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Ontdek de snelbewegende wereld van de elektronica - en
hoeveel aspecten van het moderne leven door deze minieme
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Draagbaar videospelletje

Luidspreker voor radio (1925)
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Wat is elektronica?
Elektronische apparaten kunnen geluiden maken, berichten zen
den, beelden vertonen, meten, onthouden, rekenen en controleren. Ap
paraten die gemaakt zijn van wielen en hefbomen kunnen enkele van
deze dingen doen, maar zij zijn vaak te langzaam en onhandig om die
goed te doen. Elektriciteit kan worden gebruikt voor het aandrijven
van zulke machines, maar dat maakt ze nog niet elektronisch. Een ap
paraat kan deze aanduiding alleen opeisen als het onderdelen bevat
waarin de beweging van kleine deeltjes (elektronen, die elektrische
stromen vormen) direct wordt beïnvloed door elektriciteit of magnetis
me. In dit soort apparaten stuurt de elektriciteit zichzelf. In een televi
sietoestel bijvoorbeeld sturen stroompjes van de antenne de stromen
die beelden op een scherm produceren (blz. 44-45). In een computer
sturen elektrische pulsen, opgewekt door het indrukken van toetsen,
de krachtbron die data op een schijf wegschrijft. Elektriciteit
maakt het zo mogelijk om gecompliceerde dingen snel en
vrijwel zonder kosten te verrichten. Gewone appara
ten zijn goed voor eenvoudige, identieke handelin
gen, zoals het boren van gaten of het drogen van
haar. Maar als men een veelzijdig apparaat
wil dat zijn gedrag onmiddellijk verandert
in reactie op binnenkomen Haakschakelaa r
de informatie, heeft men de opent een lijn
bij het opnemen
elektronica nodig. Een ra
van de hoorn '
dio kan een onbegrensd
aantal geluiden produceren
Snoer van
en een krachtige computer
de hoorn
een oneindig aantal
denkbeeldige werelden.
ELEKTROMECHANISCHE TELEFOON
De telefoon is al meer dan een eeuw lang
een onmisbaar communicatiemiddel en zo
wel elektrische als elektronische
technieken hebben in de ont
wikkeling daarvan een rol
4
gespeeld. Het traditionele apparaat is elektrisch, niet elekW
tronisch. Er zit niets in dat
1
elektrisch de elektriciteit
|
stuurt. Om op te bellen draait
men een (kies)schijf, waarbij
1
een veer wordt opgewonden
die bewegende contacten be
dient die getallen doorgeeft
naar de centrale. Inkomende
gesprekken worden aangekondigd door een hamertje dat
met behulp van elektromagne
ten tegen een paar bellen slaat.
Een geheugen is niet aanwezig.
Spraak wordt versterkt (blz. 3031) door de microfoon in de hoorn
(blz. 42-43). Telefoons van dit type
zijn rechtstreekse afstammelingen
van instrumenten die ontwikkeld wer
den in de 19e eeuw, maar ze worden
nog steeds overal op aarde gebruikt.
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DE HANDBEDIENDE TELMACHINE
Tot in de jaren veertig sloeg het woord
'computer' op een mens en niet op een
apparaat. Doordat elektronische syste
men kunnen lezen en schrijven en een
voudig regels kunnen toepassen, hebben
ze een groot deel overgenomen van het
werk van de honderden mensen die
zwoegden in grote kantoren. De acteur
Tc-ny Hancock steekt hiermee de draak
in de film De Rebel uit 1961.
Uitgangscontact

Weerstand
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Geïntegreer
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MUZIEK MAKEN
Elk muziekinstrument heeft een karakteristiek geluid dat afhangt van de fre
quenties (blz. 14-15) die het produceert en de manier waarop de tonen begin
nen en ophouden. Als een geluid eenmaal is geanalyseerd, kan het door elekRADIOPIEPER
tronische instrumenten worden nagebootst met behulp van oscillatoren, verl} . . ,
,
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sterkers en filters (blz. 34-35). Tonen van echte instrumenBehalve bii grote organisaties, zoals de politie, begint het elek, .
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ten kunnen worden vastgelegd in een elektronisch geheutronisch contact houden met de radlopieper. Deze reageert al.
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gen, om te worden gebruikt en gemanipuleerd met be
leen op zijn eigen oproepsignaal en piept als hii dit detecteert.
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hulp van een keyboard (klavier). Elektronica kan zelfs
In de jaren zeventig was zelfs een simpel apparaatje als dit een
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geluiden produceren die nog nooit bestaan hebben,
zeldzaamheid. Nu geavanceerde elektronica overal verkrijg°
r
baar is, wordt deze pieper gezien als de mobiele telefoon voor
HARTBEWAKING
'minder draagkrachtigen'.
Spieren zoals de hartspieren ver

Luidspreker

Keyboard
(klavier)

Slagwerkknop

Haakschakelaar opent de lijn bij
het opnenien van de hoorn

ELEKTRONISCHE
MICROFOTO
Elektronica is het besturen van
fundamentele elektrische deel
tjes die elektronen heten (blz.
26-27). Hiermee kunnen onder
andere vergrote afbeeldingen
worden gemaakt. Elektronen
kunnen veel kleinere details to
nen dan het licht in gewone mi
croscopen. Deze opname werd
gemaakt door een vlieg af te tas
ten met een elektronenbundel.
Printplaat

Printplaat

oorzaken elektrische effecten.
Met behulp van elektroni> ca kan deze activiteit zichtJ baar gemaakt worden. De
| elektrocardiograaf ver
sterkt en registreert elektri
sche signalen van het hart,
opgenomen door contacten
op het lichaam van de pa
tiënt. Dit is een van de vele
medische toepassingen
van elektronica.

Een vlo 30 maal vergroot
ELEKTRONISCHE TELEFOON
Moderne telefoons zitten vol met elektri
sche regelmechanismen die transistoren
(blz. 38-39) worden genoemd, dus zijn ze in
feite elektronisch. Tijdens het intoet
sen produceren oscillatoren (blz.
32-33) tonen, waarmee nummers worden 'gekozen'.
Oscillator en omzetter
(blz. 42-43) vervangen
de zware bellen van
oudere telefoons en ver
oorzaken het typerende,
zingende geluid van de
elektronische telefoon. Het
W
laatst gekozen nummer
*
wordt in een elektronisch ge
heugen (blz. 56-57) opgeslagen
en een elektronische versterker
pept het zwakke signaal van een
lichtgewicht microfoon op. De com
ponenten zijn bevestigd op een plaat
met gedrukte bedrading (printplaat).

De pre-elektrische wereld
r
SPREEKBUIZEN
De stem heeft een be
perkte reikwijdte, omdat
het geluid zich in alle
richtingen verspreidt en
het grootste deel van zijn
intensiteit verliest. Maar
geluid kan over korte af
standen door buizen
worden overgebracht.
Grote huizen hadden
vroeger soms spreekbui
zen voor het overbrengen
van berichten, gewoon
lijk van de verblijven van
de familie naar die van
het personeel.

Omstreeks 1840 begon elektriciteit het leven van de mens te veranderen.
De elektrische telegraaf (blz. 24-25) begon de geschreven brieven te vervan
gen die per paard of schip werden overgebracht en kort daarna kwam de
elektrische energie. Maar apparaten die mensen met elkaar helpen communi
ceren, die van alles regelen en 1berekeningen maken, hebben al heel lang bestaan. In deze eenvoudige apparaten ligt het begini van enkele fundamentele
principes die in de elektronica w<orden gebruikt, zoals schakelen, versterken
en onthouden. De apparaten werkten langzaam en
kostten veel geld. Vele gingen kapot, omdat hun koor
den, hefbomen of wielen op den duur versleten. Com
municatieapparatuur was heel simpel, 's Nachts kon
met behulp van een vuur het signaal 'ja' of 'neen' wor ■
9
■o
den gegeven. Maar het principe van een code die gebaseerd is op slechts twee mogelijkheden leeft nu voort
het hart van elk digitaal elektronisch systeem.
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OP DE JUISTE KOERS
De roerganger van dit
zeewaardige zeiljacht
houdt het kompas in de
gaten en corrigeert met
het roer iedere afwijking
van de geplande koers.
Het roer fungeert als ver
sterker en koppelt infor
matie van het kompas te
rug tijdens het bedwingen
van de kracht van de zee
en de wind.

stchoty, zijn bedoeld
het tellen van geld,
venste rij telt de mil

Cilinder

Zivarte kralen
vergemakkelij
ken het tellen

Stoomklep

Heel ervaren
vinden vaak sneller de uit
komst dan een elektroni
sche rekenmachine.

Kwart-eenheden

Verbindingsstang

Kruk
van
rem

Houten raam
Kabel die trekkracht regelt

Trom" mei

VERSTERKEN VAN EEN SIGNAAL
Lieren worden gebruikt om via kabels en kettingen zware lasten
te verplaatsen. Ze worden constant rondgedraaid door krachti
ge motoren, maar oefenen pas een trekkracht uit wanneer de
kabel door de veel kleinere kracht van de bedieningsman
strak rond de trommel wordt getrokken. Op eenzelfde maJ
nier bereikt het vermogen van een audioversterker, hoewel die constant stroom krijgt, pas de luidsprekers door
het zwakke signaal van b.v. een CD-speler.

I
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INFORMATIE TERUGKOPPELEN
Deze Amerikaanse windmolen met waterpomp, uit 1888, wordt met behulp
van eenvoudige mechanismen bijgeregeld. De stuurvaan aan de achterkant
houdt de gehele constructie op de wind gericht door middel van een sim
pel systeem van tegenkoppeling (blz. 30-31). Elke afwijking van de juiste
richting veroorzaakt een verschil in winddruk tussen de beide zijden ?
van de vaan, waardoor die vanzelf in de goede richting wordt geduwd.
Een ander mechanisme regelt de snelheid en voorkomt beschadigingen
bij te harde wind. Bij sterkere wind kantelen de bladen van het wiel,
totdat de kracht van de wind in evenwicht is met een tegengewicht.
Hierdoor blijft de pomp met een vrij constante snelheid werken.

AFLUISTEREN VAN EEN SLOT
Sloten zijn een combinatie van logica (blz.
50-51) en geheugen (blz. 56-57). Een in
wendig patroon wordt vergeleken met
het patroon van een sleutel en het openen
is alleen mogelijk wanneer beide met el
kaar overeenstemmen. Bij combinatiesloten zit het geheime
patroon van cijfers in
het hoofd van de ei
genaar. Soms kan
een inbreker door
draaien en luisteren
de cijfercombinatie
achterhalen.
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SIGNALEN
Communicatie over lange afstanden
was moeilijk vóór de komst van de
elektriciteit. Alleen licht kon snel rei
zen en dus gebruikte men het licht
van semafoorarmen of van olielam
pen achter gekleurd glas. Signalen zo
als deze bij een spoorweg waren een
betrouwbare methode voor het laten
stoppen en doorrijden van bewegende
voertuigen. Ter vergroting van de vei
ligheid waren de signaalgevers onder
ling via mechanische weg gekoppeld.

MECHANISCHE COMMUNICATIE
Mensen kunnen soms over zekere afstand communiceren
door met hun armen te zwaaien. De Franse ingenieur
Claude Chappe (1763-1805) zette gigantische mechanische
armen en telescopen op torens op heuvels en
gebruikte een speciale code (blz. 48-49) om
nieuws over een Franse overwinning in
minder dan een uur van de Oostenrijkse
grens naar Parijs over te brengen.
CHARLES BABBAGE (1791-1871)
Vóór het tijdperk van de elektronica
gebruikte men tabellen om het rekenen te vergemakkelijken. De Britse
r wiskundige Babbage ontwierp ver
scheidene machines voor het samen
stellen van foutloze tabellen. Geen er
van werd tijdens zijn leven voltooid.

As brengt de rota
tie over op de
waterpomp

Elektriciteit en magnetisme
Elektriciteit en magnetisme hangen nauw met elkaar
samen. Twee van de grootste ontdekkingen van de 19e eeuw
waren dat een draad waar een stroom doorheen loopt een
magneet wordt en dat door verandering van magnetisme
een stroom ontstaat. (Tezamen betekent dit ook dat een ver
anderlijke stroom in de ene draad een stroom in een andere
draad veroorzaakt.) Deze ontdekkingen hebben ons leven in
grijpend veranderd. Zij hebben het mogelijk gemaakt genera
toren te bouwen die de energie in steenkool en aardolie om
zetten in elektrische energie, waarbij door stroomdraden snel
langs andere draden te bewegen nog grotere stromen kun
nen worden opgewekt. Slechts een klein deel van dit vermo
gen verdwijnt in elektronische apparaten. Door het benutten
van de nauwe samenhang tussen magnetisme en elektriciteit
kunnen deze apparaten radiogolven, muziek en zelfs beel
den voortbrengen.
STROOMMETING
Tangentiële galvanometers
benutten de ontdekking
van Oersted voor het meten
van stromen. Het instru
ment werd gedraaid totdat
de spoel in dezelfde rich
ting wees als de kompas
naald. Stroom in de spoel
creëerde dan een magne
tisch veld loodrecht op dat
van de aarde en de naald
draaide naar een nieuwe
richting die de sterkte
van de stroom aangaf.
Onderstaande galvano•
meter werd rond 1900 in
Engeland gemaakt.

PIONIER VAN DE ELEKTRICITEIT
Michael Faraday (1791-1867) kwam uit een arme fami
lie, en werd een van de grootste geleerden van zijn
tijd. Hij werkte op hel Royal Inslitution in Londen,
waar hij fundamentele ontdekkingen deed op het ge
bied van de natuur- en scheikunde. In 1831, na het
werk van Oersted (blz. 11) te hebben gelezen, ontdekte
hij dat een veranderend magnetisch veld bij een draad
een stroom in die draad opwekte. Daarmee was de
koppeling tussen magnetisme en elektriciteit een feit.

Permanente
magneet

7ƒ
Draad gewikkeld
rond het anker

Klein magneetje voor
de fijninstelling

Batterij^

Elektromotor
Collector keert de stroomrich
ting in de draden om tijdens
de rotatie van het anker

J

Permanente
magneet

Korte kom
pasnaald x

Draad gewikkeld
rond het anker

MOTOR EN GENERATOR
In een elektromotor wordt elektri
sche energie omgezet in arbeid.
Sluit men hem aan op een batte
rij, dan creëren stromen in de
draden magnetisme dat zich afzet Jg
tegen een permanente magneet: anker
en kruk gaan draaien. Wordt de batterij
vervangen door een gloeilamp en wordt het
anker via de kruk gedraaid, dan wordt de motor
een generator. Stromen geïnduceerd in de draden
die langs de magneet bewegen, doen de lamp op
gloeien. Zoals Faraday al besefte, kunnen elektrici
teit en magnetisme soms van plaats verwisselen.

Spoel

PATEER*

Contactpunt

Riemschijf oni de
motor snel te la
ten draaien

Schaalverdeling
in graden
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GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT
EN MAGNETISME
Net als een televisietoestel ontvangt een
videorecorder signalen van een TV-station
of kabel. Maar in plaats van die om te
zetten in beelden, legt de recorder ze
vast op magneetband. Dit proces heeft
veel gemeen met het vastleggen van
geluid (blz. 52-53). De recorder is
helemaal afhankelijk van magnetis
me en elektriciteit. De magnetische
druk van stroomvoerende draden in
een elektromotor doet een trommel
met grote snelheid roteren en beweegt
de band er langzaam langs. Tijdens de
beeldregistratie worden stromen in
draadspoelen in de trommel gebruikt
voor het creëren van magnetische patro
nen op de band. Wordt de band terugge
speeld, dan worden via deze magnetische
patronen stroompjes opgewekt die in een
TV-toestel worden omgezet in beelden.

Het woord
verspreid

Bij sterke stroom kan de naald tot 90° draaien

__________ L_______________ _

Zonder Oersteds beroemde waarneming^
in 1820 zouden elektriciteit en magnetis
me misschien langer afzonderlijke en ge
heimzinnige verschijnselen zijn gebleven.
Oersted publiceerde zijn bevindingen in
1821, waardoor Michael Faraday (blz. 10)
en daarna James Maxwell (blz. 12) het on
derzoek konden doen dat tot de opwek
king van elektrische energie en de ont
dekking van radiogolven leidde. Joseph
Henry (blz. 18-19) gebruikte Oersteds
werk om te begrijpen hoe magnetische
componenten zoals inductiespoelen wer
ken. Hierop voortbouwend kon Oliver
Heaviside (blz. 13) verklaren hoe elektri
sche signalen door lange kabels reisden,
waardoor de snelheid en de afstand van
internationale communicatie toenamen.
Wiskop
maakt de
band schoon

Scheve, roterende
trommel met twee op
neem /zveergavekoppen

Klem voor de
verbinding
niet de batterij

Klem

Draadlus

Houten voet

Magneti-.
sche kom
pasnaald

' HANS CHRISTIAN OERSTED (1777-1851)
J Oersted was een Deens natuurkundige die de
ontdekking deed waarmee elektromagnetis
me en elektriciteit met elkaar in verband
werden gebracht. Dit leidde tot een beter
natuurkundig inzicht in deze verschijnk selen. Maar wetenschappers hielden
zich in die tijd niet altijd met één
onderwerp bezig. Oersted was de
eerste die aluminium in zuivere
vorm bereidde en hij isoleerde
_ ook piperine, de stof die de
■
smaak van peper veroorzaakt.

Beelden worden vast
gelegd in de vorm van
magnetische sporen

Kop voor het opne
men en weergeven
van

Aandrijfas met aandrukrol

KOMPAS
VAN OERSTED
Tijdens een college op de
universiteit van Kopenha
gen in 1820 verbond Oersted een batterij met een
draad die toevallig langs
een kompasnaald liep. De
naald zwiepte rond en
Oersted zag direct de bete
kenis hiervan in. De
stroom voerende draad
fungeerde als magneet,
wat aangaf dat magnetis
me en elektriciteit aan el
kaar verwant zijn.

Door pulsen bestuurde motor
houdt de trommel in de pas met
de beelden
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Elektromagnetische golven
CjjOLVEN zijn overal OM ons heen, rimpelend op water, ruisend in een ko
renveld of tikkend onder een duizendpoot - maar ze brengen ons ook ge
luid en licht. Golven maken het mogelijk dat iets van de ene plaats naar
de andere gaat, zonder dat er iets sterk beweegt en dat maakt ze enorm
belangrijk voor communicatie. Golven komen meestal voor in een medi
um dat energie kan opslaan en doorgeven in twee verschillende, maar
met elkaar samenhangende vormen. Geluid bijvoorbeeld kan zich voort
bewegen in alles wat energie in de vorm van beweging en druk opslaat.
Bij elektromagnetische golven is het medium de ruimte zelf, waarin ener
GOLVEN BEWEZEN
gie in elektrische en magnetische vorm wordt opgeslagen. De Schotse wis
In 1888 ging de Duitse fysicus
kundige James Clerk Maxwell (1831-1879) besefte dat de nauwe samen
Heinrich Hertz (1857-1894) na
of Maxwell gelijk had met zijn
hang tussen elektriciteit en magnetisme dit soort golven mogelijk maakte.
theorie dat er radiogolven be
Zijn berekeningen toonden aan dat de golven met de snelheid van het
stonden. Hij liet vonken van
hoge spanning overspringen
licht moesten bewegen, wat hem deed vermoeden dat ook het licht een
tussen twee staafjes in een re
flector en zag dat hetzelfde ge elektromagnetische golf is. In 1888 wekte Heinrich Hertz elektrisch golven
beurde bij een soortgelijke op
op en toonde aan dat die zich precies zo gedragen als licht, waarmee de
stelling meters verderop. Dit
wees erop dat er elektromagne theorie van Maxwell werd bevestigd.
tische golven door de ruimte
bewogen. Met behulp van vlak
ke en gekromde reflectoren en
vele andere constructies, kon
hij aantonen dat de golven zich
precies zo gedragen als licht.

o

GOLFMACHINE
We kunnen op twee manieren naar een golf
kijken: door één punt ervan in de gaten te hou
den, of door de vorm van de golf tijdens zijn
beweging te volgen. Elk punt doorloopt dezelf
de cyclus van veranderingen, maar een punt iets
verder van de bron van de golf doet dat iets later.
De golfvorm is het gezamenlijke effect van alle
punten die hetzelfde doen, maar kort na elkaar.
Onderstaand model demonstreert de golfbewe
ging met behulp van latten die via veren aan een
spil zijn bevestigd. Tijdens de draaiing van iedere
lat wordt een veer uitgerekt, die de volgende lat
in beweging brengt. De snelheid van de golf
hangt af van de eigenschappen van latten
aj
en veren, net zoals de snelheid van elektia
tromagnetische golven wordt bepaald
rjfU
door de elektrische en magnetische
jUffa}
eigenschappen
jfSfa S
\
van de ruimte.
ia fj
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GOLVEN LATEN DINGEN GEBEUREN
Botst een metalen ringetje tegen een serie ringetjes die met de vingers dicht tegen elkaar worden gehouden, dan schiet het ringetje aan de andere kant van de rij weg. Een drukgolf in het metaal, die veel
sneller beweegt dan het ringetje zelf, draagt de energie over. Verbinden we een gloeilamp met een bat
terij, dan krijgt de lamp op een soortgelijke wijze een seintje van een elektromagnetische golf om te
gaan gloeien vóórdat de elektronen er aankomen.
Metalen lat draait
en neemt energie
van de veer over

Spil
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run
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X Hand
*
levert de ener
gie voor de golf

J
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Koperen paraboolreflector

Vonkontlading

Ebonieten
steunstaven

Vonkspleet

HOE EEN ZENDER
WERKT
Bij een eenvoudige
draadantenne wordt
de energie in alle rich
tingen weggestraald.
Slechts een fractie er
van bereikt de verre
detector of ontvanger.
Wordt achter de an
tenne een reflector ge
plaatst, dan worden
de golven geconcen
treerd en gaat er min
der energie verloren.

Gereflecteerde golven
vormen een evenwijdige
bundel
MARCONIZENDER
In 1894 begon de Itali
aanse onderzoeker
Guglielmo Marconi
(1874-1937) te experimen
teren met elektromagneti
sche golven. Net als Hertz
gebruikte hij golven die ge- concentreerd werden door
een gebogen reflector. Met deze straal
zender uit 1896 kon hij signalen over een
afstand van ruim 3 km overbrengen.

Elektromagnetische golven
worden hier uitgezonden
OLIVER HEAVISIDE (1850-1925)
Plastic buis
De Britse wis- en natuurkundige Oliver
Heaviside zag in dat informatie zich in
Mantel van
een kabel als een golf voortplant in de
koperdraad
ruimte tussen de geleiders (van de kabel),
in plaats van door de geleiders zelf.
Hij ontwikkelde wiskundige for
mules die het mogelijk maakten , *
efficiënte telefoonkabels voor
GOLFGELEIDERS
lange afstanden te maken. Hij
Eén manier om golven naar de plek te stu
ontdekte ook waarom radio
ren waar ze nodig zijn is het gebruik van
golven rond de aarde worden
een stel draden. Dat werkt echter niet bij
gebogen, waardoor radio-onthoge frequenties, zoals bij satellietcommu
vangst over grote afstanden
nicatie. Buizen van metaal of met een bin
mogelijk is. £
nenwand van me

Sommige golven worden
niet gereflecteerd en ver
spreiden zich

t

Kleine bolletjes leve
ren elektriciteit voor
de vonkontlading

taal, golfgeleiders geheten,
werken daar
entegen
wel.

Groene vlakjes geven
de vorm van de
golf aan

SATELLIETGRONDSTATION
Radiosignalen kunnen worden ge
zonden naar een satelliet die op
een hoogte van 36.000 km boven
de aarde 'hangt', net zoals een zak
lantaarn iets in het duister verlicht.
Met dezelfde reflector kunnen ook
de zwakke golven van een verre
et worden geconcen;rd, om een goede onl
angst te krijgen.

wuihmi

Het belang van frequentie
Elektromagnetische golven maken een voortdurende cyclus van elektrische en
magnetische veranderingen door. Elk golfpatroon dat zich op deze manier herhaalt
heeft een bepaalde frequentie: het aantal herhalingen per seconde. Bij iedere radio
ziet men hoe belangrijk deze frequentie in de elektronica is. Net zo belangrijk is
de veranderende vorm van golven, waardoor ze informatie kunnen meene
men. In de elektronica wordt de oneindig grote verscheidenheid aan golfvormen beschreven met behulp van een beperkt aantal frequenties. Een
golf van een willekeurige vorm kan men beschouwen als een combinatie
van eenvoudiger standaardgolven. Het geheel van frequenties, sterkten
en relatieve tijdstippen van de golven die een bepaalde vorm creëren
wordt het spectrum genoemd. Het opdelen van ingewikkelde golven
in hun basiscomponenten maakt het veel gemakkelijker om elektro__
nische systemen te begrijpen en te ontwerpen.
Met deze stift volgt men
de vorm van de golf \

ö

£3

*

GOLFANALYSATOR VAN HENRICI
De methode om wiskundig spectra af te leiden is eenvoudig
maar tijdrovend: ideaal dus voor een machine. In de 19e eeuw
werden er verscheidene ontwikkeld. Bij alle wordt de vorm van
de te analyseren golf handmatig gevolgd met een stift die aan
het apparaat is bevestigd. Het nevenstaande, ontworpen
door Olaus Henrici (1840-1918), berust op de bewegingen
van drie glazen bollen die wijzerplaten verdraaien. Is de
gehele kromme gevolgd, dan kan men op de wijzerht
platen de vorm van het golfspectrum aflezen.
/

REGELMATIGE GOLVEN
Baron Joseph Fourier (1768-1830) was
een Frans wiskundige en tevens kenner
van Egypte: hij trok daar in 1798 met
Napoleon naartoe. Zijn methode voor
het analyseren van golven, gepubli
ceerd in 1822, vloeide voort uit zijn on
derzoek naar het stromen van warmte.
De methode laat zien dat iedere golf
kan worden opgebouwd uit eenvoudi
ger golven. Deze tak van de wiskunde
is van invloed geweest op belangrijke
moderne ontwikkelingen, zoals de
elektronische spraakherkenning.

Eén cyclus van voor
heen getekende golf
Glazen bol
Basislijn

De wijzerplaat
draait en getal
len worden
afgelezen

Katrollen worden
door de draad tij- /
dens de beweging
van de stift gedraaid

Wielen draaien terwijl de stift de golf volgt
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SINUSGOLF
Deze gladde, eenvoudige kromme wordt sinuskromme ge
noemd. Zij is de grondvorm die via de methode van Fourier
uit meer complexe golven kan worden gehaald. Zij wordt
weergegeven door een oscilloscoop, een instrument dat een
kromme produceert die de verandering van een spanning in
de tijd laat zien. Allerlei soorten harmonische oscillatoren
(blz. 32-33) leveren zo'n kromme

SINUSGOLFSPECTRUM
De meeste golven kan men beschouwen als opgebouwd
uit verschillende sinusgolven van verschillende frequen
ties. Een spectrumanalysator, gebruikt voor het maken
van dit beeld, is een instrument dat een grafiek produ
ceert die laat zien in welke mate iedere frequentie aanwe
zig is. Een zuivere sinusgolf bevat slechts één frequentie
en produceert op het scherm dan ook slechts één piek.
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PULSEN
Pulsen zijn aan/uit-signalen, zoals op dit scherm
van een oscilloscoop. Eenvoudige, zich herhalende
pulsen als deze kunnen worden gebruikt als tijdsbasis in klokken, TV's of computers. Meer ingewikkel
de pulsreeksen kunnen een code vormen (blz. 46-49),
zoals bij de informatie in computers en communica
tiesystemen.

1 H-

----------: • •

PULSSPECTRUM
Hoewel deze pulsen elkaar met dezelfde frequentie als de
sinusgolf (linksboven) opvolgen, wijst hun scherpe, smal
le vorm erop dat ze ook een groot aantal hogere frequen
ties bevatten. Deze vertonen zich op het scherm van de
spectrumanalysator als een karakteristiek patroon van
pieken.

I LICHTSPECTRUM
Onze ogen reageren alleen
op de frequentie en intensi
teit van lichtgolven en niet
op hun vorm. Wordt wit
licht ontleed in zijn be
standdelen, zoals bij dit hoI logram, dan leveren de
I hoogste frequenties violet
I en de laagste rood licht. De
I eenvoudige manier waarop
I het oog licht registreert
I maakt het mogelijk om met
I behulp van slechts drie freI quenties alle kleuren te reI produceren, zoals bij kleu
rentelevisie (blz. 44-45).

DE BEWEGING VAN EEN SLINGER
De Italiaanse astronoom Galileo Galilei
(1564-1642) zag dat een slinger met een
constante frequentie slingert en dus
voor tijdmeting kan worden gebruikt.
Kent men het aantal 'tikken' per sel conde, dan kan men door tellen de
’i tijd bijhouden. Galileo ontwierp zijn
v slingerklok in 1642, maar die werd
V pas in 1883 met behulp van latere
V tekeningen gemaakt. Kwartsklokken werken volgens hetzelfde
f principe, hoewel het kwartskristal met een veel hogere fre
quentie trilt dan een slinger.
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Weerstanden
T

WET VAN OHM
De Duitse natuurkundige Georg
Simon Ohm (1787-1854) ontdekte
dat de stroomsterkte in een gelei
der altijd gelijk is aan het span
ningsverschil tussen de uiteinden
gedeeld door een bepaald getal:
zijn weerstand. De eenheid van
weerstand, de ohm (symbool £1),
is naar hem genoemd.

De kabel regelt de
druk van het remc;>

het

N.V.H.FL
In DE ELEKTRONICA HEBBEN WEERSTANDEN de functie van wrijving. Wrijving
is soms vervelend, maar zonder wrijving zou het leven moeilijk zijn. Wie
len en voeten zouden geen greep hebben op de weg, remmen zouden au
to's niet tot stilstand brengen en ook vele andere dingen zouden onbe
heersbaar worden. Zonder weerstand zou er een soortgelijk gebrek aan
controle in elektronische circuits zijn. Elektrische stromen worden veroor
zaakt door de spanningen die optreden wanneer er verschillende hoeveel
heden elektriciteit in verschillende delen van het circuit zitten. Begint zo'n
spanning stroom door een weerstand te sturen, dan verschijnt er een ande
re spanning aan de uiteinden daarvan, die tegen de drijvende spanning in
werkt en de stroom beperkt. Dit effect wordt soms direct gebruikt, bijvoor
beeld om te verhinderen dat licht-uitzendende dioden b’z. 44-45) door
branden. Vaker worden de spanningen die stromen in verstanden ver
oorzaken gebruikt voor het overbrengen van informa’ of om andere
componenten zoals transistoren (blz. 38-39) te helpen hun werk te doen.
Net zoals remmen en koppelingen, de wrijvingsequivalenten in machines,
worden weerstanden heet doordat zij tijdens hun werk energie in warmte
omzetten. Zij kunnen alleen het vermogen van een elektrisch signaal ver-

Klem

W J REMMEN
De snelheid van
een fiets die een
heuvel af rijdt wordt
g begrensd door wrijving.
g Die produceert een
/ kracht die tegen de
K zwaartekracht in werkt en
r bij toenemende snelheid
groter wordt. Weerstanden
kunnen de stroom van een
batterij beperken door tegen\ gestelde spanningen te pro
duceren die toenemen met
de stroomsterkte. Wordt
\ de stroom ingeschakeld,
\ dan neemt de stroom\ sterkte toe totdat de
\ spanning van de
I \ weerstand in even|
\ wicht is met de
W spanning van de
batterij.

Het remblokje
wrijft langs de
velg en regelt
\ wrijving

HET METEN VAN WEERSTAND
Twee spanningsdelers (blz. 17), verbonden aan één batterij, meten de weerstand in
dit 19e-eeuwse circuit, brug van Wheatstone geheten. De te meten weerstand en
een weerstand met bekende waarde vormen de ene spanningsdeler, twee an/
dere, bekende weerstanden de andere. Zijn de spanningen van de delers
Xj
gelijk, zodat een meter die hen verbindt niet uitslaat, dan moeten de
verhoudingen tussen de weerstanden in beide delers gelijk zijn en
kan de onbekende weerstand worden berekend. Moderne instru
menten werken volgens hetzelfde principe. Om deze brug te kun
nen gebruiken, worden de onbekende weerstand, batterij en meter
aan de klemmen verbonden. Weerstanden in de doos treden in
werking door het uittrekken van de pinnen die hen gewoonlijk
doorverbinden.
Meter'
Bekende
weerstand

C

Bekende weerstand
Onbekende
weerstand
< ?

Bekende
"weerstand

De pijl geeft
de richting en
de sterkte van
de stroom aan
Batterij
Roodheid geeft de
Principe van de
spanning aan
brug van Wheatstone

■i

SPANNINGSDELER
Vele elektronische circuits
krijgen stroom van slechts
één spanning. Op sommige
plaatsen kunnen verschillen
de spanningen nodig zijn.
Een schakeling met een
spanningsdeler is een van de
manieren om een lagere
spanning uit een hogere te
krijgen. De totale spanning
over de weerstanden is gelijk
aan de batterijspanning (hier
9 volt). Omdat er echter twee
weerstanden zijn, wordt de
ze gesplitst in twee lagere
voltages, evenredig aan de
weerstandswaarden. Een
spanningsdeler wordt ook
wel potentiometer genoemd.

9.G 3
Batterijspanning

Spanning

van glas of
keramisch materiaal

Batterij

r ’

IN DE PAS BLIJVEN
Een goede weerstand gehoor
zaamt aan de wet van Ohm, zelfs
wanneer spanning of stroomsterk
te snel variëren. Deze twee golflij
nen op het scherm van een oscilloscoop (blz. 33) laten zien dat de
stroomsterkte in een weerstand
precies in de pas blijft met de va
riërende spanning.

Stroomsterkte in
de pas niet de
spanning

Door laser in
gebrande groef

Metaalfilni
VERSCHILLENDE SOORTEN WEERSTANDEN
EindEr is arbeid voor nodig om stroom door een weer
kapje
stand te krijgen. Dit maakt de weerstand warm, in
een mate die afhangt van zijn grootte en vorm.
Draad
Daarom zijn er verschillende weerstanden voor
verschillende vermogensniveaus, elk met een
maximum stroomsterkte. (De weerstanden
/
BOUW VAN
S
zijn hier afgebeeld op bijna ware grootte.)
/-g
EEN WEERSTAND
Er zijn speciale weerstanden voor hoge
Vele weerstanden zijn ge
frequenties (blz. 40-41) en voor digitale
maakt van een buisje van glas
schakelingen (blz. 46-47). Er zijn ook variabele
of keramisch materiaal dat be
weerstanden, gewoonlijk in de vorm van spankleed is met een dun laagje
ningsdelers (potentiometers), zodat voltages naar
metaal. Een laser brengt de
believen kunnen worden verlaagd.
weerstand op zijn juiste waar
de door een deel van het metaal weg te bran
den. Weerstanden kunnen ook worden ge
maakt van koolstof, of van weerstandsdraad.
Weerstand van
Voor de doorverbindingen worden eindkapjes
1/8 watt, ge
en draden aangebracht en dan wordt alles ge
bruikt voor sigverfd. De gekleurde strepen geven de grootte
naalverwerking
en nauwkeurigheid van de weerstand aan.

¥

Weerstand van
2 watt voor kleine vermogensschakelingen

Potentiometer voor grafische
equalizers

Chipweerstand

Potentiometer voor volumeen toonregeling
Vaste weerstand
voor televisie-

SNELHEID OP HET IJS
Schaatsers maken op het ijs op twee manieren gebruik van wrij
ving. Bij de eerste drukt de schaats zich in het ijs, om de schaat
ser naar voren te bewegen. Dit is als het benutten van weer
stand om een stroom van het juiste voltage te krijgen. Is de
schaatser op snelheid, dan zet hij één schaats steeds zo neer dat
de weerstand minimaal is en de snelheid behouden blijft.

100-watt weer
stand voor rege
ling van grote
vermogens
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Inductiespoel en transformator
Een INDUCTIESPOEL is een elektromagneet: een draadspoel, met of zon
-fc—-

RING
VAN FARADAY
Michael Faraday ontdekte in
1831 dat het in- of uitschake
len van de stroom in een van
de draden rond deze ijzeren
ring een korte stroomstoot in
de andere veroorzaakte. De
nu beroemde ring lijkt verba
zingwekkend veel op de mo
derne transformatoren (pagi
na rechts).

der magnetische kern, die magnetisch wordt als er stroom doorheen
loopt. Het magnetisme vormt een voorraad energie die tijd nodig heeft
% om te ontstaan of te verdwijnen. Inductiespoelen kunnen dus net zoals
weerstanden (blz. 20-21) een tijdelement in de elektronica brengen. Zij
werken hoogfrequente stromen tegen en voorkomen zo dat bij spanningsstoringen in hoofdleidingen ook storingen in de elektronische circuits optre
den. Met weerstanden vormen zij elektrische resonatoren die ongewenste
signalen kunnen uitfilteren (blz. 34-35). In de moderne elektronica worden
heel weinig inductiespoelen gebruikt, omdat ze veel te groot zijn voor geïn
tegreerde schakelingen (blz. 52-53). Een transformator bestaat uit twee of
meer spoelen rond dezelfde kern. Hij wordt vooral gebruikt voor het verho
gen of verlagen van een spanning. Een veranderlijke stroom in de ene spoel
veroorzaakt magnetische veranderingen in beide spoelen, waarbij in elke
draad winding dezelfde spanning wordt geïnduceerd. Spoelen met meer
windingen produceren een hogere spanning, maar een lagere stroomsterkte.

Klem
MMk

8.

Magnetron (blz. 40) past tussen
/
deze polen
Draadspoelen

Magnetische
kern
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Speciale inductiespoel om
storing door de hoofdlei
ding tegen te houden

Minder win
dingen niet een
dikkere draad
in de secundai
re spoel X.

— Secundaire
draden (lagere
spanning)

de windingen

nw nU nJ nV

Am

Vele windingen
met dun draad in
de primaire spoel
Ijzeren kern

u

\ ï

_ Hoofddraden
(netspanning)

Plastic buitenisolatie
Isolatie tussen

Hoofddraden

OPBOUW
TRANSFORMATOR
Deze hoofd transformator heeft een
eenvoudige, zeer efficiënte bouw
en laat weinig magnetisme ont[(
snappen dat storingen kan veroor- \\
zaken. Slimme machines zijn nodig
om de vele windingen rond de ijzeren
kern aan te brengen.
-

JOSEPH HENRY (1797-1878)
In 1830 ontdekte de Amerikaan
se natuurkundige Joseph Hen
ry dat een veranderend mag
netisch veld een stroom op
wekt, maar hij verzuimde dit te
publiceren. In 1832 beschreef hij
de 'zelfinductie' (of inductantie),
de fundamentele eigenschap
van inductiespoelen. Henry
verbeterde ook in belang
rijke mate de elektromag
neet. Uit waardering
voor zijn werk draagt de
eenheid van zelfinductie
nu zijn naam.

Audiotransformator om de versterker
aan de luidspreker te koppelen
VERSCHILLENDE SOORTEN
TRANSFORMATOREN
Behalve voor het veranderen van
de ene spanning in de andere
worden transformatoren ge
bruikt voor het koppelen van
twee of meer circuits van wis
selstromen met verschillende
verhoudingen tussen spanning
en stroomsterkte. Ze kunnen
f: ook, zoals weerstanden, isole• ren, door wisselende spanningen over te brengen tussen cirfcC* cuits die op verschillende con
stante spanningen gehouden
moeten worden. De omvang van
transformatoren loopt uiteen van de
reuzen in elektriciteitscentrales tot de
dwergjes in radiospoeltjes. Deze hier zijn
afgebeeld op ware grootte.

Windingen

-v. p

<1

Secundaire draden

r
1

FIETSVERSNELLING
Plastic
Een transformator fungeert als een
Inducties poel voor
buitenversnelling, door spanning uit te wisselen tegen stroomsterkte, net zoalgemeen gebruik
isolatie J
als bij een fiets snelheid wordt uitgewisseld tegen kracht. Door die ver
snelling kunnen onze benen de pedalen met bijna constante kracht en
snelheid in het rond bewegen, terwijl bij het achterwiel kracht en snel
Inductiespoel
SOORTEN
heid sterk varieert. Op deze manier kunnen we een hoog vermogen
van een radio
INDUCTIE
handhaven. Een transformator kan ditzelfde doen in de elektronica,
SPOELEN
door spanning en stroomsterkte van verschillende circuits op elkaar af
Inductiespoe- |
te stemmen, zodat er een maximaal vermogen wordt overgebracht.
len worden
=
1
ingedeeld
Regelmatig
naar hun ini
veranderen ductantie, de
1
de spanning
spanning die no
dig is om hun stroom
sterkte één ampère per
seconde te laten veran
deren. Om ze compact
te houden hebben ze
vaak een magnetische
De stroom kern. Inductiespoelen
loopt een voor sterkere stromen hel
Potkeminductiekwart periode ben dikkere kernen, waar- spoel voor audioop de span- jn sterkere magnetische
frequenties
ning achter velden kunnen ontstaan.

I ï

I

TWEE KROMMEN
Deze twee krommen worden weergegegeven op een oscilloscoop, een in
strument dat de verandering van elek
trische grootheden zichtbaar maakt.
Omdat de stroom in een inductie
spoel tijd nodig heeft om aan te groei
en, loopt deze stroom altijd achter bij
de spanning die hem opwekt. Een pe
riodiek veranderende spanning ver
oorzaakt een stroom die de verande
ring een kwart cyclus later volgt. Bij
het toenemen van de frequentie van
de veranderende spanning neemt de
stroomsterkte af.

I S!
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Condensatoren
Een condensator bestaat uit twee of mee
EN condensator bestaat uit twee of meer geïsoleerde metalen platen,
met
tweedra
of
x
, verbonden
__
v,* meer
den. De isolatie, gewoonlijk diëlektricum geheten,
voorkomt dat de stroom doorloopt. Maar verbindt
men de condensator met een batterij, dan loopt er
even een stroom terwijl de ladingen op de platen wor
den opgebouwd. De stroom verdwijnt als de oplopende

LEIDSE FLES
De condensator is waarschijnlijk de
oudste elektronische component. In
de 18e eeuw zag men elektriciteit als
een vloeistof, die door geleiders

——• — - —— ----->
— - -—
stroomde en verzameld kon worden spanning
_ in de condensator gelijk
o------- j-, wordt
..-------------- aan die van de
Tiirlnnc

in flessen als deze. Het waren echte
condensatoren, met aan de binnenen buitenkant een metalen bekle
ding die als platen fungeerden. Het
glas van de (Leidse) fles was het

-------------------------- 11 -

batterij. Tijdens dit proces wordt energie van de batterij af
genomen en opgeslagen in het diëlektricum. De eigenschap
om een continue stroom te blokkeren maar een veranderlijke
diëlektricum. Hethiergetoondeap- stroom door te laten, wordt vaak benut voor het isoleren van delen van
paraat produceerde een hoge span
een circuit dat op verschillende spanningen moet worden gehouden,
ning als de glasschijf via de kruk
werd gedraaid en langs kussentjes
terwijl er wel signalen heen en weer kunnen reizen. Een condensator
van stof wreef. Met deze spanning
kon dan een fles worden opgeladen. introduceert een tijdfactor in de elektronica en maakt het mogelijk om
dingen langzaam, of na elkaar, te laOPBLAZEN VAN EEN BALLON
ten
We kunnen niet door een ballon heen
blazen, maar we kunnen hem wel op
blazen. Tijdens het vullen loopt de
druk op. Uiteindelijk kunnen we er
niet méér lucht in krijgen, want
dan klapt de ballon uiteen. Zo
kan er ook geen stroom dóór
een condensator heen lopen, jjf
maar wel erin en eruit. De
spanning stijgt en rekt de j
moleculen van het diëlektricum uit, net zoals de la
dingen op de platen van .
een condensator aan
groeien. De aangroei
stopt als de batterij er ,
geen lading meer in
kan krijgen, of (bij te ,
hoge spanning) het j
diëlektricum (net als
de ballon) bezwijkt. I

SCHERMBEELD
Omdat een lading tijd no
dig heeft om in een con
densator te vloeien, loopt
haar spanning altijd achter

bij de stroom die haar op
wekt. Dit oscilloscoopbeeld
laat zien hoe een regelmatig veranderende stroom
een spanning opwekt die
de verandering een kwart
cyclus later volgt.

Kunststof
omhulsel^
Gemetalliseerde
kunststoffilms x

Eindplaatje
y

Condensator
voor het on
derdrukken
van storingen
door elektro
motoren

3

Gemetalliseerde
vlakke conden
sator met door
zichtig omhulsel
Variabele minicondensator voor
fijninstelling van
radio- en
televisietoestel len

Verbindingsdraad
Opbouw van een ge
metalliseerde vlakke
condensator
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Spanning
loopt ach
ter op de
stroom

,Regelma
i tig veran
< derende
stroom

VERSCHILLENDE SOORTEN
CONDENSATOREN
Iedere condensator is een compro
mis tussen afmetingen, capaciteit
(verhouding tussen lading en
spanning), hoogfrequentgedrag
en maximale bedrijfsspanning.
De gemetalliseerde vlakke con
densator bestaat uit kunststof
films met een metaallaagje. Vele
laagjes liggen naast elkaar, ver
bonden met draden en gedoopt in
vloeibare kunststof. Links worden
drie soorten condensatoren op ware
grootte getoond.

Negatieve aansluiting

Positieve
aansluiting

CONDENSATOR
Elektrolytische con
densatoren zoals de
ze (afgebeeld op
twee derde van de
ware grootte) wor
den gebruikt voor het
verschaffen van reserve-energie.
Hiermee kunnen, bijvoorbeeld bij een hoofdcom
puter, storende stroomsterktevariaties worden af
gevlakt Bij een bepaalde inhoud en bedrijfsspanning bieden elektrolytische condensatoren een
grotere capaciteit dan de meeste andere typen.

ELEKTRONISCH WELKOM
Met een zee van elektronisch geproduceerde licht
flitsen worden ieder jaar op het filmfestival in
Cannes de beroemdheden begroet. Vóór de elek
tronenflitser gebruikten fotografen lampjes met
wolfraamdraad. Elk flitste slechts één keer en
moest dus steeds worden vervangen. Maar
net als bij de elektronenflits vond
de ontsteking
vaak plaats door
de ontlading van
een condensator.

Fhtskop

Flitscondensator

FLITSCAMERA
In een elektronenflitser wordt een
korte, hoge spanningspuls door
het gas van een ontladingsbuis ge
stuurd. Er is weinig elektrische
energie nodig, maar deze moet
snel worden toegediend omdat de
flits kort duurt. Een batterij kan
noch de hoge spanning, noch de
snelheid leveren en daarom ge
bruikt men een condensator. Een
elektronische schakeling verhoogt
de batterijspanning en laadt de
condensator op. Bij het indrukken
van de ontspanner komt de opge
slagen energie in ongeveer een
duizendste seconde vrij.

Lens

Moderne, doorzichtige came
ra met ingebouwde zoomlens
en elektronenflitser

RUIMTEBESPAARDER
Condensatoren met een grote capaciteit kunnen
veel ruimte in beslag nemen. Ruimtebesparing is
mogelijk met een elektrolytische condensator,
waarin via een chemische reactie diëlektrische laag
jes van slechts enkele moleculen dik worden ge
creëerd. Omdat de capaciteit toeneemt als de dikte
van het diëlektricum afneemt, kan zo veel energie in
een kleine ruimte worden opgeslagen. De conden
sator bestaat uit twee metaalfilms, gescheiden door
papier dat gedrenkt is in een geleidende
oplossing, opgerold in een bus. Het
diëlektricum ontstaat als een dun
ne laag aan het oppervlak van
de ene film, door een chemi
sche reactie die plaatsvindt
na het inschakelen van de
spanning. Om de condensa- j

Instelling van de zoomlens
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Flexibele
gedrukte
bedrading

_

Schakelingen

IN SERIE EN PARALLEL
Dezelfde componenten op verschillenK de manieren geschakeld kunnen
zich geheel anders gedragen. Bij
Serieschakeling
\ het in serie schakelen wordt de
Batterij
ï batterijspanning verdeeld tusI sen de gloeilampen, die als
Negatieve
/ spanningsdelers fungeren (blz.
_/ 16-17). De batterij kan door iededraad leidt
Positieve draad
/ re lamp niet veel stroom sturen
naar slechts
leidt naar slechts
één
lamp
/
en daarom branden zij slechts
één lamp
r zwak. Bij een 'parallelschakeling'
ontvangt iedere lamp de volledige bat
terijspanning en kan de batterij dus
_ TAvak
voldoende stroom door de lampen stu
brandende
ren om ze helder te laten branden.
lamp

Alle elektronische systemen zijn opgebouwd uit slechts enkele soorten componen- I
ten. Alléén kunnen ze weinig nuttigs doen, \
maar door ze onderling te schakelen ontstaat \__
het rijkgevarieerde terrein van de elektronica. \
Het ontwerp van schakelingen is onder andere \
gebaseerd op wiskunde, waarvan het grootste
deel in de 19e eeuw werd ontwikkeld. De wetten
van de stroom van elektriciteit werden in 1845 opgesteld door de Duitse geleerde Gustav Kirchhoff. Zij vormen, in
Batterij
al hun eenvoud, een van de sleutels tot het inzicht in de werking
.■;[ •van schakelingen. Voor vele basisfuncties bestaan kant-en-klare
ontwerpen in boeken of als gedrukte bedrading (blz. 52-53). De
Parallelschakeling
ontwerper moet deze kennen en beslissen hoe ze onderling moe
Positieve en nega
ten worden verbonden om een bepaalde taak te kunnen vervul
tieve draden naar
len. Is het ontwerp klaar, dan moet de schakeling worden ge
beide lampen
maakt. Tot in de jaren zestig gebeurde dat meestal met de hand,
waarbij onderdelen door draadjes met elkaar werden verbonden.
De ontwikkeling van de printplaat (een kunststofplaat met gaatjes
voor onderdelen en metalen 'sporen' voor doorverbindingen) be
tekent dat schakelingen nu
machinaal kunnen worden
Luidspreker
Helder brandende lamp
gemaakt. Dit heeft de
prijs van elektronica
RADIO VAN SARGROVE
flink gedrukt.
De Britse elektrotechnicus John Sargrove (19061974) bouwde in de jaren veertig apparaten waar
mee niet alleen gedrukte bedradingen konden wor
den gemaakt, maar volledige radio's zoals deze.
Zijn apparaten besproeiden plastic platen met me
taal, zodat er schakelingen met weerstanden, inductiespoelen en condensatoren ontstonden. Zelfs grote
componenten als radiobuizen konden erin worden
opgenomen. Alleen voor het aanbrengen en instel
len daarvan was nog de hand van een mens nodig.
Sargroves ideeën waren goed, maar men vreesde
dat zijn machines banen zouden kosten.

Afstemcondensator

Vooraanzicht radiotoestel

I
SCHAKELWETTEN
De Duitse fysicus Gustav Kirchhoff
(1824-1887) werkte de wet van Ohm (blz.
16-17) zodanig uit dat die ook situaties
omvatte waarin meerdere weerstanden
verbonden waren met meerdere batterij
en. Volgens Kirchhoffs wetten moet alle
stroom die bij een willekeurig punt bin
nenkomt er ook weer uit gaan en moet de
totale spanning die de stroom in een wil
lekeurig circuit voortdrijft, gelijk zijn aan
het totaal van de tegenwerkende span
ningen. Deze eenvoudige wetten maken
het mogelijk ingewikkelde schakelingen
wiskundig te analyseren.

22

Condensator

AC-SCHAKELING
Signaalgenerator pro
In de meeste elektronische schake duceert signalen van
lingen veranderen spanning en
lage lot hoge frequentie
stroom steeds van richting. Inductiespoelen en weerstanden reage
ren op verschillende manieren op
zo n 'wisselstroom' (Engelse afkor
ting: AC). Bij lage frequenties bie
den inductiespoelen weinig weer
stand tegen de stroom, zodat er
slechts een kleine spanning ont
Meter die de tota
staat. Een condensator geeft meer
le stroomsterkte
weerstand en levert dus een hogere
in milliampères
spanning. Bij hogere frequenties is
(mA) meet
het omgekeerde het geval. De
spanningen over inductiespoelen
en condensatoren hebben een te
Stroom wordt
gengesteld teken. Bij één bepaalde
hier gesplitst in
frequentie, de 'resonantiefrequen90 en 190 mA
tie', heffen ze elkaar op,
waardoor er sterke stro
men kunnen passeren.
Dit effect wordt toege
past in filters (blz. 34-35).

Inductiespoel
Condensator
produceert

R

Condensator
Uitgaande stromen le
veren tezamen 280 mA

CondenInductie- Inductie
spoel pro- spoel pro- sator pro
duceert duceert
duceert
lage span- hoge span- lage span
ning

Lage frequentie
Hoge frequentie
PAUL EISLER (1907-1992)
De Duitse ingenieur Paul Eisler per
fectioneerde de gedrukte bedrading.
Hij gebruikte druktechnieken voor
het wegetsen van dun koperfolie dat
op vellen plastic was gelijmd. De
U mA
*

norcfro rrorl ri 11' F.'.

Bat Ierijklem \

Meter

Spanningen
over R1 en R4
bedragen te
zamen 9 volt

DC-SCHAKELING
Een gelijkstroom
(Engelse afkorting: DC)
loopt steeds in dezelfde
richting. De meters la
ten zien hoe de wetten
van Kirchhoff werken.
De stromen die een willekeurig punt verlaten zijn de som van de inkomende
stroom. De som van de spanningen in iedere schakeling tussen de batterijklemmen is gelijk aan de batterijspanning. De grootten van spanningen en stroomsterkten hangen af van de weerstanden en worden gegeven door de wet van Ohm.

HHMB
Paul Eisler

Batterij

DE TAAL VAN DE ELEKTRONICA
In de elektronica gebruikt men speciale eenheden voor het aan
geven van elektrische eigenschappen van onderdelen, en een
beeldtaal waarin iedere component zijn standaardsymbool
heeft. Een combinatie van symbolen geeft schema's die aandui
den hoe een schakeling wordt gemaakt.
EENHEDEN
A = ampère (eenheid van
stroomsterkte)
V = volt (eenheid van spanning)
W = watt (eenheid van vermogen)
Q = ohm (eenheid van weerstand)
H = henry (eenheid van inductie)
F = farad (eenheid van capaciteit)
Hz = hertz (eenheid van
frequentie)

GEDRUKTE BEDRADING
Sporen die componenten verbinden
Gedrukte bedrading, zoals deze in een kleine computer, wordt gemaakt van een
plaatje plastic dat bedekt is met koperfolie. De folie wordt plaatselijk weggeëtst,
waardoor 'draden' achterblijven die de elektronische componenten verbinden. Een
laklaag beschermt de plaat, behalve daar waar onderdelen komen te zitten. Die on
derdelen worden op hun plaats gehouden door de onderkant van de plaat even in
een bad met vloeibaar soldeer te houden.
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DECIMALE VOORVOEGSELS
VOOR HET AANGEVEN VAN
DELEN OF VEELVOUDEN
VAN EENHEDEN
p = pico (l biljoenste)
n = nano (1 miljardste)
p = micro (1 miljoenste)
m = milli (1 duizendste)
k = kilo (duizend)
M = mega (1 miljoen)
G = giga (1 miljard)

SYMBOLEN
batterij

weerstand

potentiometer

inductiespoel
transformator
condensator
condensator met
vaste capaciteit

elektrolytische
condensator
diode

licht-uitzendende
diode (LED)

bipolaire transistor

veldeffect transistor

(FET)

Communiceren met elektriciteit
De ontdekkingen van oersted en Faraday (blz. 10-11) leidden tot
4V

i

EENVOUDIGE COMMUNICATIE
De eerste elektrische telegraaftoestel
len hadden alle meer dan één draad.
De Amerikaanse portretschilder Samuel F.B. Morse (1791-1872) besefte
echter dat, uitgaande van een ge
schikte code die geseind werd met
een sleutel, iedere boodschap via één
draad kon worden verzonden.

belangrijke veranderingen in het dagelijks leven. Een telegram ver
plaatst zich honderd miljoen maal zo snel als een paard of schip, zodat
landen nu over enorme afstanden handel konden drijven. Elektrisch
licht was sterker en goedkoper dan gaslicht, waardoor men ook
's avonds kon werken of zich vermaken. Maar het belangrijkste was
de informatie-explosie. Spoorwegmaatschappijen gebruikten de tele
graaf voor het verbeteren van de dienstregeling en in kranten versche
nen berichten die vanuit alle delen van de wereld werden overge
seind. Enkele effecten van de elektriciteit leken wel toverij. Het werk
van de Britse wiskundige James Clerk Maxwell (1831-1879) en van de
Duitse fysicus Heinrich Hertz (1857-1894) leidde, rond 1900, tot de
radiocommunicatie met schepen op verre zeeën. Dit alles werd bereikt
met slechts de ruwste middelen voor het detecteren en versterken van
de zwakke signalen die oceanen en continenten overbrugden.
Gemagnetiseerde naald

Wijzerplaat ontvanger

Klem
GALVANOMETER VAN SIEMENS
Regen- en stormschade maakten
dat elektriciteit weglekte uit te
legraafdraden en slechte ver
bindingen veroorzaakte. Gal
vanometers zoals deze, ge
maakt omstreeks 1890, wer
den gebruikt voor het op
sporen van defecten door
het vergelijken van de stro
men in twee gelijksoortige
draden. Een groot verschil
betekende dat er iets fout
zat. In het instrument
hangt een gemagnetiseer
de naald boven een paar
spoelen, één voor iedere
draad. De klemmen wer
den verbonden aan de te
testen telegraafdraden.

mtvangen

Letterknop

Wijzerplaat
zender

Kruk, draait de ge
nerator binnenin -

TELEGRAFIE OP HET SLAGVELD
In 1864, tegen het einde van de Ameri
kaanse Burgeroorlog, had Ulysses
S. Grant (1822-1885) de leiding
over het leger van de UnioX nisten. Door via de telex graaf contact te houden
met zijn ver verspreid lig. gende troepen, wist hij
* 1.: de Confederatisten te
1verslaan. Grant besefte
dat de telegraaf hem onschatbare informatie kon
opleveren.

DRAAGBARE ABC-TELEGRAAF
De Brit Charles Wheatstone (1802-1875), maker van muziekinstrumenten en
hoogleraar in de filosofie, was voortdurend bezig met het vereenvoudigen
van het gebruik van zijn elektrische telegraaftoestellen. Deze ABC-telegraaf
uit 1858 was zo eenvoudig dat men hem na een paar minuten oefenen kon
bedienen. Om een bericht te versturen draaide men aan de kruk en drukte
op de knoppen. Een generator binnenin genereerde elektrische impulsen
die bij de ontvanger een soortgelijke wijzer in hetzelfde tempo verdraaide,
telkens pauzerend bij de letters van het bericht.

Klem
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TELEFOON VAN EDISON
Deze vreemd ogende telefoon werd ontwik
keld door Thomas Edison (1847-1931), omdat
hij niet de zender en ontvanger kon gebruiken
die al in 1876 door Bell waren gepatenteerd.
Edisons zender werkte goed, maar zijn ontvan
ger verdween al snel van het toneel.
De bel kondigt een
binnenkomend
gesprek aan

IN DE HANDEL
De telefoon versnelde de zakelijke
contacten tussen ondernemingen in
verschillende landen. De eerste tele
foonverbinding tussen Londen en
Parijs werd in 1891 met veel ceremo
nieel in gebruik genomen.

&&

ALEXANDER GRAHAM BELL
Bell (1847-1922) was een Schot die in de
Verenigde Staten onderwijs aan doven gaf. In
1876 ontwierp hij de eerste succesvolle tele
foon, werkend met behulp van elektriciteit en
magnetisme. De telefoon was het eerste een
voudig te bedienen communicalieapparaat.

|

I
II

&

De trom
mel in de
ontvan
ger is
gevoelig
voor de
binnen
komende
stroom
pjes

De kruk draait de
trommel rond

B®?O' .
Het relais voert het

De batterij die _
het relais bedient
Antenne-omzetter
ter verhoging van hel
rendement \

ONTVANGER VAN MARCONI
Deze ontvanger uit 1899 van de Italiaanse uitvinder
Guglielmo Marconi (1847-1937) detecteert berichten die via radiogolven worden verzonden. Met
■ dit apparaat kunnen berichten worden verwerkt
• alsof zij door een draad zijn gekomen. Het belang
rijkste onderdeel is de coherer: een constructie die
alleen elektriciteit geleidt als er radiogolven op vallen.
In de ontvanger wordt via een elektromagnetisch re
lais de zwakke stroom van de coherer omgezet in een
sterkere telegraafstroom.

Coherer

De tikker maakt
de coherer weer
niet-geleidend

COWPERS SCHRIJVENDE
TELEGRAAF
Het woord 'telegraaf' komt van twee
Griekse woorden die 'ver schrijven'
betekenen. In 1878 ontwierp de Britse
ingenieur William Cowper (18191893) een apparaat dat een bericht
kon reproduceren dat door iemand
kilometers verder werd geschreven.
Hoewel het volgens een geheel ander
principe werkte, was het een verre
(niet succesvolle) neef van de huidige
faxapparaten (blz. 60-61).

De zender gebruikt de
variërende weerstand
van koolpoeder bij het
verzenden van spraak

Rollers

Papierstrook

De rollers trekken,
het papier door
het apparaat

Bewegende elektronen
AALLES OM ONS HEEN is opgebouwd uit atomen.
Atomen zelf zijn opgebouwd uit nog kleinere
deeltjes, protonen, neutronen en elektronen.
Van deze deeltjes zijn de elektronen het kleinst.
Elk van hen draagt de kleinst mogelijke hoe
veelheid (negatieve) elektriciteit, maar zelfs mi
nuscule stukjes materie bevatten er miljarden
van. In de meeste materialen, en vooral in goe
de isolatoren als glas en kunststof, worden de
elektronen stevig op hun plaats gehouden dooi
de zwaardere, positief geladen protonen. Maar
in sommige materialen, meestal metalen, heb
ben elektronen voldoende energie om vrij rond
te bewegen. Hierdoor kunnen elektronen elek
triciteit van de ene plaats naar de andere over
brengen. Metalen zijn dus goede geleiders en
daarom worden ze gebruikt in alle elektrische
systemen. Wordt een metaal verwarmd, dan
krijgen de elektronen nog meer energie. Soms
is dat zoveel dat ze geheel uit het metaal ont
snappen: als raketten die zich ontworstelen
aan de aantrekkingskracht van de aarde.

HET ELEKTRON BENOEMD
In 1897 ontdekte de Britse fysicus
J.J. Thomson (1856-1940) dat hij uit
vele verschillende materialen ne
gatief geladen deeltjes met precies
dezelfde eigenschappen kon ha
len. Hij noemde ze elektronen. Bij
zijn experimenten gebruikte hij
een bijna luchtledig gezogen gla
zen buis, met binnenin metalen
platen. Zo'n 'kathodestraalbuis'
was ontwikkeld door wetenschap
pers die het effect van elektriciteit
op gassen bestudeerden

Proton

Elektronen
die het metaal
bijeenhouden

Mobiel
elektron
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magnetisch veld
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ELEKTRONENSTRUCTUUR
VAN METALEN
Hoewel metalen een overvloed aan
mobiele elektronen bevatten, hebben
heel weinig elektronen voldoende
energie om bij normale temperaturen *e ontsnappen aan de elektrische aantrekking die ze in het materiaal houdt. Wordt een metaal tot
een bescheiden temperatuur verwarmd (veel lager dan die van een
gloeidraad), dan neemt de energie
van de elektronen flink toe en kunnen
Beeldver
vele naar buiten ontsnappen. Eenmaal
sterker
vrij, bij voorkeur in een luchtledige
ruimte waar niets is om tegenaan te
ELEKTRON-LADING
botsen, kan men ze met behulp van
Robert Millikan (1868elektriciteit of magnetisme tot een bestuurbare elektrische stroom vereni 1953) was een Amerikaans
fysicus die in 1911 de wer
gen. Dit is het basisprincipe van de
kelijke lading van hel elek
eIeklronenbuis (blz. 28-29), eens de
tron bepaalde. Hij deed
ruggegraat van de elektronica,
dit door de elektrische la
en de kathodestraalbuis ding van een zwevende
nog steeds de beste hulpoliedruppel te meten.
middelen voor het maken J

, van televisiebeelden.
Mobiel elektron

Het elektron beschrijft
een schroefvormige baan
Elektron
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PAD VAN EEN
BEWEGEND ELEKTRON
Een bewegend elektron
vormt in feite een elektri
sche stroom en creëert dus
een magnetisch veld (blz. 1011). Dit kan worden beïnvloed door een ander
magnetisch veld. Hierdoor ontstaat een traject
dat varieert van een strakke spiraal, zoals in een
magnetron (blz. 40), tot een rechte lijn, zoals in
een klystron voor hoge vermogens (blz. 41).
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AURORA BOREALIS
Deze spectaculaire hemelverschijnselen vertonen zich
nabij de polen van de aarde. Zij ontstaan doordat elek
tronen en protonen, uitgestoten door de zon, tegen de
bovenste lagen van de aardatmosfeer botsen en wor
den gevangen in het magnetische veld van de aarde.

Beeldplaat bedekt met kleine bolle
tjes lichtgevoelig metaal

DE EERSTE TELEVISIE
In een televisiecamera wordt
het beeld van de lens afgetast
en omgezet in een stroom in
formatie die via een kabel
kan worden overgebracht.
Om een scherp, bewegend
beeld te krijgen, moet dit af
tasten snel gebeuren. In de jaren dertig, toen televisie
werd ontwikkeld, kon alleen
een elektronenbundel snel
genoeg bewegen.

Afbtngspoel

HET MAKEN VAN BEELDEN
In deze 'Emitron'-televisiecamera werd de elektronenbundel
voor het aftasten van het beeld opgewekt door een 'kanon' aan
het einde van de schuine buis. Die bundel werd met behulp
van magnetische velden over een beeldplaat gezwiept. (Korte
blootstelling aan een magnetisch veld doet de elektronen van
het ene rechte traject afbuigen naar het andere. Als het veld
volgens het juiste patroon verandert, kan men een elektronen
bundel creëren die een oppervlak rechthoekig aftast.) De
beeldplaat was bedekt met duizenden kleine bolletjes van
legering van zilver en cesium. Deze vormden zo,
door een dun isolerend laagje gescheiden van een
metalen achterplaat, lichtgevoelige weerstan
den (blz. 20-21) die door het licht van het
beeld werden opgeladen. Raakte de
elektronenbundel zo'n condensatortje, dan werd die ontladen en ging
er een stroompje naar een ver
sterker (blz. 30-31). De
!i sterkste stroompjes ontstonden waar het beeld
het helderst was.

L5 °
EXPERIMENTEREN MET ELEKTRONEN
De Duitse fysicus Wilhelm Röntgen (1845-1923), de eer- '
ste die een Nobelprijs voor fysica won, deed experimen
ten met kathodestralen. In 1895 ontdekte hij dat deze een
scherm konden doen opgloeien, zelfs als er iets in hun
weg zat. Hij had röntgenstraling ontdekt, die wordt uit
gezonden wanneer snel bewegende elektronen in hun
beweging worden gestopt. De buizen die Röntgen ge
bruikte waren, evenals die van Thomson, van glas en
voorzien van metalen platen die elektroden werden ge
noemd. In zo'n buis heerste een
laag vacuüm. Werd er een
hoge spanning aangelegd,
dan werden elektronen
__ Li___
door aantrekking van de positieve elektro
de (anode) uit de negatieve elektrode (kathode) losge
maakt. Zij konden het glas of een speciaal scherm doen
opgloeien. Was de spanning hoog genoeg, dan konden
de elektronen door botsingen tegen de anode röntgen
straling produceren. Later werd in röntgenbuizen, zoals
de hier afgebeelde, een verhitte kathode gebruikt.

Elektronen
buis

Elektronenkanon

Eindkap verbon
den aan een
stroombron

De wolfraam anode-'-"
zendt röntgenstraling
uit als er elektronen
tegen botsen
Vacuüm
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Het gebruik van elektronen

Draad naar
het plaatje

Onderzoekers hadden er bijna dertig jaar voor nodig

Draad naar
het rooster

om er achter te komen dat elektronen die uit hete meta
len worden gestoten gebruikt kunnen worden voor het
versterken van signalen. Thomas Edison vermoedde al
in 1880 dat er iets door het vacuüm van zijn gloeilam
pen bewoog. In 1904 maakte Ambrose Fleming via
dit 'Edisoneffect' een diode: een buis met twee elek
troden die alleen in één richting elektriciteit door
liet. Deze elektronenbuis kon zwakke radiogolven
detecteren, door hun variërende stroompjes om
I
te zetten in een gelijkstroom (blz. 23). Die kon
MINIBUIS
Kleine elektronenbui worden gedetecteerd, maar niet versterkt.
zen van glas zoals deze Nadat Lee De Forest aan de elektronen
verschenen in de jaren
veertig. Zij werden op buis een derde elektrode had toege
grote schaal gebruikt, voegd, werd het mogelijk om van een
totdat elektronenbui
zen aan het einde van zwak signaal een sterker te maken. Deze

YK'

Plaatje

Rooster

ft

de jaren vijftig werden triode was de eerste echte versterker,
verdrongen door transistoren (blz. 38-39).

Vacuüm

EXPERIMENTELE LAMP VAN FLEMING
John Ambrose Fleming (1849-1945), een Brits hoog
leraar in de elektrotechniek, bestudeerde in 1899
y''''
Edisons gloeilampen (zie onder). Hij gebruikte
lampen als deze met een extra draadelektrode
binnenin. In 1904, tijdens het zoeken naar een
detector voor radiogolven, besefte hij dat de
elektronen van de gloeidraad alleen één
kant uit konden bewegen, doordat zij
zouden worden weggeduwd als de
draadelektrode meer negatief werd dan
de gloeidraad. Dit leidde tot zijn 'oscillatorbuis', die als het ventiel in een band werk
te. De variërende stroompjes van radiogolven
werden omgezet in een con
stante stroom, die een
telegraaf bediend^

Glazen ballon
Vacuüm

AUDIONBUIS
De Audionbuis werd in
1906 uitgevonden door Lee J
De Forest. Dit exemplaar
uit 1907 was afgeleid van
de koplamp van een auto.
Het belangrijkste verschil
met Flemings eerdere buizen
‘
was de extra elektrode ('roos
ter') in het pad van de elektronen.
Deze stuurde de elektronen, waardoor verster
Anode king mogelijk werd. Met zijn drie elektroden
(draad, rooster en plaat) is de Audion een triode. Door zijn simpele ontwerp versterkte hij
nauwelijks, maar hij was een gevoelige radiodetector.

Koolstof /
gloeidraad
w* V

Verbin- /
ding naar
de anode

Houten
wet ~

El i K I
N EN I
GLOEILAMPEN
Thomas Alva Edi
son (1847-1931) was een van de beroemd
ste Amerikaanse uitvinders. Terwijl hij
met het probleem van het elektrisch
licht bezig was, ontdekte hij iets
dat van belang was voor de elek
tronica. Hij vroeg zich af waarom
het glas van zijn gloeilampen op
den duur donker werd en besefte
dat er iets was dat zich van de ne
gatieve naar de positieve kant van
de gloeidraden verplaatste.

Draad
naar de
anode

Draad /
naar de
gloeidraad

Gloei
draad

Negatieve verbin
ding van de gloei
draad via de
schroefdraad
Positieve verbin
ding van de gloei
draad vin het
eindcontact

KLEP IN EEN
PIJPLEIDING
De werking van een elek
tronenbuis lijkt veel op die
van de klep in een olieleiding. Door de druk in de
buis wordt de olie één kant
uit geperst. Door de stand
van de afsluiter in de buis
te veranderen, kan de
doorstroming worden ver
anderd. Op eenzelfde ma
nier worden elektronen die
van de negatieve kathode
| naar de positieve anode
| worden getrokken, door de
spanning van het tussenlig
gende rooster beïnvloed.

WERKING VAN EEN TRIODE
Een triode is een elektronenbuis met
binnenin drie elektroden (draden of
plaatjes). Een verhitte elektrode, de
kathode, zendt elektronen uit. Die
worden aangetrokken door de anode,
die een meer positieve spanning
heeft, maar vertraagd door het roos
ter, waarop de veranderlijke span
ning staat die versterkt moet worden.
Hierdoor kan de elektronenstroom
worden gevarieerd. De variërende
stroom gaat door een
weerstand (blz.
.
16-17), die hem omzet
in een vergrote kopie
Ingangsvan de ingangsspanning.
spanning

Anodeweerstand

Bovenkant bevestigd
aan de anode

Glazen behuizing

-o
Anode

Uitgangs-

GROTE TRIODE VOOR ZENDER
Elektronenbuizen maken gebruik van bewe
gende elektronen die worden vrijgemaakt
door warmte (blz. 26-27). Ze worden daarom
'thermionisch' genoemd (Grieks voor
'warmte' en 'beweging'). De elektro
nen worden beïnvloed door
elektroden. Deze elektronen
buis werd gebruikt in een zen
der. De elektrode die de elek
tronen aantrekt
wordt zeer heet
en is van
koolstof ge
maakt.

LEE DE FOREST (1873-1961)
De Forest was een Amerikaans fysi
cus die als eerste een elektronische
versterker maakte. In 1906 voegde
hij een rooster toe aan de compo
nenten in het inwendige van een
eenvoudige gloeilamp en creëerde
zo de eerste triode.

Vacuutn
STERLING-VERSTERKER
In de jaren twintig waren elektronenbuizen effectieve versterkers en
kon men er al luidsprekers mee bekrachtigen. Maar ze waren ex
treem duur en hadden een gering vermogen. Deze versterker uit
1925 had hetzelfde vermogen als ‘een moderne transistorradio.

Pinnen voor de ver
binding met andere
elektroden
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Versterkers
V ERSTERKERS ZETTEN ZWAKKE elektrische signalen om in sterke.
Hierdoor kan met een kleine hoeveelheid energie, in de vorm
van informatie, een veel grotere hoeveelheid worden bestuurd.
Zo vormen versterkers de onmisbare schakels tussen informatie
en energie. Van elektronenbuizen of transistoren kunnen niet
zomaar versterkers worden gemaakt, omdat hun uitgangssig
naal dan een verwrongen versie wordt van het ingangssignaal.
In 1927 loste Harold Black dit probleem op met zijn idee van
'negatieve terugkoppeling'. Hierbij bewaakt en corrigeert een
versterker zijn eigen fouten. Via een ander soort terugkoppeling
kan van een versterker een oscillator (blz. 33) worden gemaakt.
En wordt een versterker voldoende sterk bekrachtigd, zodat zijn
uitgangssignaal van het ene uiterste naar het andere springt,
dan kan hij als elektrische schakelaar fungeren. Computers
bevatten enorme hoeveelheden van zulke schakelaars.
In deze apparaten wordt met informatie niet slechts
energie verwerkt, maar nog veel méér informatie.

i
EEN MEGAFOON VOOR FILMOPNAMEN
Een versterker is niet zomaar iets dat dingen ver
groot of versterkt. Een echte versterker zet ruwe
energie om in beheersbare energie. Deze mega
foon maakt geluiden sterker, maar is geen verster
ker omdat hij slechts de beslaande energie van de
stem op een meer efficiënte manier gebruikt.

5

iSl

7.

..

$

C -

cl
0]

o

o>
2^

DE VERSTERKER THUIS
Een versterker is onmisbaar als verscheidene mensen
naar dezelfde radio willen luisteren. Zonder verster
ker moet men een koptelefoon gebruiken, aangezien
de radio zelf niet voldoende vermogen heeft om een
luidspreker te bekrachtigen. Deze versterker met
laag vermogen uit de jaren veertig hield de kinde- i
ren bezig zonder de buren te storen. 1

M I

\i

.. k
8.OSR0WNG \

TEI fcPHONE RELAr\
\ctoh

e

AUDIOVERSTERKER
Houder met
De eerste radiotoestellen hadden
koolpoeder,
verandert de weinig vermogen, zodat vaak extra
versterkers werden aangebracht.
iveerstand
Ze werden nog niet op industriële
tijdens het
schaal geproduceerd, maar men .
trillen
kon ze altijd zelf thuis bouwen, j
BROWN-VERSTERKER
Klem
Spoelen die de
Spoelen voor de
De metalen stift
zoals dit prachtige werkstuk uit 1
Het versterken van een continu
magneet be
binnenkomende
trilt in een mag
het einde van de jaren twintig,
variërend signaal, zoals bij een
krachtigen
telefoonsignalen
netisch veld
Grote versterkers hadden A
Warmte
telefoongesprek, was
Ingangssignaal
Audio-uitveel vermogen nodig en Al
Uitgangsvermogen mid
1,95
W
zonder elektronica moei
van radio
gangssignaal
deze bezat dan ook een Al
delfrequenties 0,01 W
lijk maar niet ónmoge
Warmte 2 W
stoere energiebron. De luid- Afl
2W
/
\
Warmte 2 W
lijk. De Brown-versterspreker werd bekrachtigd AA
ker uit 1918 werd in telefooncen
via twee elektronenbuizen AA
trales gebruikt voor het verster
A
(blz. 42-43), die tegen- Afl
ken van signalen over lange af
gestelde krachten A^H
standen. Hij maakte gebruik van
Audioveruitoefenden. IA
Middelfrehet versterkend vermogen van
sterker
quentiever- __
Een soortgelij- lA
de in telefoons (blz. 25) gebruikte
sterker
4 W
ke constructie bA
2 W
koolmicrofoon. In de versterker
wordt in moderne VA
was zo'n microfoon geklemd te
luidsprekers nog A^^A
gen een metalen
steed s gebru i k t. AfljM
stift, die het ge
ig&
Energievoorziening
luid van het te
Geluidsverversterken ge
mogen 0,05 W
sprek reprodu
ENERGIESTROMEN IN EEN RADIO
™armte 2 W
Luidspreker
ceerde. De verster
In
een
radiotoestel
wordt
via
een
keten
van
versterkers
de
energie
van
het
stop

king ging ge
Ingangsvercontact, bestuurd door een ongelooflijk kleine hoeveelheid energie van de anten
paard met veel
mogen 8 W
ne, naar de luidspreker geleid. Vrijwel alle energie gaat als warmte verloren,
gekraak.
maar omdat onze oren zo gevoelig zijn is het geluid toch voldoende sterk.
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De condensator vlakt
de spanningsverande
ringen af
I

Elektronen
buis voor laag
vermogen

Grote inductiespoel

De hoofdtransforma
tor verlaagt de net
spanning voor de
versterker

Elektronenbuizen
met een hoog ver
mogen bekrachti
gen de luidspreker

De gelijkrichter zet
de wisselstroom
uit het net om in
gelijkstroom voor
de elektronenbuii
zen

HAROLD BLACK (1898-1983)
In 1927 probeerde Harold S. Black, van de Bell
Telephone Laboratories in de Verenigde Staten,
versterkers te bouwen die geen signaal verstoring
gaven. Hij besefte dat dit mogelijk was als een
deel van het uitgangssignaal van het ingangs
signaal werd afgetrokken (waarbij de versterking
iets afnam). Eenvoudige wiskunde toonde aan
dat deze 'negatieve terugkoppeling' van een
slechte versterker een goede kon maken. Dit prin
cipe is sindsdien altijd toegepast.
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Uitgangs_3>
transforma- .«•
tor levert
het juiste
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vermogen < j p T’
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Vermogensrelais
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Operatio
nele ver
sterker

Audioversterker
VERSTERKENDE
COMPONENTEN
Hoewel het geen echte
versterkers zijn, kunnen
met relais sterke stromen
worden geschakeld of,
bij de kleinere uitvoe
ringen, signalen wor
den ge- en ontkoppeld.
De audioversterker kan
een vermogen leveren
van ruim 20 watt.
Operationele verster
kers hebben uiteenlo
pende toepassingen
in analoge schakelin
gen van laag vermo
gen. De twee hierbo
ven zijn op ware
1 grootte afgebeeld.

Volumeregelaar

Gondclektrode

Oscillatoren

Kwartskristal

1 andwielen, die eindeloos dezelfde beweging maken, geven
apparaten energie, beweging en regelmaat. Oscillatoren doen
hetzelfde in de elektronica. Zij produceren steeds dezelfde patro
nen van spanning en stroomsterkte, die een elektronenbundel stu
ren, stuurpulsen naar een computer zenden, of golven opwekken
li B die signalen door kabels of door de ruimte overbrengen. Een oscillator kan worden gemaakt door het uitgangssignaal van een ver
sterker te koppelen aan zijn eigen ingangssignaal via iets dat het
signaal vertraagt. Is deze vertraging zodanig dat bij één frequentie
de stijgende en dalende spanningen aan ingangs- en uitgangszijde
gelijk lopen, dan zullen zij elkaar versterken en een zich continu
herhalend patroon vormen. Slechts een klein beetje energie is dan
nodig om dit patroon in stand te houden. Met de resterende ener
gie kunnen andere schakelingen nuttig werk verrichten.
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Om
hulsel

KWARTSKRISTAL
Kwartskristallen worden gebruikt
waar men een nauwkeurige, con
stante frequentie nodig heeft. Ze zijn
piëzo-elektrisch: een spanning buigt
of strekt ze, terwijl omgekeerd door
buigen of strekken een span
ning ontstaat. Een versterker,
waarvan het ingangssignaal
afkomstig is van het trillende
kristal, kan een dun plakje kwarts
(opgesloten in een vacuümruimte)
mechanisch tot tien mil
joen maal per secon
de laten trillen.

5A

Trillende stalen snaar
Permanente magneet
Spoel
Dwarsstaafjes bepalen de
snaarlengte,
dus de fre
quentie
>

Greepplank

Magnetische opnemer

Instelbare
opnemer

HET VÓÓRTBRENGEN VAN TONEN
Iedere oscillator bevat drie basiselementen: iets wat zijn
frequentie constant houdt, een versterker en een terugkoppelmechanisme. Een elektrische gitaar, met zijn versterker en luidspreker, bevat dit alles en kan dus als
\ oscillator fungeren. Echte oscillatoren produceren gol\ ven die eindeloos voortgaan, maar bij een gitaar ge] beurt dit niet doordat de terugkoppeling niet perfect
I is. Door het tokkelen op een snaar ontstaan trillingen
=ƒ van een bepaalde frequentie. Deze doven normaliter
' vrij snel uit. Maar hier wekt de trillende stalen snaar in
de spoel van een magnetisch opneemelement een varië
rende spanning op, die naar een versterker wordt ge
stuurd. Hierdoor worden de tonen niet alleen luider,
maar ook langer van duur (doordat energie in de vorm
van geluid van een luidspreker wordt teruggekoppeld).

Instelbare
opnemer

Snoerverbinding
naar de
gitaar

Volume- en toonregelaars

Luidspreker

Snoerverbinding z
naar de versterker

versterker

Soorten oscillatoren
Er zijn twee soorten oscillatoren. Beide hebben een versterker nodig, maar hun
frequentie wordt op verschillende manieren bepaald. Een relaxatie-oscillator za
melt energie op tot het moment dat hij een schakelaar (een soort versterker)
bedient, die de energie vrijmaakt en de cyclus opnieuw laat beginnen. Een
^i^* harmonische oscillator zamelt de ene vorm van energie op ten koste van
een andere vorm en draait dit dan om. Een
Balanswiel
versterker vult eventuele verloren_t
iv
Ankerrad
gegane energie aan. tHoewel
hij
golven van slechts één vorm
produceert, is dit type
oscillator nauwkeurig en
wordt hij overal in de
elektronica toegepast.

I

OP WATER WERKENDE VOGELVERSCHRIKKER
Water op een bepaalde hoogte bevat energie. Als de houder van de
ze mechanische relaxatie-oscillator volloopt, wordt hij zwaarder en
raakt uit balans, waardoor water en energie vrijkomen (en dieren in
de tuin aan het schrikken worden gemaakt). Hij kan dan weer terug
zwaaien, om opnieuw te worden gevuld. De frequentie wordt be
paald door de tijd die nodig is voor het vullen. Het elektronische
equivalent is een condensator die langzaam wordt opgeladen, totdat
hij een schakelaar omzet die hem snel ontlaadt.
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OSCILLOSCOOP
Het waarnemen van golven van oscil
latoren was moeilijk totdat de Duitse
onderzoeker Ferdinand Braun (18501918) in 1897 een soort kathodestraaloscilloscoop uitvond. Deze links da
teert uit 1945. Een inwendige oscilla| tor zwiept telkens opnieuw met con
stante snelheid een bundel elektronen
langs het scherm. De ingangsspanning
I beweegt de bundel op en neer, waarDIEREN VOLGEN
j door de golfvorm ontstaat. In moderBiologen kunnen het gedrag van
I ne oscilloscopen wordt het beeld vaak
pinguïns in Antarctica bestuderen
1 digitaal weergegeven, soms op een
door hen uit te rusten met een radio
I computerscherm (blz. 56-57).
zender. Deze bevat een oscillator die
> \ Synchronisatieregeling voor
naast een harmonische trilling een relaxa; stilstaand beeld
tietrilling produceert om de batterij te spa
1
Breedteregeling
ren. Met een richtingsgevoelige antenne
kunnen de 'piepjes' en dus bewegingen
T— Hoogteregeling
van het dier worden gevolgd.

i

CONTROLS

FREOUENCY

SELECTOR
OHC F»ro

ECHAPPEMENT
Deze mechanische, harmonische oscillator - het echappement van een
uurwerk - bevat energie in de vorm van draaiing van het balanswiel en
vervorming van de balansveer. Tijdens het versnellen en vertragen van
het wiel en het spannen en ontspannen van de veer wordt er energie uitgewisseld. Het echappement fungeert als versterker die energie van het
uurwerk gebruikt. De frequentie wordt bepaald door de stijfheid van de
veer en de massa en vorm van het wiel. Het elektronische equivalent is
een combinatie van condensator en inducties poel, die tijdens het produce
ren van hoogfrequente trillingen op
soortgelijke manier elektrische en
magnetische energie uitwisselen.

---------- Positieregeling
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De werking van filters
I

Met filters hebben we dagelijks te maken. In de
!
elektronica reageren filters bijna altijd op de fre
quentie van signalen (blz. 14-15), door lage, hoge,
BRANDSTOFMETER
of een bepaalde band van frequenties door te laten
De brandstofmeter in een auto re
ageert op het niveau van de vloeistof
en andere tegen te houden. Filters zijn nodig om
in de tank. Dit niveau verandert sterk
dat gewone signalen uit een mengeling van freop een hobbelige weg, maar de wijzer
beweegt dan niet doordat de meter
| quenties bestaan die niet allemaal nuttig zijn. Een
laagdoorlatend gefilterd wordt: snelle
radioantenne bijvoorbeeld vangt vele zenders op,
veranderingen worden genegeerd.
Hierboven
de wijzerstand tijdens het
- maar een filter zorgt ervoor dat er slechts één door
starten; de meter bereikt pas na enkele
ZEVEN NAAR GROOTTE
komt. Andere filters blokkeren alles boven een be
seconden de juiste stand.
Een tuinzeef lijkt op het laagpaalde frequentie, bijvoorbeeld om het 'gesis' van
doorlatende filter in de elek
tronica. Hij laat alles onder
oude banden te verminderen. Ook lage frequenties kunn . n worden tegenge
een bepaalde grootte door
houden, bijvoorbeeld om de 'dreun' van een oude platenspeler te verwijde
Wat in de zeef achterblijft is
'hoogdoorlatend' gefilterd:
ren. Filters kunnen zowel via analoge als digitale technieken werken (blz.
het bestaat uit vanalles boven
46-47).
Analoge filters worden al sinds de 19e eeuw gebuikt. Hun werking
een bepaalde grootte.
is gebaseerd op de manier waarop inductiespoelen en condensatoren op
De filterkromme heeft een bre
verschillende frequenties reageren. Digitaalfilters maken gebruik van snelle
de basis die veel ongewenste
signalen doorlaat v
_______ microprocessoren (blz. 58-59), om een signaal langs wiskundige weg
~
I van ongewenste frequenties te zuiveren.
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BANDDOORLATEND FILTER
Banddoorlatende filters laten alleen een be
paalde 'band' van frequenties door. Deze
kromme laat zien dat een filter van lage kwa
liteit, gebruik makend van een inductiespoel
die signaalenergie absorbeert, niet erg effi
ciënt filtert, doordat ook veel ongewenste
frequenties worden doorgelaten.

EEN VROEGE FILTER
I Tot de jaren tachtig werd het onderdrukken van ongeI wenste radiozenders deels verricht door componenten
als deze. Een vaste inductiespoel vormt met een veran
derlijke condensator (gekoppeld aan de afstemknop) een
veranderlijk banddoorlatend filter, dat men kan afstem
men op de frequentie van het gewenste station. In deze
zelfgebouwde ontvanger (eind jaren twintig) gaat het
signaal door verscheidene van zulke filters, die elk af
zonderlijk met de hand moeten worden ingesteld.
Gekozen FM-band
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SMALBANDIG FILTER
Ongewenste
Met een goed ontworpen band- frequenties
doorlatend filter, bestaande uit
verminderd
een inducties poel en een conden
sator die in het midden van de band resoneren,
kunnen ongewenste frequenties goed worden tegenhou
den. Maar uit de vorm van de kromme blijkt dat ook en
kele bruikbare frequenties worden tegengehouden.

Spoel met vaste
inductie
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Elektronenbuis
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Tegenge
FM-FILTER
houden
Eenvoudige filters zijn niet goed genoeg
frequen
voor een FM-radiosignaal, dat een zeer
ties
breed spectrum (blz. 49) heeft. Filters be
staande uit resonatoren die worden afge
stemd op verschillende frequenties, kun
nen een redelijk 'vlakke' kromme opleve
ren. Signalen buiten de gewenste band
worden dan goed tegengehouden. De re
sonatoren zijn vaak kwartskristallen of
plaatjes keramisch materiaal.

MECHANISCH FILTER
Sommige soorten filters
absorberen de meeste
energie van ongewenste
signalen. De veren en
schokbrekers in de voor
vork van deze motorfiets
vormen een mechanisch
laagdoorlatend filter, dat
schadelijke energie (vrijko
mend als de fiets op de
grond komt) omzet in on
schadelijke warmte. Het
'filter' isoleert de berijder
deels van de verticale be
weging van de wielen,
waardoor het parcours
wat minder zwaar wordt.

De kam van elektroden laat
kwarts op één frequentie rimpelen

Absorberende
kunststof voor
komt de reflectie
van golven \
' 4»
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Metalen omhulsel
KwartsZ plaat
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COMPONENT VOOR RADAR EN TELEVISIE
De eigenschappen van lopende golven (blz. 12-13) kunnen worden gebruikt in filters. Ob
stakels op hun pad kunnen bepaalde golflengten tegenhouden en andere ongemoeid la
ten. Elektromagnetische golven bewegen zo snel dat deze obstakels heel groot zouden
moeten zijn. Door de golven om te zetten in veel langzamere rimpels aan het oppervlak
van een kwartsplaat, kunnen echter compacte en effectieve filters voor radar en televisie
Afsnijfrequentie
worden gemaakt.
Afsnijfrequentie

HOOG- I N LAACDOORLATENDE FILTERS
Filters zijn nooit volmaakt. Deze twee afbeeldingen laten ssjsssss:
zien dat de ongewenste frequenties niet volledig worden tegengehouden, maar dat er wat van hun energie doorheen
komt. Evenals bij alle andere filters is er ook een gebied
::::
waar signalen noch volledig worden tegengehouden, noch
volledig geblokkeerd. (Op het scherm van deze frequentieanalysator wordt de frequentie naar rechts toe hoger.) gS
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AFSTEMMEN VAN EEN RADIO
Moderne radio's gebruiken een variabel filter met daar
achter een filter voor één frequentie. Bij het selecteren
van een zender wordt de zenderfrequentie veranderd in
die van het tweede filter, door het signaal te mengen met
dat van een variabele frequentie-oscillator (blz. 32-33).
Door het draaien van de afstemknop wordt het variabele Een hoogdoorlatend filter laat frequenties
filter afgestemd op de gewenste zender, terwijl de oscilla- t>oven zijn 'afsnijfrequentie' door
tor zijn frequentie inslelt door de zender via het vaste fil
ter te verschuiven naar het banddoorlatend filter.
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Dit laagdoorlatend filter is het spiegel
beeld van links en laat alleen lage fre
quenties door

’

Halfgeleiders
Halfgeleiders vormen het fundament van de moderne elektronica. Het zijn elektrische geleiders die bijna isolatoren zijn. In tegen
stelling tot metalen kunnen hierbij slechts enkele elektronen vrij
rondbewegen. Andere springen van atoom naar atoom en laten
daarbij 'gaten' achter die als positieve ladingen in tegenovergestelde
richting bewegen. Door halfgeleiders te 'verontreinigen' (dopen)
met andere atomen, kan men hun geleidingsvermogen veranderen
en componenten maken waarin elektronen langs elektrische weg
kunnen worden bestuurd. Silicium is een halfgeleider die sinds het
begin van het radiotijdperk in zulke componenten wordt gebruikt.
Het is nu de steunpilaar van de elektronica. In het begin van de ja
ren veertig leek het zeldzame element germanium voor radardetectoren geschikter. Tegen 1945 werd het gei
' bruikt tijdens pogingen een halfgeleiderUiteinde waar het
kristal uit het ge
versterker te maken (blz. 38-39). Testpatroon
smolten silicium
iverd getrokken

Elk vierkantje is
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KRISTALONTVANGER
De kristalontvanger, populair in de jaren
twintig, ontleende zijn naam aan het ge
bruikte halfgeleiderkristal. Door de punt
van een draad over het kristal te ver
plaatsen, kon men een plek vinden waar
een gelijkstroom doorheen ging. Zo kon
het geluidssignaal dat door de radiogol
ven werd overgebracht de koptelefoon
bekrachtigen. In de jaren veertig probeer
den onderzoekers te begrijpen hoe appa
raten als dit, die proefondervindelijk
werden ontwikkeld, werkelijk werkten.
Dit leidde uiteindelijk lot een enorme
expansie van de halfgeleiderindustrie.

SILICIUMWAFEL
, 2_i Na het in plakken snijden van een
• ■ .
, • , - i■ •: !A■ 1A- 11A
- iA y : A-1 gr°°t halfgeleiderkristal krijgt men
: .
. • 1 £ • dunne schijfjes of 'wafels' die gepo
lijst worden. Hierop kunnen door
£ A]1--VSaVtV-1 plaatselijke 'doping' microscopisch klei4
A | ' • AA
ne elektronische componenten worden
•i A : '
aangebracht, die dan geïntegreerde schakelin
\ '
-i-L-*
gen vormen (blz. 52-53). Men geeft de voorkeur
Met een dianiantzaag wordt
aan silicium omdat dit goedkoop en sterk is.
de wafel tot chips verzaagd
Silicium
SILICIUMKRISTAL
A

a a
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Silicium is verreweg de meest gebruikte
halfgeleider. Zijn atomen hebben, net als die
van zijn vroegere rivaal germanium, in hun
buitenste schil vier elektronen, maar in te
genstelling tot germanium is silicium niet
zeldzaam. Het is het op één (zuurstof) na
meest voorkomende element op aarde. De
elektronen zijn minder mobiel dan die van
germanium, maar ook minder temperatuurgevoelig. Grote kristallen als deze worden
gemaakt door ze langzaam uit een bad van
het gesmolten materiaal te trekken.

Gouden x
armatuur

SILICIUM MEDAILLON
De eigenschappen van silicium zijn
al langer dan een eeuw bekend. Dit
brokje maakte oorspronkelijk deel
uit van een radiodetector, maar is nu
tot sieraad verwerkt. Het werd in
1910 gebruikt op het eerste Britse
vrachtschip dat een radio aan boord
had: het stoomschip Nonsuch.

ZAND
Het uitgangspunt voor microchips is
zand, een verbinding van silicium en
zuurstof. Door het zand te smelten
kan het silicium eruit worden ge
haald. Om een voor chips voldoende
zuiver kristal te krijgen moet er ech
ter vele keren worden gezuiverd, tot
dat er op iedere miljard siliciumatomen minder dan één ander atoom is.

Kristal
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Halfgeleiders

HALFGELEIDERELEMENTEN
Toen de Russische chemicus Dimitri
Mendelejev (1834-1907) de elemen
ten in volgorde van atoomgewicht
rangschikte, ontdekte hij dat elemen
ten met gelijksoortige eigenschappen
met regelmatige intervallen voor
kwamen. Hij maakte een schema
waarin verwante elementen verticale
groepen vormen. Uit hiaten in zijn
schema leidde hij de eigenschappen
van nog onontdekte elementen af.
Eén, in een hiaat onder silicium,
noemde hij 'ekasilicium'. Deze half
geleider werd in 1886 ontdekt door
de Duitse chemicus Clemens Winkler (1838-1904) en germanium (naar
zijn land) genoemd.

i .

Kathodedraad \

Het losgeslagen elektron
Het atoom mist
Bewegend gat
Het extra elektron zwerft rond een elektron
HET DOPEN VAN HALFGELEIDERS laat een gat achter
Silicium is iets geleidend, doordat enkele elektro
nen voldoende energie hebben om te ontsnappen
h
aan hun atomen. Andere elektronen springen in
de ontstane gaten, nieuwe gaten achterlatend. De .;)
elektronen en de bewegende gaten verzorgen elk
de helft van de stroom. Door toevoeging van ato
men met vi"
ijf elektronen in de buitenste schil
Q
neemt het aantal elektronen toe en het aantal ga
ten af. Zo ontstaat n-type silicium: een betere ge
*
.'"’X
leider, waarin de elektronen het grootste deel van
de stroom transporteren. Toevoeging van atomen Intrinsieke halfgeleider
n-type halfgeleider
p-type halfgeleider
met slechts drie buitenste elektronen verkleint het
aantal elektronen en vergroot het aantal gaten.
"Onzuiver" atoom
KLEIN EN SNEL
Dan ontstaat p-type silicium, waarin de gaten het
Deze kleine siliciumdiode wordt gebruikt voor
grootste deel van de stroom transporteren.
Plaat van
signaalregeling. Haar kleine omvang betekent
geoxideerd
dat ze op hoge frequenties kan werken.
koper
Koelrib —
SILICIUMDIODE
Een siliciumkristal met aan elkaar grenzende p- en l
n-type gebieden levert een diode, een component
De moer regelt
die een stroom slechts in één richting doorlaat. Ga
de druk tussen
ten lekken uit het p-gebied naar het n-gebied en
de platen
elektronen doen het omgekeerde. Hierdoor raakt het
elektrisch evenwicht verstoord en stopt de bewe
ging van de elektronen. Legt men nu een kleine Kleine
spanning aan die de verstoring versterkt, dan loopt diode
geen stroom. Een kleine, tegengestelde spanning
herstelt echter het evenwicht, waardoor er
wél een stroom kan lopen. De grote
diode (beide diodes afgebeeld op wa
re grootte) wordt gebruikt voor grote
stroomsterkten. Ze weerstaat 400 volt
in de verkeerde richting en kan een
stroom van 240 ampère verwerken.
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HET PERIODIEK SYSTEEM
De meeste elementen in het periodiek systeem zijn
metalen. Een twintigtal rechts zijn niet-metalen. De
halfgeleidende elementen liggen ertussen. Sommige
zijn alleen halfgeleidend in een speciale toestand. Er
zijn ook vele halfgeleidende verbindingen die uit
meer dan een halfgeleidend element bestaan.
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Anodeverbinding

METALEN GELIJKRICHTER
Halfgeleiders werden tijdens het grootste deel van het tijdperk van de
thermionische elektronenbuizen (blz. 28-29) gebruikt. Koper dat in contact
is met koperoxyde geleidt elektriciteit in de ene richting beter dan in de an
dere: het vormt een diode. Series geoxydeerde koperplaten werden ge
bruikt voor het 'gelijkrichten' van de in woningen gebruikte wisselspan
ning, waardoor men de constante spanning kreeg die nodig was voor elek
tronenbuizen. Ook bij het detectordraadje in kristalontvangers ontstond
door het contact tussen metaal en halfgeleider een gelijkrichterdiode.

Grote diode

CARBORUNDUM
Chemisch verbonden met zijn verwante
buur koolstof vormt silicium een hard,
vaak iriserend, halfgeleidend materiaal:
siliciumcarbide, ofwel carborundum. Het
werd ooit gebruikt in radiodetectoren,
maar nu nog slechts als slijpmiddel.
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Ontwikkeling van de transistor

DE MAN IN DE STRAAT
De transistor gaf het startsein
voor een informatie-explosie

In 1947 leidde DE toegenomen kennis van de fysische eigenschappen van
vaste stoffen tot de komst van de transistor, een halfgeleider-versterker die
een enorme invloed zou hebben op de elektronica. De eerste halfgeleiders
waren dioden (blz. 37) die, met hun geleiding in één richting, nu nog
steeds worden gebruikt voor het omzetten van wisselstroom in gelijk
stroom (blz. 22-23). De transistor kon echter een andere belangrijke elek
tronische component vervangen, de triode (blz. 37), doordat hij eveneens
als versterker en schakelaar fungeerde maar geen verhitter en vacuümruimte nodig had. De transistor was oorspronkelijk ontwikkeld als moge
lijke vervanger van elektromechanische schakelaars in telefooncentrales.
Na veertig jaar ontwikkeling is hij geworden tot een microscopische com
ponent geëtst op een schijfje silicium (blz. 52-53). Vele heel alledaagse ap-

die nog steeds voortduurt. Aan paraten zouden zonder de transistor onherkenbaar zijn. Een videorecorder
oinrlr* van de
dp jaren
iarpn viinia
het einde
vijftig
kon deze man, die waarschijn
lijk vóór het tijdperk van de
elektronica werd geboren, zelfs
op straat naar het nieuws luis
teren. Thans ziet (en hoort)
men overal draagbare radio's
en cassetterecorders.

Plas
tic om
hul
sel

i

Puntcontacttransistor
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zou minstens achtmaal zo groot zijn en een compute zou een hele kamer
in beslag nemen. We zouden ze beslist niet in huis hebben.

Lagen
transistor

\\ Verbindingsdraad

VROEGE TRANSISTOREN
William Shockley (1910-1989), hoofd
van de groep die de puntcontacttransistor uitvond, ontwikkelde
daarna de meer betrouwbare lagen
transistor. Puntcontacttransistoren,
rechtstreeks gebaseerd op de uit
vinding van 1947, werden gepro
duceerd tot in het begin van de ja
ren vijftig. Twee contactdraden en
een basisverbinding waren aange
bracht op een germaniumkristal, dat
werd opgesloten in een busje. Deze
componenten waren zeer onbetrouw
baar en voegden veel ruis aan signa
len toe. Bij de lagentransistor zijn de
draden vervangen door contacten
van p-type germanium, aangebracht
op een n-type basis (blz. 37). Deze
componenten, de eerste commercieel
bruikbare transistoren, werden ge
bruikt van ongeveer 1950 tot 1955.

VERSCHILLENDE SOORTEN TRANSISTOREN
De transistor heeft zich ontwikkeld in vele verschil
lende uitvoeringen, afhankelijk van het doel. Hier
worden enkele op ware grootte getoond. Sommige
zijn goed in het versterken van zwakke radiosigna
len. Andere kunnen sterke stromen en hoge spannin
gen verwerken. Er zijn ook elektronische componen
ten die verwant zijn aan de transistor, maar heel an
ders werken. De thyristor blijft, eenmaal ingescha
keld voor het geleiden van elektriciteit, net als een
gewone schakelaar in dezelfde stand staan.

Draagframe

«f
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Thyristor
voor de
B|Y79 dimmer
in lampschakelaars
Transistor voor
hoogfrequente ana
loge schakelingen
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Vermogenstransistor in
plastic omhulsel

De veer drukt
de draad tegen
het kristal
Emitterverbinding

DE EERSTE TRANSISTOR
Deze replica van de eerste werkende Cermanitransistor, ongeveer 10 cm hoog, lijkt op umkristal
de detector van de vroegere kristalontvangers. Het is echter een halfgelei
der-versterker. Twee draaduiteinden rusten op het oppervlak van
een germaniumkristal, terwijl
zich aan de basis een derde ver
binding bevindt. Een verandering
in de stroom in de ene draad ver
oorzaakt een grotere verandering
in die in de andere draad, ü

Blok met twee
ingeklemde draden
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NOBELPRIJSGROEP
John Bardeen (1908-1991, linksachter) en Walter
Brattain (1902-1987, rechts) behoorden tot de onder
zoeksgroep van William Shockley (zittend) op de Bell
Telephone Laboratories in de Verenigde Staten. In 1947
presenteerden zij de eerste halfgeleider-versterker. Hun
werk was het resultaat van het doelgericht zoeken naar
technologieën ter verbetering van de telefonie.

Vermogens
’
j
WERKING Positieve
—-----Afstemknop
weerstand
VELDEFFECTTRANSISTOR spanning
In 1935 kreeg de Duitse fysicus Oskar
Heil (geb. 1908) patent op een veldeffecttransistor (FET), maar die werkte
Put
niet. Computerchips bestaan vrijwel
geheel uit FET's. Twee n-type gebieden
('bron' en 'put') worden gescheiden
door een p-type 'kanaal'. Dit bevat te ingangs.
Elektron
weinig elektronen om een stroom te ge- , signaal
leiden, maar als een geïsoleerde
/*
beweegt
elektrode (de 'poorf) positief \J\j °— 7j
door het
wordt gemaakt, hopen de weinige
/ > H?
kanaal
elektronen van het p-materiaal zich op Poort
in het kanaal, waardoor de transistor
aangaat. Andere soorten FET's worden
gemaakt met n-type kanalen, of met
VeldeffectBron
een pn-laag in plaats van een geïso
transistor
leerde 'poort', of door het aantal
stroomdragers in het kanaal te verklei
DRAAGBARE t RANSISTORRADIO
nen in plaats van te vergroten.
In de jaren zest>>: betekende 'transistor' voor de meeste mensen een kleine
'Volumeregeling
draagbare radio in plaats van de kleine, revolutionaire component die erin
WERKING BIPOLAIRE
zat. Het was eerder het geringe stroomverbruik dan de geringe omvang
TRANSISTOR
dga,,8s‘
De bipolaire transistor wordt
Positieve
die de radio draagbaar maakte. Er waren al draagbare radio's die met elek
signaa \
veel
jn versterkers.
spanning
tronenbuizen werkten, maar hun batterijen waren te zwaar of te snel leeg.
----- o . / \ / ' Hij heeft een p-type laag (de
Vermogensweerstand
v
basis) die is ingesloten tussen
twee
n-type
lagen ('emitter' en 'collec
Collector
Kathodestraalbuis
tor'). Hij wordt net als bij twee dioden
(blz. 37) rug aan rug gekoppeld, zodat er
normaliter geen stroom doorheen kan.
&
Door de basis meer positief te maken dan
de emitter, kunnen elektronen van emit
Elektronenbuis
Enkele elektronen
ter naar basis bewegen. Daar aangeko
gaan verloren
"iv
men gaan de meeste naar de collector.
Elektronen gaan//
ü- Elektronen bewegen dus van emitter naar
collector, gestuurd door de spanning van
in deze richting
o
.S
Basis de basis. Ook 'gaten' kunnen wat stroom
transporteren: vandaar de naam 'bipo
Emitter
lair'.
Dit is een npn-transistor. Er bestaan
Bipolaire
ook pnp-transistoren, met een n-basis tus
transistor
Kathodesen een p-emitter en p-collector.
Hl
Hoogspanningsaansluiting
Hoogspanningsgenerator
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Zwartwittelevisie met
elektronenbuizen uit
de jaren zestig

Metalen
gelijkrichter

TELEVISIE MET
TRANSISTOREN
De eerste televisietoestellen
(boven) hadden alleen elek
tronenbuizen. In de jaren ze
ventig werden die vervangen
door transistoren. Een mo
dern TV-toestel (rechts)
wordt gedomineerd door de
beeldbuis (blz. 44-45) en de
componenten die de hoog
spanning leveren die hij no
dig heeft. De transistoren zelf
zijn bijna niet te zien. In de
jaren tachtig waren zij nog
kleiner geworden, verdwij
nend binnen de geïntegreer
de schakelingen (blz. 52-53).

Elektro
nenbuis

Afstemschakeling

Beeldschakeling

Vaste
zveerstand

Luidspreker

Antenneaansluiting

Kleurentelevisie met transistoren uit de jaren zeventig
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Transistor

Vermogensschakel mg

Scanschakehng

Hoge frequenties
-Komen elektromagnetische GOLVEN bij een schakeling die niet veel kleiner is dan

de golven zelf, dan kunnen er vreemde dingen gebeuren. Als de golflengte in het
microgolfgebied' boven een miljard hertz komt (de eenheid van frequentie), dan
nadert de golflengte de afmetingen van gedrukte bedrading en begint het eenvouk dige principe van een schakeling te verdwijnen. Geleiders beginnen delen van
de golf die niet met elkaar in de pas lopen te overspannen, zodat spanningen
en stroomsterkten niet meer gewoon kunnen worden opgeteld. Passieve
componenten gaan zich misdragen, waarbij weerstanden in geleiders ver
anderen en inductiespoelen in condensatoren. Actieve componenten kun
MICROGOLFOVEN
nen er helemaal mee uitscheiden. De elektronica wordt bij deze frequenties
Toen men in de jaren veertig mi
crogolven van hoog vermogen kon
bijna een ander werkterrein. Componenten en schakelingen moeten kleiner
produceren, werd ontdekt dat men
worden gemaakt, of aangepast aan de voortplanting van golven, of beide.
hiermee voorwerpen kon verhit
ten. De Amerikaanse ingenieur
Zelfs elektronen kunnen te traag zijn voor microgolven en daarom zijn in
Percy Le Baron Spencer (1894microgolfversterkers vaak speciale halfgeleiders nodig. Maar er zijn goede
1970) ontdekte in 1945 een door
microgolven gesmolten snoepje in
redenen om deze exotische golven te temmen. Microgolven kunnen name
zijn zak en kwam zo op de gedach
lijk méér informatie overbrengen. Zij blijven zich rechtlijnig voortbewegen
te van de microgolfoven.
en kunnen, in tegenstelling tot langere golven, door de aardatmosfeer heen
Grote objecten
werpen scha
dringen. Dit maakt communicatie met ruimtevaartuigen mogelijk.
duwen

Terugkerende echo

RADARBEELD
VAN LUCHTHAVEN
Dit is het vliegveld Heathrow
k bij Londen, door een radar gek zien vanuit het centrum. Als
M de frequentie van radiogolS ven toeneemt, neemt hun
3 golflengte af en beginnen de
■ golven zich meer als licht te
■ gedragen. Bij een golflengte
r van slechts millimeters kan
’ deze radar details op vliegtui
gen en gebouwen onderschei
den. De bundel wordt verstrooid
aan randen, waardoor het beeld
daar minder duidelijk wordt.
Startbaan

Vliegtuig

RADAR
Radar is een techniek voor het detecte
ren van objecten en het bepalen van hun
posities. Dit gebeurt door het uitzenden
van korte pulsen hoogfrequente radio
golven en het opvangen van hun echo's.
Hier is een vrouw, tijdens de Tweede
Wereldoorlog gestationeerd bij de Britse
luchtmacht, bezig met het plotten van
door radar bepaalde doelen.

Draaiende
radarantenne

MAGNETRON VAN RANDALL EN BOOT
Om duidelijke beelden van verre objecten te verkrij
gen, is een krachtige bron van microgolven nodig. De
Britse fysici John Randall (1905-1984) en Harry Boot
(1917-1983), van de universiteit van Birmingham,
knutselden in 1940 dit prototype van een magnetron
in elkaar. De magnetron wervelde in het veld van een
krachtige elektromagneet (blz. 18) elektronen rond,
waardoor golven ontstonden die 10 cm lang waren en
een vermogen van 40 watt hadden. Dit is de
voorouder van de magnetron die in iedere
microgolfoven als energiebron fungeert.

Plaat waartegen de pool
van de elektromagneet rust
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Echo's van nabije
objecten verschijnen bij het een-

/

HOE RADAR WERKT
De draaiende radarantenne zendt korte pulsen radiogolven uit en
vangt in de tussentijden hun echo's op. Na iedere puls zwaait een
punt op het scherm van het centrum naar de rand onder een hoek die
overeenkomt met die van de antenne. Echo's van nabije objecten arri
veren sneller, dus verschijnen dichter bij het centrum van het scherm.

Aansluiting op ✓
de vacuümpomp

Uitgezonden
y'-^'radarpulsen
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V
Groot object
werpt een
schaduw

Zegellak

Beeld-/
scherm

EchosignaalI
wordt naar het
scherm ge
stuurd

Elektronen
bundel be
weegt van
het centrum
naar de
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Munt om het
'gat te dichten^
Buis voor
de water
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Binnenin zit
' een koperen
anodeblok
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SATELLIETTELEVISIE
Het idee van televisie-uitzendingen via een satelliet
die stil aan de hemel lijkt te staan is niet nieuw. Pas
sinds vrij kort is de microgolftechnologie echter
voldoende betrouwbaar en betaalbaar gewor
den voor toepassing in de praktijk. Men ge
bruikt microgolven met frequenties van meer
dan 10 miljard hertz, die gemakkelijk door
de atmosfeer heen dringen. De bekende
schotelantenne is een verkleinde versie
van de enorme schotels waarmee signa
len naar satellieten worden gezonden
(blz. 13). Het vermogen van de binnen
komende televisiesignalen is, na een
reis van ruim 70.000 km door de ruim
te, ongelooflijk gering. De signalen
worden versterkt door een ruisarme
voorversterker en hun frequentie
wordt verlaagd lot een waarde die
beter hanteerbaar is voor de satel
lietontvanger in huis.
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Perforaties maken
dat de reflector__
minder opvalt

Het signaal wordt
ruisann versterkt
en in frequentie
verlaagd i
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Bevestigingsklem
voor de instelling
van de schotel
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HOOGVERMOGEN KLYSTRON
Elektronenbuizen zijn de enige compo
nenten die voldoende vermogen leveren
voor satellietcommunicatie. Hieronder een
40 cm hoge klystronversterker van een satellietgrondstation. Hierin wordt het elders ver
velende feit benut dat microgolven verscheide
F
ne cycli kunnen doormaken in de tijd die een
W elektron nodig heeft om van kathode naar anode te
bewegen (blz. 26-27).
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Van satelliet
opgevangen
signalen

MICROGOLFSTRAALZENDER
Microgolven kunnen veel informa
tie overbrengen: ze zijn als
fijne zijde vergeleken met
b. het ruwe weefsel van de
■ lagere frequenties. Vrij
■Ml kleine reflectoren kunnen de microgolven
concentreren tot
smalle bundels,
waarmee telefoon-,
MM televisie- en computerverbindingen moIvêMM gelijk worden tus1 800 verschillende
VQfctël straalzenders, zoals
deze in Nullarbor
Plain in Australië.

Kabel naar de
ontvanger bin
nenshuis \

Koelrib
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HOE EEN
TV-SCHOTEL WERKT
Gereflec De schotel vangt microgol
teerde ven uit de ruimte op en
golven concentreert ze op een
hoont, waarachter een ver
Hoorn
sterker zit die de zwakke
signalen zonder toevoeging
van ruis versterkt. Voordat
de signalen via de kabel
naar de ontvanger binnens
huis gaan, wordt hun fre
quentie verlaagd.
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Hoogspamiiiigsaansluiting

Uitgang van de golfgeleider (blz. 13)

Ruisarme voorversterker

De magneet houdt de
elektronen in de bundel

■ De kabel voert het signaal
naar de ontvanger
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Vertalen van nuttige signalen
Zouden elektronische componenten alleen elektrische effecten produceer-

DAVID HUGHES
Hughes (1831-1900) werd ge
boren in Londen maar emi
greerde naar Amerika, waar
hij hoogleraar in de muziek
wetenschap werd en een be
paald type telegraaf uitvond.
Terug in Londen ontdekte hij
een effectieve omzetter. Die
was zo gevoelig dat hij hem
als een soort 'geluidsmicroscoop' beschouwde en die
'microfoon' noemde.

den, dan zouden zij maar een beperkt nut hebben. Om nuttige dingen te kun
nen doen zijn er componenten nodig die spanningen en stroompjes kunnen
omzetten in geluid, licht en kracht. Evenzo hebben elektronische componen
ten hulpmiddelen nodig om elektrische signalen te kunnen produceren. Com
ponenten die zulke 'vertalingen' verzorgen, worden 'omzetters' genoemd. Ze
kunnen de ene vorm van informatiedragende energie omzetten in een andere
vorm, zonder die informatie te veranderen. Een bekend voorbeeld is de luid
spreker, die elektrische energie omzet in geluid. Maar omzetters kunnen van
alles bespeuren, van radioactiviteit tot rook, en effecten produceren die uit
eenlopen van oorverdovend geluid tot fijne lichtschakeringen. Hiertoe maken
zij gebruik van uiteenlopende processen, zoals
elektromagnetisme, de invloed van licht op
halfgeleiders en de verandering van weerstand door druk en temperatuur.
Het houten plankje helpt bij het
opvangen van het geluid
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DE RADIOMICROFOON
De meest bekende omzetter is
Verbindingsde microfoon. Deze rechts
d raden werd van 1934 tot 1959 door de
BBC gebruikt. De kleine drukLosliggende spijker
variaties van geluidsgolven
trilt door het geluid brengen een aluminium bandje
i
in trilling. Dit is minder dan
^4
een duizendste millimeter dik
vs.
/C
en bevindt zich tussen de polen
van een grote magneet. Hier
door ontstaan stroompjes die
de geluidsgolven opmerkelijk
Met ivas beves
goed nabootsen.
tigde spijkers
SPIJKERS REGISTREREN GELUID
Hughes ontdekte dat losse elektrische contacten extreem ge
voelig zijn voor trillingen, waaronder geluid. Deze opstelling
uit 1878 van drie gewone spijkers is wellicht een van de
meest eenvoudige wetenschappelijke doorbraken ter wereld.
Microfoons die volgens Hughes' principe werken zijn betere
omzetters dan de telefoon van Bell (onder). Deze was zo ge
voelig dat hij, zelfs zonder elektronische versterking, een lo
pende vlieg kon detecteren. Gekoppeld aan een moderne
,
taperecorder zou hij een acceptabele opname leveren.

Houten
omhulsel

!

Stroom in de
draad doet het
plaatje trillen

L Magneet

F
Dun plaatje
/ Üzer

VROEGE TELEFOON
De eerste praktische omzetter die een continu veranderend
signaal kon verwerken was de telefoon van Alexander Graham Bell
uit 1876. Die kon geluid omzetten in elektromagnetische golven
(blz. 12-13) en omgekeerd. Trillingen in een dun metalen plaatje
veroorzaakten stroompjes in draden die gewonden waren rond een
magneet. Omgekeerd brachten stroompjes in de draden het plaatje
in trilling. Door zulke instrumenten aan de uiteinden van een lange
draad te zetten, maakte Bell de eerste telefoonverbinding.

~ WERELDOMROEP
De elektronische 'ketting'
die de stem van een radio-omroeper
rond de wereld brengt, begint en
eindigt met omzetters: een micro
foon in de studio en een luidspreker
bij de verre luisteraar. De microfoon
is rechts in detail afgebeeld.
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BBC-Marcom
AXBT bandmicrofoon met afschermkap

Centreerring voorkomt
de zijdelingse uitwijking
van de spreekspoel \

Spoelen van het
scheidingsfilter

Rubber ring

Plastic conus
WERKING VAN EEN }
LUIDSPREKER ƒ
De meeste luidsprekers hebben ll
een conus van papier of plastic, Ih
bevestigd aan een bewegende ll
spoel. Stroompjes in de spoel ver- II
oorzaken magnetisme dat re- I
ageert met het magnetische veld l>
van een permanente magneet | I
rond het uiteinde van de spoel. Ml
Hierdoor ontstaan krachten die de ll
spoel heen en weer bewegen en de l’i
conus in trilling brengen. De conus i\
brengt op zijn beurt de lucht in tril- V
ling, waardoor golven onstaan die '
wij als geluid waarnemen.

Permanente
l magneet

HIFI-LUIDSPREKER
Het ontwerpen van luid
sprekers is uiterst moei
lijk, omdat het oor heel
gevoelig is voor kleine
foutjes in de vertaling
van elektrische signalen
naar geluid. Deze luid
spreker uit 1974 heeft
afzonderlijke omzetters
voor lage en hoge fre
quenties. Een scheidings
filter (blz. 34-35) zorgt er
voor dat iedere omzetter
alleen de signalen krijgt
die hij nodig heeft.
Omzetter voor
hoge frequenties

Aluminium
spreekspoel

Metalen frame

Condensatoren
van het schei
dingsfilter

Magnetisch veld
in de Inch (spleet
Voorkant van de
luidspreker

Pools!ukken creëren
een magnetisch veld
rond de band

Magneet
Aluminium band

Permanente magneet

Omzetter voor
lage frequenties

Knop voor de
nul-instelling

REAC
TIE OP
WARMTE
In de top van
deze elektroni
sche thermometer
bevindt zich een
kleine, warmtegevoelige weerstand.
Bij plaatsing in de
mond neemt zijn
weerstand toe. Een
chip in het instru
ment zet deze ver
andering om in een
temperatuur. Het
instrument werkt
sneller dan een ge
wone thermometer
en bevat geen kwik:
een potentieel ge
vaarlijke stof.

Band microfoon zonder afschermkap

DETECTIE VAN LICHT
Zonder omzetters zou straatverlichting met de hand of
met een tijdklok aan en uit gezet moeten worden. Elek
tronische sensoren, gebaseerd op lichtgevoelige transistoren, kunnen dit werk nu bij ieder lichtpunt over
nemen. Men hoeft geen rekening meer te houden met
de veranderende daglengte en ook bij slecht weer
schakelt de lamp zichzelf aan.
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De visuele presentatie

GROTER DAN DE WERKELIJKHEID
Het scherm van een kathodestraalbuis (CRT) kan
niet erg groot worden. In combinatie met lenzen
kunnen echter beelden van 2 meter breed worden ge
projecteerd en projectoren met een booglamp die ge
stuurd wordt door een CRT, presteren nog meer. Met
gasontladingsbuizen, zoals gebruikt in reclameverlichting, kan men echter een reusachtig scherm ma
ken. Elektronisch bestuurd vormen de duizenden ro
de, groene en blauwe buizen ieder een stukje van het
beeld. Dit soort displays wordt veel gebruikt bij in
ternationale sportevenementen. Hier maken hardlo
pers zich gereed voor de start van de marathon tij
dens de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984.

Aansluiting voor hoge spanning die
de elektronen naar het scherm schiet
KLEURENTELEVISIEBUIS
Deze buis bestaat in feite uit drie kathodestraalbuizen, die beelden in rood, groen en blauw
produceren. Met deze drie kleuren kunnen vrij
wel alle andere kleuren worden gemaakt. De
buis heeft links drie elektronenkanonnen en bij
het scherm een metalen schaduwmasker, zoda
nig opgesteld dat ieder punt van het scherm
van slechts één 'kanon' elektronen ont
vangt. Alle punten die elektronen van het
rode kanon ontvangen,
zijn bedekt met een stof
die hierbij rood oplicht;
hetzelfde geldt voor
groen en blauw. Het
resultaat is een meerkleurenbeeld dat is
opgebouwd uit lij
nen van slechts
drie kleuren.

Bekijkt men een elektronisch apparaat, dan is het eerste wat
meestal opvalt het 'display', ofwel het afleesvenster. Dat is geen
toeval. Displays zijn er om aandacht te trekken en informatie
over te brengen. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het ge
bied van elektronische spraak, heeft men met elektronische sys
temen toch vooral visueel contact. Displays variëren van een
computerscherm tot een eenvoudig lampje dat aangeeft dat iets
is ingeschakeld. Hoewel computergraphics heel modern kan
aandoen, wordt deze gepresenteerd met een apparaat dat al in
1897 het leven zag: de kathodestraalbuis (CRT). Ondanks po
gingen een platter, goedkoper alternatief te ontwikkelen, levert
deze buis nog steeds de beste beelden. Ze biedt meer detail, een
grotere helderheid en kan onder grotere hoeken worden beke
ken dan al haar concurrenten. Maar als men geen afbeeldingen
nodig heeft, zijn er vele alternatieven. 1 en vloeibaar-kristaldisplay (LCD) verbruikt vrijwel geen stroom. Met een licht-uitzendende diode (LED) of een elektromechanische display kan men
grote, duidelijke tekens produceren. Een fluorescerend display
gebruikt hetzelfde principe als de CRT bij het produceren van
de opgloeiende groene cijfers op videorecorders.

I

Aansluiting voor de
beeldsignalen

Drie elektronenkanon- /
nen in een gemeenschap
pelijke anode
Beweegbare magneet x
voor de kleurinstelling
Het magneetveld van de
buigspoel beweegt de elektro
nenbundel over het scherm

Schaduwmasker van ver
ticaal gespannen draden

Strepen oplichtende
stof op het glas
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Nixie-buis

LONGINES KLOK
Digitale displays waren in het begin van de jaren zestig, toen deze klok werd gemaakt, een
zeldzaamheid. De cijfers worden geproduceerd
door 'Nixie-buizen', gebaseerd op neonlampen
van het soort dat nu nog wordt gebruikt als verklikkerlampjes op elektrische apparaten. Alle
cijfers, in de vorm van een elektrode, zitten ach
ter elkaar en worden zichtbaar door het opgloei
en van het omringende gas.

Minuten

_/
Seconden

Aansluitsnoer

pa

BEELD VAN HET
INWENDIGE
Computers hebben dis
plays nodig om ons te
kunnen laten zien wat ze
doen. Een snelle compu
ter voegt de vele metin
gen van deze röntgenscanner samen tot een ge
detailleerd beeld van het
inwendige van het li
chaam van de patiënt.
Zonder display zou het
vele werk van deze com
puter echter veel minder
bruikbaar zijn.
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LCD-scherm wordt
van achteren verlicht
Transparante elektrode

DRAAGBAAR DISPLAY
Vloeibaar-kristaldisplays hebben bij
draagbare apparatuur geen concurren
ten, omdat ze vrijwel geen energie ver
bruiken. Bij meer geavanceerde dis
plays bevinden zich in het beeld
scherm zelf transistoren, die de dui
zenden beeldelementen in de gaten
houden en zo de schakelingen voor
hun besturing vereenvoudigen. Door
elk punt van het scherm op te bouwen
uit een cluster van rode, groene en
blauwe elementen, kunnen alle kleu
rencombinaties worden weergegeven.

Polarisatie
van licht
door het
vloeibaar
kristal 90°
gedraaid

Bovenste polarisator

Spanning uit

Moleculen
vloeibaar
kristal

Glasplaatje
Onderste polarisator

Gecoat oppervlak
rangschikt de mole
culen in de richting
van de polarisator
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HOE EEN LCD WERKT
Vloeibare kristallen zijn vloeistoffen
met een inwendige structuur. Som
mige polariseren licht, net als een
zonnebril. Opgesloten tussen glas
plaatjes zijn hun moleculen plat en
vormen ze een kronkelend pad dat
het licht door een paar gekruiste polarisatoren geleidt. Een spanning tus
sen de plaatjes verstoort de regel
maat van de moleculen, waardoor
die geen licht meer geleiden en de
display donker maken.
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Analoog en digitaal
Elektronische SYSTEMEN kunnen informatie op twee manieren verwer-

TWEETALLIG STELSEL
De Duitse filosoof en wiskundige
Gottfried Leibniz (1646-1716)

ken. Signalen kunnen continu, maar geleidelijk veranderen, zoals de snelle
luchtdrukvariaties die we als geluid waarnemen, of ze kunnen bestaan uit
slechts een beperkt aantal symbolen, zoals de letters van een woord. Ana
loge elektronica vertaalt vloeiend veranderende grootheden in vloeiend
veranderende signalen, terwijl digitale systemen bepaalde symbolen han
teren. Hoewel digitale systemen gehoorzamen aan de fundamentele wet
ten van analoge elektronica, kunnen hun input en output slechts enkele
waarden aannemen (gewoonlijk twee), die achter elkaar een code vormen.
Dit is voldoende als het gaat om letters of cijfers. Het ligt niet zo voor de
hand dat digitale elektronica ook analo
ge signalen kan verwerken, maar vele

bracht het belang van het tweetallig grootheden die vloeiend veranderen
stelsel in 1703 onder de aandacht
van andere wiskundigen. Hij was
er hoofd zakelijk in geïnteresseerd
om te kunnen bewijzen dat de we
reld was geschapen door God. In
het stelsel w<
geven met behulp van slechts twee
symbolen. Omdat elektronische
schakelaars slechts twee standen
kennen, is dit de beste manier om
digitale elektronische apparatuur
getallen te laten verwerken.

kunnen worden gereduceerd tot getallen
en dan als gewone numerieke informatie
worden verwerkt. Dit heeft voordelen:
-orden getallen weerge- digitale signalen kunnen worden ver
werkt door computers en zijn dus min
der gevoelig voor verstoringen.
Monsterwaarde

Si5 SIIIS
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DIGITALE
TECHNIEKEN
Bewegende beelden zijn
een illusie die is opge
bouwd uit stilstaande
beelden. Dit blijkt soms
bij snelle bewegingen, zo
als wanneer in een film
een spaakwiel terug
draait. Digitale technie
ken werken ook via zulke
'momentopnamen'. Een
analoog signaal (boven)
wordt met regelmatige intervallen gemeten of 'be
monsterd', waarna de metingen in het tweetallig stel
sel worden uitgedrukt om een digitaal signaal te
kunnen produceren (midden). De omzetting is nooit
volmaakt en wanneer de meting te langzaam gebeurt
(onder) kan er een totaal verkeerd signaal ontstaan:
zoals bij het terugdraaien van het spaakwiel.

HHi

HOE HET TWEETALLIG STELSEL WERKT
Oude keukenweegschalen maken gebruik van gewichten van 8, 4, 2 en 1 een
heden. De gewichten die een bepaalde hoeveelheid vertegenwoordigen kan
men samenstellen via een 'T, die aangeeft dat die eenheid nodig is, en een '0'
Digitaal
als die niet nodig is. Een gewicht van 14 eenheden signaal
wordt dan geschreven als '1110', wat betekent
)
'gebruik 8, 4 en 2 maar niet T. Het tweetallig
•j k
stelsel werkt precies zo. Binaire getallen Monster'bits' - laten zien welke vaste eenheden
waarde ""
moeten worden opgeteld om een bepaald
Foutief
getal te krijgen. De laatste bit rechts geeft
Bloem wordt toe
signaal
aan of de 1 nodig is. Bits links hiervan be
gevoegd totdat de
palen of 2, 4, enzovoorts nodig zijn. Het
schalen in even
Eerst wordt het
getal 25 wordt genoteerd als '11001',
wicht zijn
gewicht dat de ge
waarbij de bits voor 16, 8 en 1 op
wenste hoeveelheid
T staan (nodig zijn) en de bits
aangeeft op de
voor 4 en 2 op '0' (niet

-
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Géwicht van
2 eenheden

Gewicht van
4 eenheden

Gewicht van
8 eenheden
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RUIZIG OPPERVLAK
Analoge registratie bereikte haar hoogtepunt in de
jaren tachtig. Langspeelplaten, geperst uit een polyvinyl-kunststof, doken op aan het einde van de
jaren veertig. Zij kwamen rechtstreeks voort uit de
oudere platen met een bredere groef en een hogere
afspeelsnelheid. Deze opname met een elektronen
microscoop van groeven in een moderne LP laat
zien dat alle nuances van de oorspronkelijke ge
luidsgolf zijn vastgelegd. Maar doordat de vorm
van de golf rechtstreeks wordt vertaald in de vorm
van het oppervlak, veroorzaakt iedere beschadi
ging ruis: vaak een tik als de naald over een kras
beweegt. Dit onvermogen om signaal van ruis te
onderscheiden is een fundamentele beperking van
analoge systemen.

Groef in grammofoonplaat

Punt van naald

ALEC REEVES (1902-1971)
In 1937 kwam de Britse elektronica-ingenieur Alec Reeves op de
gedachte om spraak om te zetten m een digitale code. Hij werk
te aan systemen om vele telefoongesprekken tegelijk door één
kabel te zenden, om zo centrales in verschillende steden met
elkaar te verbinden. Hij toonde aan dat telefoonge
sprekken door 'bemonstering' en digitalisering
van de signalen herleid konden worden tot een
stroom van aan-uit-puisen. In tegenstelling tot
analoge signalen zouden deze pulsen nauwe
lijks worden beïnvloed door signalen van an
dere kanalen die dezelfde kabel delen. Hier
door zou één kabel zonder
hinderlijke 'overspraak'
verscheidene gesprek
ken kunnen overbren
gen. Pas in de jaren
OMZETTEN VAN SIGNALEN
zeventig was de
Een moderne telefooncentrale is in feite een speciaal
elektronica zo ver
’
computersysteem. Ze behandelt telefoongesprekken
gevorderd dat deze
alsof het computergegevens zijn, omdat ieder ge
techniek van 'pulssprek door een analoog-digitaalomzetter gaat alvo
codemodulatie' in
rens te worden verzonden. Via een digitale verbin
praktijk kon worden
ding wordt de andere centrale bereikt, waar een digebracht.
gitaal-analoogomzetter het oorspronkelijke signaal
reconstrueert alvorens het naar de gewenste tele
OMZETTEN VAN HOEVEELHEDEN
foon wordt gezonden.
Weegt men een vis (een analoge grootheid) met

!/j

Eerst wordt
de vis op de
schaal ge
legd

behulp van gewichten waarvan de som alleen in
bepaalde stappen kan veranderen, dan doet men een analoog-digitaalomzetting.
Het afwegen van een hoeveelheid bloem (links) is echter een digitaal-analoogomzetting. Hierbij gaat men namelijk uit van een vast gewicht, dat vervolgens in
evenwicht wordt gebracht met een continu toenemende hoeveelheid bloem

De vis zuordt gewo
gen met gewichten
waarvan de som al-

>’
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BETERE GELUIDSKWALITEIT
Een CD is kleiner dan een LP, speelt
ruim tweemaal zo lang met een be
tere geluidskwaliteit en is niet ge
voelig voor kleine beschadigingen.
Dit is mogelijk doordat geluid
wordt omgezet in een reeks digitale
codes, die op de schijf zichtbaar zijn
als microscopisch kleine putjes die
door een laserstraal worden afge
tast. Een speciaal systeem zorgt er
voor dat er meestal voldoende in
formatie elders op de schijf zit om
delen van de registratie die door
krassen onbruikbaar zijn
geworden te kunnen
aanvullen.

Signalen en codes
Overal op aarde maken mensen die praten eenzelfde soort geluid,

iB

maar dat betekent niet dat ze elkaar ook kunnen verstaan. Dat kan al
leen wanneer ze een gemeenschappelijke code hebben die geluiden een
betekenis geeft: een taal. Evenzo maken elektronische systemen ge
bruik van gelijksoortige spanningen, stroompjes en golven, maar moe
ten ze om met elkaar te communiceren een gemeenschappelijke code
gebruiken. De meeste TV-toestellen werken alleen met signalen die
voldoen aan een vastgestelde nationale norm. In een ander land, waar
voor televisie een andere codering wordt gebruikt, zullen die geen
BOODSCHAP BEGREPEN
herkenbare beelden geven. In tegenstelling tot menselijke talen loopt Ook mensen hebben een gemeenschappede effectiviteit van elektronische 'talen' sterk uiteen. Sommige oudere lijke code nodigj om met elkaar te kunnen
communiceren. De fluit van een scheids
codes zijn niet efficiënt omdat zij gebruik maken van een breder spec rechter is niet altijd voldoende, maar het
trum van frequenties (blz. 14-15) dan nodig is. Dit komt doordat voor systeem van kaarten is dat wel. Ziet een
speler een gele kaart, dan weet hij dat dit
efficiënt coderen vaak een computercapaciteit
betekent 'je bent gewaarschuwd', onge
acht de taal die hij spreekt.
nodig is die pas beschikbaar kwam na de
k komst van de microprocessor (blz. 56-57).

Streep

Papierband

PONSBAND VAN WHEATSTONE
De meest bekende communicatiecode is
die welke ontworpen werd door Samuel
Morse (blz. 24), hoewel die nu nog wei
nig wordt gebruikt. Hij was zo populair
omdat de bekende letters konden wor
den weergegeven via korte series punten
F en strepen. De code is eenvoudig genoeg
voor een apparaat als dit, gemaakt door
Charles Wheatstone (blz. 24) omstreeks 1858,
dat de code omzet in gaten in een papierband. In deze vorm kon de code automatisch
worden verzonden, waardoor telegraaf
kabels efficiënter konden worden gebruikt.
Spoel

Pons maakt

Seinsleutel

Stootblok

Punt

RADIO UITVINDER
De Amerikaanse ingeni
eur Edwin Armstrong
(1890-1954) met een radioontvanger van eigen ont
werp. Armstrong was de
uitvinder van belangrijke
bouwstenen van de radio
zoals oscillatoren
(blz. 33) en, in
■
1933, een systeem
dat een helder ge’
luid tegen een rustige
achtergrond gaf: frequentiemodulatie (FM). Het
maakte hem schatrijk,
maar in 1954, moe van de
strijd tegen mensen die
zijn ideeën probeerden te
stelen, benam hij zich het
leven.

MORSECODE
De eerste communicatiesyste
men vereisten mensen die speci
aal waren opgeleid voor het inter
preteren van de 'taal' van simpele
apparaten. De code links werd ge
produceerd door een morse-stift,
die de ontvangen punten en stre
pen eenvoudigweg op een papierband zette. Telegrafisten moesten
de code vervolgens omzetten in
leesbare taal.
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AMPLITUDEMODULATIE
Een radiogolf kan op grote afstand worden ontvangen, maar laat
dan slechts weten dat de zender aan staat Om informatie te kun
nen overbrengen moet de continue 'draaggolf op de een of andere
manier worden 'gemoduleerd'. Bij amplitudemodulatie (AM), hier
weergegeven op een oscilloscoop, wordt de vorm van een geluids
golf overgebracht via een variatie in de sterkte van de draaggolf.
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COMMUNICATIETHEORIE
In 1948 presenteerde de Amerikaanse wiskundige Claude Shannon (geb.
1916) een methode om informatie in communicatiesystemen te meten.
Deze was gebaseerd op de gedachte dat hoe onverwachter een signaal is,
des te meer informatie het bevat. Shannon ontwikkelde ook een
methode om de maximale snelheid te berekenen
waarmee informatie door een kanaal kan worden verstuurd. Hiermee werden de fundamentele regels vastgesteld waarmee com
municatiedeskundigen moeten werken.
Die kunnen zo ook bepalen hoe effi
ciënt een code is: door de werkelijke
transmissiesnelheid te vergelijken met
de theoretische waarde.

Draaggolf
De toppen van de golf beschrij
ven de vorm van de geluidsgolf
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AM OP EEN SPECTRUMANALYSATOR
Herhaalde
Alle radiozenders bevatten vele frequenties
informatie
(blz. 14-15). Andere zenders moeten die ver
mijden als ze storingen willen voorkomen.
Amplitudemodulatie is hierbij niet effectief
omdat, zoals het spectrum hierboven laat zien,
beide helften van het spectrum precies dezelf
de vorm hebben (hoewel de ene is gespie
geld), waardoor frequenties worden verspild
die andere zenders zouden kunnen gebruiken.

STREEPJESCODELEZER
Een lezer voor streepjescodes kan vast zit
ten of in de hand worden gehouden. Bij de
eerste wordt de code gewoonlijk gelezen
met een laserstraal, terwijl dat bij de
tweede soms gebeurt met een soort mi/
niatuur TV-camera. Beide leveren een 1
serie aan/uit-pulsen die door een com- J
puter kan worden gedecodeerd. Een
'piep' geeft aan of dit is gelukt. Door de 1
lange strepen kan de code ook onder
een hoek worden gelezen (soms met een
meervoudige laserbundel), terwijl een
slimme codering helpt bij het opsporen
van fouten en het ondersteboven lezen.
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Het spectrum bevat
vele frequenties

over dat ze heel moeiijji< te verstoren is.

Sommige frequenties
hebben een gering
vermogen

LEZEN VAN EEN STREEPJESCODE
De strepen van een streepjescode vertegen
woordigen een cijfer dat een bepaald produkt
of bepaalde verpakking aangeeft. De code is
gestandaardiseerd, zodat hij overal ter wereld
door apparaten kan worden gelezen. Bij het
meest toegepaste type wordt elk cijfer weerge
geven door strepen die in totaal 7 eenheden
breed zijn. De dunste lijnen en tussenruimten
zijn 1 eenheid breed en de dikkere tot 4
eenheden breed. De cijfercodes zijn
niet gebaseerd op het eenvoudige
tweetallig stelsel (blz. 46-47) en de
code voor een bepaald cijfer varieert met zijn plaats in het getal.
\
Dit helpt fouten voorkomen.

Dunste lijn vertegenwoordigt de '1'

IIIII! II
Elke cijfercode is
7 eenheden breed

De dunste tussenruimte vertegen
woordigt de '0'

Streepjescode

i
Licht van het
afleesapparaat

: -X

Logische systemen
De eerste computers werden soms wel 'elektronische hersenen' genoemd,

omdat zij de mens verbaasden door hun vermogen om logische problemen of*
te lossen. In werkelijkheid lijken computers helemaal niet op onze hersenen.
Zij kunnen computers bij het oplossen van problemen gemakkelijk verslaan,
maar worden vaak door de valkuilen van de logica in de war gebracht. De
■k Boole-algebra stelt ons in staat zulke problemen stap voor stap aan te pakMflk ken en het juiste antwoord te vinden. Dit is precies wat computers doen,
'WW iTiaar miljoenen malen sneller dan de mens. Programmeurs geven com
puters dit vermogen door de regels van de logica in te bouwen in elek
tronische systemen die 'poorten' worden genoemd: schakelaars die aan
GEORGE BOOLE (1815-1864)
of uit gaan bij de juiste invoercombinaties. Digita
De Britse wiskundige George Boole
was een autodidact. Hij behaalde nooit le systemen die ontstaan door het onder
een graad, maar werd toch hoogleraar
ling verbinden van 'poorten' kan
in de wiskunde. In 1854 publiceerde
hij zijn algebra: een methode om door
men aan elke gewenste wet laten
het combineren van symbolen de re
gehoorzamen, zolang die
gels van de logica exact tot uitdruk
king te brengen. Met behulp hiervan
maar volkomen duidelijk is.

pp

kunnen ingewikkelde wetten eendui
dig en vaak vereenvoudigd worden
weergegeven.

VENN-DIAGRAM
De fundamentele Boole-schakelingen
zijn EN, OF en NIET. Symbolen hiervan, gebaseerd op het soort diagram dat
rond 1880 werd uitgevonden door de Britse logicus John Venn (1834-1923), kun
nen worden gebruikt voor het afbeelden van deze schakelingen. Er zijn vele
vormen en kleuren mogelijk. Eén cirkel bestaat alleen uit kubussen (met ver
schillende kleuren), terwijl de andere alleen uit rode baksteentjes (met ver
schillende vormen) bestaat. Waar de cirkels elkaar overlappen, moeten de ,
steentjes rood zijn EN kubusvormig. De twee cirkels tezamen bevatten J
steentjes die rood zijn OF kubusvormig. In het gebied buiten de cirkels
zijn de steentjes NIET rood EN NIET kubusvormig.

DE TAAL VAN DE LOGICA
De fundamentele Boole-operaties zijn EN (n), OF (o) en NIET ( ).
Deze en andere kunnen langs elektronische weg met behulp van lo
gische poorten worden verricht. Elke poort heeft een speciaal sym
bool, dat gebruikt wordt bij het tekenen van de diagrammen die la
ten zien hoe de poorten onderling moeten worden verbonden. En
kele poorten worden hieronder gegeven, tezamen met de Boole-vergelijkingen die de regels geven waaraan ze moeten gehoorzamen.
A
B

c

EN-poort:

C = AnB

A
B

C

OF-poort:

C = Ao B

A

C

Invertor:

C= A

A
B

C

NIET-EN-poort:

C = AOB

A
B

C

NIET-OF-poort

C = AuB

Boole-algebra kan worden gebruikt voor het noteren van regels
waaraan logische poorten die onderling zijn verbonden zullen
moeten gehoorzamen om dezelfde Boole-uitdrukking te geven.
Een waarschuwingssysteem van een autogordel moet voldoen
aan de regel 'als er gewicht op de stoel drukt en de gordel is niet
vastgemaakt, laat dan waarschuwingslamp branden', of eenvou
diger: 'lamp = gewicht EN-NIET vastgemaakt'. Boole-algebra
maakt het mogelijk de overeenkomstige uitspraak L = W n F
te veranderen in L = W cj F, die zegt dat de lamp uit moet
blijven als er geen gewicht is of de gordel is vastgemaakt.

Het schakelschema voor de autogordel
zou er zo uitzien:
of, gebruik makend van een ander
stel poorten, zo:

w
F

w
F

De cirkel bevat rode
steentjes van ver
schillende vorm

L

L
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ALICE IN WONDERLAND
Lewis Carroll (1832-1898), bekend om zijn
Z/icc-boeken, was ook een bekwaam wis
kundige met een speciale belangstelling
voor logica. In zijn boeken wemelt het van
verborgen verwijzingen naar de meer ab
surde kanten van dit onderwerp. Het duo
Tweed ledum en Tweed led ee stopt pas met
hun eeuwige getwist
als er iets vols
trekt onlogisch
gebeurt: het
verschijnen
van een enor
me kraai.

CONVERSIE VAN CODES T o
Logische schakelingen zijn
heel geschikt voor het con
verteren (omzetten) van
codes. Rechts een deel
van een schakeling die bivertor
de cijfers 0 tot 9 in het
tweetallig stelsel omzet in
patronen die gelezen kun
nen worden. De onderling
verbonden poorten en 'invertor' bewerkstelligen dat
het segment rechtsonder aan
staat voor ieder cijfer behal- —Ti
ve 2, weergegeven door de
'
binaire code '0010'.

o 1

o

[«I

'0010'
| 7
betekent 2 Y
'0011'
betekent 3

OF-poort met
één input =
'F ---ÓF-poort
met beide
inputs = 'O'

Output seg
ment is 'O'

o
qp

’

I

Output seg
ment is '7'

LIFTBESTURING
De besturing van een lift is een
logisch probleem. Oproepen
moeten worden onthouden en
zodanig worden afgewerkt dat de
wachttijden zo kort mogelijk
zijn. Logische poorten kunnen
het vereiste geheugen (blz.
56-57) leveren, evenals de
regels volgen die bepalen
waar de lift zal stoppen.
Op verschillende tijden
van de dag zijn mis
schien verschillende re
gels nodig, zoals tijdens
'spitsuren'. Moderne lif
ten maken gebruik van
microprocessoren (blz.
58-59), maar de oudere
gebruikten 'poorten'
die uit relais (blz. 3031) bestonden en al
leen eenvoudige re
gels konden volgen.

De cirkel bevat
kubussen iwi
verschillende
kleuren
De steentjes
binnen beide
cirkels zijn alle
rood en kubus
vorm ig

CLOSE-UP VAN EEN COMPUTERCHIP
De hoger gelegen delen in dit sterk uitvergrote beeld
zijn transistoren (blz. 38-39). Ze vormen duizenden onder
ling verbonden logische schakelingen, die gehoorzamen aan
de strikte regels die de werking van een computer bepalen.
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A
Buis van glas ~r
Afstemspoel

Geïntegreerde schakelingen

1

Tot DE JAREN ZESTIG waren de mogelijkheden van de elektronica be-

Afstemknop

OUDE GEÏNTEGREERDE
SCHAKELING
De Duitse ingenieur Siegmund
Loewe (1885-1962) ontwikkelde
verschillende vacuümbuizen
die in hun omhulsel vrij
wel alle componenten
bevatten - weerstan
den, condensatoren en
elektronenbuizen - die
nodig waren voor een
radio. Het onderste deel
van deze compacte ont
vanger bevat alleen va
riabele condensatoren en
een verwisselbare spoel
voor de afstemming. Al
het andere zit in de buis.

perkt door de omvang van elektronenbuizen en transistoren. In de tech
niek wordt echter altijd gezocht naar verkleining. Een eerste stap in de
richting van een geïntegreerde schakeling werd in 1926 gezet door Sieg
mund Loewe. De eerste geïntegreerde schakeling van halfgeleidermateriaal werd gemaakt door Jack Kilby in 1958. Op een stukje halfgeleider
waren enkele transistoren aangebracht, maar die moesten nog handma
tig met elkaar worden verbonden. De doorbraak kwam in 1959 met de
planaire techniek, waarbij transistoren langs fotografische weg in een
plakje silicium worden geëtst (blz. 54-55). Het silicium van de actieve
gebieden wordt hierbij omgezet in een niet-reactief oxyde of nitride. De
zo gemaakte transistoren zijn sterk en plat, waardoor ze gemakkelijk
onderling kunnen worden verbonden. Tegen 1962, toen door verdere
ontwikkeling van deze techniek transistoren met metalen 'sporen' on
derling konden worden verbonden, vonden de eerste echte geïntegreer
de schakelingen ('chips' genaamd) hun weg in de elektronica.

Opname-indicator

Kruk voor het terugspoelen
met de hand
Spanwieltje

BANDRECORDER
UIT DE JAREN VIJFTIG
De schaal verandering die
geïntegreerde schakelingen
hebben veroorzaakt, wordt
goed geïllustreerd door de
verkleining die de bandrecor
der in de loop der jaren heeft
ondergaan. Verbeteringen in
elektromotoren en de ont
wikkeling van compacte cas
settes hebben hiertoe ook bij
gedragen. Deze professione
le bandrecorder uit het be
gin van de jaren vijftig was
een pronkstuk van miniatu
risering. In plaats van elek
tronenbuizen gebruikte hij
transistoren. Maar alleen al
zijn versterkers namen
meer ruimte in beslag dan
een hele cassetterecorder
van nu. (Onderlinge grootte
is direct vergelijkbaar.)
Spoel met band
Luidspreker
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JACK KILBY (GEB. 1923)
In 1952 besefte Kilby, een Ameri
kaans elektronica-ingenieur, dat om
dat transistoren zo klein waren, de
draden die hen onderling verbonden
onevenredig veel ruimte in beslag
namen. Men zat met een enorme
warboel als er veel transistoren in
een kleine ruimte moesten worden
geperst. In 1958 demonstreerde Kil
by de eerste schakeling, met onder
andere weerstanden, condensatoren
en transistoren, die gemaakt was
van één plakje halfgeleidermateriaal.

VESTZAKRADIO
Deze Japanse zakradio uit 1983 heeft alle
elektronica die nodig is voor een FM-ontvanger. De elektronica zit op een chip, die ge
monteerd is in een kastje dat zo groot is als
een betaalpas en ook niet veel dikker is. De
chip neemt vrijwel geen ruimte in beslag. De
meeste ruimte is nodig voor de batterijen en
de grote afstemcondensator, die bij meer re
cente uitvoeringen zou zijn vervangen door
een kleine diode (blz. 36-37).

Het snoer van de
koptelefoon fungeert
ook als antenne \

Koptelefoon

LED-display

SINCLAIR-REKENMACHINE
Deze zakrekenmachine werd gemaakt
in Engeland door Sinclair, een van de eerste
producenten van geminiaturiseerde elektroni
sche apparatuur. Rekenmachines kwamen in
het begin van de jaren zeventig op grote schaal
beschikbaar als een van de eerste vruchten van
de technologie van geïntegreerde schakelin
gen. Zij verdrongen de traditionele rekenhul
pen, zoals de rekenlineaal en abacus (blz. 8),
vrijwel volledig van het toneel. Zij persten re
kencapaciteit waarvoor vroeger een grote kast
nodig was in een ruimte ter grootte van een
vestzak.

\ Afstemknop
voor de variabe
le condensator

Frequentieschaal
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Vanbinnen

Toetsenbord
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Volumeregeling

Batterijruimte
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Geïntegreerde schakelingen kunnen
taken verrichten die uiteenlopen van
heel nauwkeurig versterken tot razend
snel rekenen. Aan de buitenkant zien
zij er echter vrijwel hetzelfde uit en
ook in hun inwendige is weinig te zien.
Doordat de actieve componenten
slechts een duizendste millimeter groot
zijn, kunnen de details waarmee zij
zich van elkaar onderscheiden alleen
onder een krachtige microscoop wor
den gezien.

Kunststof huis

Contactpinnen

DE CHIP VERGROOT
Alleen met behulp van een krachtige micro
scoop kan men een indruk krijgen van het inge
wikkelde patroon dat geëtst is in het oppervlak
van een geïntegreerde schakeling.

Ruisonderdrukking

■/
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MODERNE
CASSETTERECORDER
Na de komst van de cassetterecorder kwam de rage van de
'Walkman'. In dit apparaatje zijn
met behulp van geïntegreerde
schakelingen moderne technie
ken als stereoweergave en ruis
onderdrukking in een kastje ter
grootte van een jaszak geperst.
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geïntegreerde schakeling
Het probleem van onderlinge verbindingen
bestaat ook nog als vele transistoren op één
chip zijn samengebracht. Bij deze eenvoudige Silicigeïntegreerde schakeling valt het plakje silici umum waar het om draait (rechts) bijna in het chip
niet bij de 'verpakking' die nodig is voor de
verbindingen naar de pinnen waarmee het ge
heel in een printkaart kan worden gestoken.

Het maken van microchips
_ Microchips zijn de meest fijne en tere dingen die er worden gemaakt.

Hoewel de grootste geïntegreerde schakeling slechts de grootte van een
duimnagel heeft, zou een kaart die alles erop laat zien groter zijn dan een
gedetailleerde kaart van een grote stad. Deze mate van gecompliceerd
heid maakt dat geïntegreerde schakelingen (IC's) dingen kunnen doen
waarvoor ooit kamers vol apparatuur nodig waren. Het ontwerpenl en
\
maken van zulke IC's is verre van eenvoudig. Het is gemakkelijk; om
nieuwe opdrachten voor een chip te bedenken, maar het vereist grote in
spanningen om, bijgestaan door computers (die ook uit chips bestaan),
•*«W—v
\ de details van het ontwerp uit te werken. Ook de fabricage vereist grote
| zorgvuldigheid, mede omdat men hier op microscopische schaal bezig is.
HET PATROON GECONTROLEERD
Hoewel computers een groot deel van het ontwerpproces van
chips voor hun rekening nemen, worden de resultaten eerst zorg
vuldig bestudeerd op een 'uitdraai' die gemaakt is door een appa
raat dat op een reusachtige kleurenkopieermachine lijkt.
?

FABR1CAGELIJN
Van schijfjes of 'wafels' silicium (blz. 36)
\.. >rden geïntegreerde schakelingen ge\
maakt via een reeks bewerkingen als
maskeren, etsen, diffusie, ionenim
plantatie (bestoken met elektrisch ge
laden atomen) en metalliseren (voor
de onderlinge verbindingen). Uit
. elk schijfje kunnen honderd of
meer chips worden gemaakt. Hier
worden slechts enkele stappen
van het proces getoond. Bij elke
stap kan er iets fout gaan. Een
stofje kan een chip waardeloos
maken. Een procesfout kan
een hele partij schijfjes ruïnei ren. Het maken van goed
werkende microchips ver
eist extreme aandacht voor
het detail: deze kan het
\ verschil betekenen tusk\ sen het slagen of misl\\ lukken van een bedrijf.
'

rante kunststof
-1 PATRONEN OVER ELKAAR HEEN
1 Uitvoerige inspectie is onmisbaar alvorens
het kostbare proces van chipfabricage kan be
ginnen. In de vroege ontwerpstadia controle
ren computers de schakelpatronen en elektri
sche eigenschappen van de voorgestelde chip,
om eventuele zwakke punten te ontdekken.
Het is ook belangrijk dat de vele patronen die
de chip vormen nauwkeurig op elkaar wor
den gelegd. Bij eenvoudige chips kunnen
transparanten als deze worden gebruikt om
fouten op het spoor te komen.

Controlepatroon

r\ MASKER
Met een fotografisch masker
wordt een sjabloon op het schijfje
silicium gelegd. Het schijfje wordt
blootgesteld aan zuurstof, waar
door een laagje ondoordringbaar
oxyde ontstaat. Dit proces levert
het sjabloon waarmee oxyde
wordt weggeëtst. Zo blijven gebie
den van zuiver silicium achter.

■

I

Q VERONTREINIGINGEN
ö INBRENGEN
Schijfjes silicium worden sterk verhit
en blootgesteld aan chemische verbin
dingen die 'verontreinigingen' (blz. 37)
bevatten, nodig voor de delen van de
schakeling die in dit stadium worden
gemaakt. Partijen schijfjes worden in
een oven gedaan, waarna de 'vreemde'
atomen alleen doordringen in die delen
van het oppervlak die na de vooraf
gaande masker- en etstechnieken bloot
liggen. De schijfjes doorlopen vele van
zulke masker-, ets- en diffusiestadia
voordat de schakeling compleet is.
Tijdsduur en temperatuur zijn kritisch
bij diffusie, daar zij een belangrijk ef
fect hebben op de eigenschappen van
de uiteindelijke transistoren op de
chip. De microscopische schaal van de
ze schakelingen vereist een produktie
in ultra-schone ruimten en het dragen
van chirurgische kleding, aangezien
het kleinste stofje al tot een fout in een
transistor kan leiden.

{I

/(MONSTERS CONTROLEREN
jl Nadat alle stadia zijn doorlopen (inclusief enkele hier niet
getoonde, zoals metalliseren), zijn de schijfjes klaar om te
worden getest. Elk schijfje bevat een aantal controlechips, die
getest worden om er zeker van te zijn dat alle bewerkingen
goed zijn uitgevoerd. Individuele chips ondergaan een testcyclus, die verricht wordt met behulp van fijne tasters die be
stuurd worden door een computer. Slechte exemplaren wor
den verwijderd. Een gering afval percentage in dit stadium is
belangrijk wanneer de chipfabrikant met zijn produkt winst
wil maken.
_
Contactpennen voor het aan
brengen in een computer

n AANBRENGEN VAN DRAADJES
Individuele chips die uit het schijfje zijn gesneden krijgen nu hun verbin
dingen met de buitenwereld. Met behulp van het proces van koudlassen wor
den extreem dunne gouddraadjes bevestigd aan de kleine contactpunten die
tijdens het stadium van metalliseren langs de randen van de chip zijn ont
staan. Het automatisch verlopende proces wordt via een microscoop gevolgd
op een televisiescherm. Het andere einde van de draadjes wordt later verbon
den aan de pennetjes die de chip met een printkaart verbinden.
ry DEEL VAN EEN SYSTEEM
/ De ingekapselde chips worden
naar andere producenten gezonden,
om in hun produkten te worden in
gebouwd. Voor het maken van een
werkend systeem zijn geïntegreerde
schakelingen van allerlei afmetingen
nodig. De grote, complexe chips
V
•'
t
Pin
doen het leeuwedeel van het
/2 INPAKKEN VAN DE CHIP
U De chip en zijn verbindingsdraadjes wor werk, maar eenvoudiger chips
zijn nodig om deze met elkaar
den ingesloten in kunststof of in een kera
te verbinden en te besturen. De
misch materiaal. Dit laatste gebeurt als de
chip bestand moet zijn tegen hoge tempera grootste chips kunnen elk
turen. Hierboven een chip waarin betrekke meer dan een miljoen transislijk weinig componenten zijn ondergebracht. toren bevatten.

Omhulling van kunststof

©SN74LS00N
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Chips op een printkaart van een kleine
computer
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Grote rekenchip

Kleine stuurchip

Het elektronisch geheugen
De SCHIJNBARE INTELLIGENTIE van computers hangt grotendeels af van hun simpele vermogen
om dingen te onthouden. Computers doen wat ze wordt verteld, maar om dit te kunnen moe
ten zij de opdrachten onthouden. Tijdens hun werk moeten zij ook kunnen teruggrijpen naar
opgeslagen informatie en weten wat ze tot dan toe hebben gedaan. Het geheugen dat zij nodig
hebben hangt af van de soort en hoeveelheid informatie die er in het spel is. Programma's en
gegevens kunnen heel veel ruimte in beslag nemen en moeten jarenlang bewaard blijven. Een
toetsenbord onthoudt de meeste aanslagen slechts een duizendste seconde. De gegevens die
een computer verwerkt flitsen in een miljoenste secon
de naar of uit het geheugen. Voor al deze activiteiten
Platen
bestaat speciale 'hardware'.
NON-STOP-MUZIEK
Een muziekautomaat bevat niet alleen veel informatie in de vorm van mu
ziek op schijfjes, maar heeft ook een geheugen voor de verzoeken van de
gebruikers. Zonder dit zou men moeten wachten tot een plaat was uit/
gespeeld alvorens een nieuwe te kunnen kiezen. Zulke geheugens
worden 'buffers' genoemd. Ze zijn overal nodig waar twee apparaten
die met verschillende snelheden werken met elkaar moeten commu
niceren. Oude muziekautomaten zoals deze hadden een mecha
nisch geheugen. Die van de moderne zijn geheel elektronisch

FLIP-FLOPSCHAKELAAR
Een drukschakelaar, zoals deze in een bureaulamp, is
een mechanische flip-flopschakeling. Hij kan slechts
één bit informatie onthouden: of hij tijdens de laatste
druk het licht aan of uit deed. Wat hij toen ook deed,
nu zal hij het omgekeerde doen. Een serie soortgelij
ke flip-flopschakelingen, waarbij de 'stand' van ieder
één binair getal verte
genwoordigt, kan
worden gebruikt om
Codes voor
te rekenen.
het kiezen

j

auiniiij

Keuzeknoppen

Bij een druk op de knop
gebeurt het tegengestelde
van de voorafgaande keer
Luidspreker

Geheugensystemen

I

Het eenvoudigste elektronische geheugenelement,
de 'flip-flop', werd al in 1919 uitgevonden. Hij be
staat uit twee versterkers, waarbij de uitgang van
de ene is gekoppeld aan de ingang van de andere.
Duizenden flip-flops tezamen kunnen een 'random-access' geheugen (RAM) vormen. Bij de meer
compacte, dynamische RAM (de DRAM), worden
bij het wegschrijven van informatie condensatoren
(blz. 20-21) gebruikt. Bij een RAM kunnen gege
vens worden weggeschreven en uitgelezen; bij uit
schakeling gaan die echter verloren. Een 'read-on1/ geheugen (ROM), dat alleen kan worden uitge
lezen, is ideaal voor programma's van machines die
worden bestuurd door microprocessoren (blz. 58-59).
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Beeldscherni'

DE PERSONAL COMPUTER
Een PC kan actief zijn geheugen
gebruiken, ook al lijkt hij niets te
doen. Het beeld op het scherm zit
opgeslagen in het RAM-geheugen
en wordt tijdens het scannen van
de kathodestraalbuis (blz. 41) ie
dere seconde vele malen uitgele
zen. Een klein programma circu
leert constant door een lus met in
structies die in het RAM zijn opge
slagen, wachtend tot er een toets
wordt ingedrukt. Via een toets
kan naar een ander deel van het
geheugen worden geschakeld,
waarbij routines worden opgeroepen die toegang geven tot informatie die is opgeslagen
Floppy
op de harde schijf, of op
drive
verwisselbare diskettes,

Computer

Muis

Toetsenbord

Hard disk drive

Floppy disk drive

Disk drive motor

Lees- en schrijfkop

n LI

sm

Randcontacten passen in
'sloten' in de computer

LH

/
Energievoorziening

Schijfbesturing

Kristal voor
tijdsignalen
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CONTROLEBORD HARDE SCHIJF
Computers bevatten speciale printplaten die de taak hebben grote (
hoeveelheden gegevens te verwerken. Heeft de computer eenmaal
een opdracht naar zo'n printplaat gestuurd, dan kan hij zelf weer iets
anders gaan doen. Dit versnelt het werk, maar de speciale printplaten
moeten wel alle details onthouden. Deze printplaat van een PC voert
gegevens van de microprocessor naar de disk drives. Deze werken
langzaam, zodat de plaat een groot buffergeheugen moet hebben.

Microprocessor met koelvin

1

IN DE COMPUTER
In deze geopende computer is
de disk drive gemakkelijk te
zien. Deze werkt ongeveer als
een CD-speler (blz. 46-47),
maar tast op de verwisselbare
schijfjes magnetische in plaats
van optische patronen af. Hier
onder verborgen zit de vaste of
harde schijf, die ongeveer op
dezelfde manier werkt maar
veel meer informatie kan be
vatten. Ook de microprocessor
(blz. 58-59) heeft een grote ge
heugencapaciteit. Behalve 're
gisters', die de gegevens bevat
ten waarmee wordt gewerkt,
houdt hij een voorraad recent
gebruikte instructies vast, voor
eventueel snel hergebruik.

EPROM CHIP
In een complexe geheugenchip selec
teren logische schakelingen (blz. 5051) de 'cellen' die men wil
oproepen. Groepen van
cellen hebben elk een
nummer: hun 'adres'. De
computer zendt een adres
naar de chip, die dan de
gegevens die zich op dat
adres bevinden afgeeft, of
er nieuwe gegevens neer
zet. Deze wisbare en pro
grammeerbare 'read-only'
geheugenchip (EPROM)
kan geen nieuwe gege
vens opnemen. Tenzij hij
door ultraviolette straling
wordt gewist, houdt hij
zijn informatie in de vorm
van elektrische ladingen
permanent vast.
Era

Geheugen
chip \

Lees- en
schrijfkop

Mechanisme voor
de selectie van het
gewenste spoor

OPSLAAN VAN INFORMATIE
Arm
Een harde schijf kan tientallen miljoenen 'bytes'
(groepen van acht binaire getallen) bevatten en in en
kele milliseconden informatie terugvinden. Het me
chanisme lijkt op een vliegensvlugge platenspeler.
Een magnetische lees- en schrijfkop aan het uiteinde
van de arm wordt gestuurd door informatie uit een
'directory' (soort adresboek), die op de schijf zelf is
opgeslagen. Gegevens worden vastgelegd in smalle
concentrische cirkels die in sectoren zijn verdeeld. De
arm beweegt naar een spoor toe en 'leest' daarna de
gewenste sector van de draaiende schijf uit.

Sloten voor extra
insteekkaarten om de
DRAM CHIP
capaciteit te vergroten Dynamische 'randomaccess' geheugenchips
(DRAM's) bewaren infor
matie via de aan- of afwezigheid van ladingen in microscopisch kleine condenjw
sa toren. Deze techniek le^4 vert heel kleine geheugencellen op, waardoor miljoe- ƒ
nen binaire getallen (blz.
46) op één chip kunnen
worden vastgelegd. Deze
geheugens worden 'dyna
misch' genoemd omdat de
condensatoren nogal lek
ken, zodat iedere cel hon- -•?. ?
derden malen per seconde £
moet worden gelezen en i
«e»
herschreven. Het oppervlak J
van deze chip is 4000 maal 4
vergroot afgebeeld. ■
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Microprocessors
Toen GEÏNTEGREERDE SCHAKELINGEN in de jaren zeventig grotere eenheden be
gonnen te worden, leverde dit een probleem op. Het ontwerpen van grotere
eenheden is kostbaarder en omdat ze gewoonlijk meer gespecialiseerd zijn
hebben ze een kleinere afzetmarkt. Wat men nodig had was één eenheid
die vele verschillende dingen kon doen. Het antwoord hierop was de
microprocessor: een chip die gecodeerde instructies kan lezen en uit
voeren. Door een lijst met instructies - programma's - in een elektro
nisch geheugen op te slaan, kon men één chip verschillende opdrach
ten laten uitvoeren. De microprocessor is het 'brein' van een computer
op één chip. Hij gebruikt logische schakelingen (blz. 50-51) voor het ont
cijferen van instructies en het verwerken van gegevens. De resultaten
COMPUTERARCHITECTUUR
De Amerikaans-Hongaarse wiskundige
kunnen worden opgeslagen in een geheugen, of naar andere eenheden
John von Neumann (1903-1957) heeft
worden gezonden, zoals een beeldscherm of printer. Hoewel zijn ver
belangrijke bijdragen geleverd aan de
ontwikkeling van de microprocessor.
schijning in 1971 een revolutie betekende, was de eerste microprocessor
Tijdens zijn werk aan de eerste elektro
langzaam, had een beperkt geheugen en kon alleen 'woorden' verwer
nische computers in de jaren veertig be
sefte hij dat hun instructies en gegevens
ken die uit vier binaire getallen (blz. 46) bestonden. Moderne proces
beide in hetzelfde geheugen konden
sors kunnen woorden van 32 bits verwerken, hebben megabyte-geheu- worden opgeslagen. Computers konden
gens en voeren instructies uit in enkele tien miljoensten van een secon daardoor eenvoudiger worden. Snellere
maar minder veelzijdige digitale
de. Voor speciale opdrachten, zoals het versturen van beelden
signaalprocessors
£
(DSP's) hebben afzon
per telefoonlijn, zijn zelfs nog snellere 'digitale signaalproces
derlijke geheugens voor
sors' beschikbaar.
instructies en gegevens.
STAPPEN IN EEN MICROPROCESSOR
Een microprocessor voor het besturen van een instrument is in wezen een kleine compu
ter, hoewel zijn programma gewoonlijk niet door de gebruiker kan worden veranderd. De
microprocessor in de weegschaal hieronder heeft meestal een instructielus die continu de
gegevens van de krachtmeter en analoog-digitaalomzetter (blz. 46-47) omrekent naar een
gewicht. Maar hij zal reageren op de 'onderbreking' die de gebruiker door het indrukken
van een knop veroorzaakt. Daardoor kan de eenheid van gewicht worden veranderd, of
kan het gewicht van een schaal in een RAM
Te wegen
(blz. 56-57) worden opgeslagen, om la
voedsel '
ter van het te wegen produkt te
worden afgetrokken.
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SLIMME WEEGSCHAAL
Microprocessors kunnen elektronische apparatuur 'intelligenter' maken en
gemakkelijker te bedienen. Deze weegschaal is hiervan een eenvoudig voor
beeld. De processor doet niet alleen het rekenwerk dat nodig is om de metin
gen van een omzetter (blz. 42-43) te vertalen naar een gewicht. Hij kan ook
de eenheid van gewicht of het 'nulpunt' van de weegschaal veranderen (om
bijvoorbeeld automatisch rekening te houden met het gewicht van de schaal
waarin zich het te wegen produkt bevindt. De instructies voor de bediening
bevinden zich in een ROM-geheugen (blz. 56-57).

DUIZELINGWEKKEN
DE MICROCHIP
Het schijnbaar gladde op
pervlak van deze micro
processor-chip bevat hon
derdduizenden microsco
pisch kleine elektronische
componenten met onder
delen van slechts een dui
zendste millimeter groot.
Zij vormen schakelingen
die onder andere een re
kenaar bevatten om door
programma's te lopen,
'registers' (geheugens van
één woord) die gegevens
van geheugens of bereke
ningen vasthouden, een
instructie-eenheid, een 'accumulator' waarin
de resultaten van verwerkte informatie wor
den opgebouwd en een 'aritmetisch-logische'
eenheid die het eigenlijke werk van combine
ren en omzetten van gegevens verricht.

INGEPAKTE MICROPROCESSOR
Moderne microprocessors hebben veel pinnetjes nodig voor
de verbindingsdraden naar geheugens en andere componen
ten, zodat zelfs een grote microprocessor-chip klein is verge
leken met zijn 'randapparatuur'. Dit omhulsel meet ongeveer
7 bij 7 mm. De kleinere microprocessor erbinnen verwerkt
gegevens en instructies miljoenen malen per secon
de. Hij kan ook tijdelijk worden 'onderbroken'
(blz. 58), om daarna weer met zijn werk
verder te gaan.

ELEKTRONISCH LEREN
Zeer compacte geïntegreerde schakelingen (blz. 54-55)
hebben kinderen computercapaciteit gegeven die ooit
alleen beschikbaar was voor wetenschappers. In het
ROM-geheugen van dit door een microprocessor be- zj
stuurde leermiddel bevindt zich niet alleen een lange W
lijst met te spellen woorden, maar ook verschillende M
spelletjesprogramma's om het leren leuker te maken. J

Vloeibaarkristaldisplay

TRAINEN MET EEN MACHINE
Ooit werd gedacht dat er voor de gehele wereld
slechts drie computers nodig zouden zijn. Het was
toen ondenkbaar dat computers bij alle menselijke
activiteiten van nut zouden kunnen zijn. Met dit
door een microprocessor bestuurde apparaat kan
een gebruiker de zwaarte van zijn training instellen.

verwisselbare kaar
ten voor verschil
lende spelletjes

Omhulsel van keramisch materiaal
Series penne
tjes passen in
de printplaat

Chip verborgen onder
een laagje metaal

ZICHTBAAR GELUID
Microprocessors hebben op
vele gebieden theorie tot
praktijk gemaakt. Logope
disten kunnen deze appara
tuur gebruiken om mensen
die slecht kunnen horen be
ter te laten praten. Het ap
paraat creëert beelden van
de geluiden die de patiën
ten maken, zodat die door
te kijken hun spraak kun
nen verbeteren.
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Een andere manier van leven
In de geïndustrialiseerde wereld zijn de mensen dagelijks afhankelijk van elektronica. Een kwartsklokje piept ons 's mor
gens uit bed, een microgolfoven maakt ons eten warm en een
TV-toestel houdt ons 's avonds bezig. Andere elektronische
systemen regelen lucht- en wegvervoer, zorgen voor gevulde
schappen in de supermarkt en verbinden een miljard telefoon
toestellen met elkaar. In het moderne leven is er weinig dat
niet door de elektronica wordt beroerd en toch gaat het tempo
van deze ontwikkeling zo snel dat de mensen het vaak niet
kunnen bijhouden. Wat vertrouwd en eenvoudig is, wordt
steeds weer vervangen door iets nieuws en ingewikkelds. Dit wordt
geaccepteerd omdat met elektronica nuttige dingen kunnen worden
gedaan. Iedereen kan nu met de juiste apparatuur een goede foto ma
ken, een vriend aan de andere kant van de wereld opbellen, of hem
per fax met zijn verjaardag feliciteren. Produkten die we kopen zijn
(vaak) beter ontworpen en kosten minder. Ons werk kan gemakkelij
ker en schoner worden, terwijl thuis het nieuws vanuit de
Automdio
gehele wereld binnenstroomt.
Autotelefoon
Stereo-installatie

Elektronische
ontsteking

5

AUTOFABRICAGE
Robots zijn apparaten die met behulp van
elektronische geheugens (blz. 56-57) de
bewegingen van de mens nabootsen.
Sinds de jaren zeventig is het gebruik er
van enorm toegenomen. Het maken van
auto's gaat nu sneller en kost minder
(mankracht). Robots hebben vaak het
saaie of gevaarlijke werk van de mens
overgenomen, maar helemaal vervangen
kunnen ze de mens niet.
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vergrendeling
vergrendeling
men

Ant i-blokkeringssysteem van de remmen
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ELEKTRONICA IN DE AUTO
Het globale ontwerp van een auto is in de afgelopen zestig jaar vrij
wel niet veranderd, maar zijn elektrische en elektronische systemen
zijn enorm verbeterd. In de jaren dertig bestonden er al autoradio's,
maar de doorbraak kwam in de jaren zeventig met elektronische sys
temen die betrouwbaar genoeg waren om een onderdeel van de auto
zelf te vormen. Digitale systemen werken nu onder andere voor de
•, remmen en
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Videoinstelling

Klep ter afscherming van
de toetsen

DRAAGBARE SATELLIETZENDER
De satellietzender van deze journalist verbindt
zijn computer met het krantenbedrijf. De satel
liet is zonder tussenkomst van een grondstation
(blz.13) toegankelijk. Het microgolfsignaal (blz.
40-41) wordt uitgezonden door de antenne on
der het witte koepeltje.

AFSTANDSBEDIENING
Communicatie met elektronische apparatuur
kan frustrerend zijn. Deze afstandsbediening
zendt pulsen infrarood licht naar een video
recorder, die hieruit kan afleiden welke knop
werd ingedrukt. Maar zijn microprocessor (blz.
58-59) biedt zoveel mogelijkheden, dat het klei
ne display van het apparaat nauwelijks toerei
kend is om de gebruiker te vertellen wat er ge
beurt. Het vertegenwoordigt een soort elektro
nische technologie die vele mensen afschrikt.
Sommige toepassingsmogelijkheden zullen
daarom waarschijnlijk nooit worden gebruikt.
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fax-apparatuur
Het eerste facsimileapparaat werd
ontworpen in 1843. Facsimile werd
na ongeveer 1925 gebruikt voor krantefoto s en kwam in de jaren zestig
ook bij enkele bedrijven in gebruik.
Maar pas in de jaren tachtig, toen in
genieuze coderingssystemen voor
microprocessors (blz. 58-59) waren
ontwikkeld, kwam het snelle faxapparaat waarmee ook figuren
via een telefoonlijn verzon
den konden worden. Een
fax trekt zich niets aan
van internationale tijd- en
taalbarrières en is binnen
een minuut waar hij moet
zijn. Faxen is vooral popu
lair in Japan, waar het schrift
zich niet leent voor andere vc
men van overdracht

Telefoon

Vloeibaar-kristaldisplay

Toetsenbord
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De Amerikaanse hardloper
Carl Lewis wint de 100 meter
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DE SNELSTE TIJD
De elektronica voedt de moderne
obsessie voor tijd. Tijdens sport
wedstrijden worden records gebro
ken met prestaties die gemeten
worden in milliseconden (blz. 23).
Het heeft weinig zin zo nauwkeu
rig tijden te meten als er geen reke
ning wordt gehouden met andere
factoren. Met elektronische appara
tuur worden daarom ook tempera
tuur en windsnelheid gemeten en
'valse starts' gedetecteerd. Elektro
nische analyseapparatuur speurt
naar verboden stoffen in het bloed
van sportmensen en alle prestaties
worden opgeslagen in een elektro
nisch gegevensbestand.

I
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Invoer van documen
ten die gescand en ver
zonden worden

i- jus

SPECIALE EFFECTEN
De Walt Disney film Tron (1982) was de
eerste grote produktie waarin op grote
schaal gebruik werd gemaakt van

X Fax ontvangen op
wanntegevoelig papier

stand: de beeldjes werden met
verf en penseel gemaakt. De
computer heeft de deur naar ,
een nieuwe fantasiewereld ge- j
opend, niet alleen voor film
regisseurs maar ook voor de
miljoenen die van videospel- i
letjes houden. Maar er zijn |
weinig oude technologieën s
die volledig verdwijnen. £
Het geluidsspoor langs de- £
ze beeldjes van Tron is gebaseerd op een systeem
dat werd uitgevonden in
de jaren twintig. | ,

Beeldje
HET OORLOGSBEDRIJF
Dit is niet het ultieme videospel, maar het com
mando- en communicatiecentrum van een Ameri
kaans vliegdekschip. Behalve de bekende oranje
radarschermen (blz. 40) staan er verschillende
computers die de binnenkomende gegevens ana
lyseren. De elektronica speelt in het moderne oor
logsbedrijf een onmisbare rol, zowel op defensief
als op offensief gebied. Maar als men niets anders
ziet dan een elektronisch display, hoe echt zal dan
de verwoesting lijken die daaruit voorvloeit?
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In de pre-elektrische wereld waren veranderingen schaars. De druk
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techniek, die rond 1450 een revolutie teweegbracht in de communicatie
middelen, veranderde ruim vijf eeuwen lang vrijwel niet. Maar in de jaren zestig begon de elektronica deze techniek te veranderen en nu, met
de adembenemende mogelijkheden van elektronisch rekenen en commu
niceren bij de hand, is op alle gebieden verandering de norm. Een model
van een jaar oud is bijna een museumstuk. Ondernemingen zijn interna
tionaal geworden. Snelle, goedkope communicatie heeft de concurrentie
vergroot, terwijl iedere manager nu dankzij de computer over de macht
van de wiskunde beschikt. De elektronica zelf is niet immuun voor de
versnelde veranderingen. Elektronenbuizen (blz. 28) domineerden de
elektronica een halve eeuw lang. Transistoren baanden de weg voor geintegreerde schakelingen (blz. 52-53). Nu is
in de elektronica een
Blok voor het
drukken van nieuwe technologie aan het ontstaan: de fc tonica. Zij komt voort
een illustratie
uit de techniek van de glasvezelcommunicatie en biedt de moge
lijkheid om licht met licht te besturen. Daardoor zouden in de
toekomst volledig optische computers kunnen ontstaan, die weer
vele malen sneller zijn dan hun elektronische voorouders.
Afdruk van een
geïnkt blok

DRUKPERS
Ondanks de mechanisering veran
derde het principe van het drukken
meer dan vijf eeuwen lang vrijwel
niet. Regels van letters van me
taal werden samengevoegd tot
pagina's, vervolgens geïnkt en
dan in een pers op papier ge
drukt. Bij het reproduceren
van afbeeldingen verander
de er meer. Aanvankelijk
werden die met de hand in
een blok gegraveerd,
i
maar rond 1900 ging
/
men dat langs fotogra
fische weg doen.

I

Afdruk van
een laserprinter
Papierinvoer
De printer heeft een
eigen geheugen met
lettertypen

LASERPRINTER
Tegenwoordig kunnen ideeën zonder tussenkomst van druktechnieken van auteur
naar lezer worden gezonden. Via een computerschijf (blz. 57) wordt een geheugen
'geopend' waarin de vormen van letters en tekens zijn opgeslagen en wordt een
laserprinter bestuurd die een volledig docu
ment direct op papier zet. Een fax (blz. 63) of
directe faxverbinding kan binnen enkele se
conden een kopie overal ter wereld afleveren.
Bedienings/ toetsen

Vloeibaarkristaldisplay

ONGEPLAND VEROUDERD
Elektronische technologie veroudert snel. Deze
met elektronenbuizen werkende computer, ge
bruikt voor de administratie van een bedrijf, werd
in 1953 'geavanceerd' genoemd. Zijn rekencapaci
teit was echter vergelijkbaar met die van een mo
derne, programmeerbare zakrekenmachine.

GLASVEZELKABEL
Glasvezels begonnen belang
rijk te worden aan het einde
van de jaren zeventig, toen de
beperkte capaciteit van kabels
van koperdraad het groeiende
communicatienetwerk dreig
de te verstoppen. Na pogin
gen om steden via golfgelei- I
ders (blz. 41) met elkaar te
verbinden, besefte men dat
laserlicht, pulscodemodulatie
(blz. 46) en haardunne glasve
zels vrijwel onbegrensde mo
gelijkheden boden. Glasvezels
hebben nu bij belangrijke tele/
foon- en dataverbindingen de /
koperen kabels vrijwel geheel /
vervangen. /
Isolerende mantel
van kunststof

ONTWERPEN MET BEHULP VAN EEN COMPUTER
Vroeger was het voor een ontwerper moeilijk om het door hem
gewilde ontwerp over te dragen op de mensen die de mallen
produceerden waarmee de carrosserie van auto's werd gemaakt.
Nu computers elk punt van een driedimensionale kromme kun
nen berekenen en weergegeven, is deze communicatie veel mak
kelijker geworden. Hier wordt een computerprint nauwkeurig
bekeken.

DE AARDE BEWAAKT
De elektronica heeft ons
een nieuw wereldbeeld
gegeven. Zonder compu
ters en telecommunicatie
zouden er geen kunst
manen bestaan. Zonder de
beelden van kunstmanen,
tot stand gekomen met be
hulp van elektronica, zou
den veel mensen hun pla
neet niet zien als de kleine
en kwetsbare wereld die
hij is. De uitvinding van
de boekdrukkunst luidde
een lange periode in waar
in mensen dachten met
behulp van kennis de we
reld te kunnen vormen.
De elektronica heeft ook
de andere kant van de
medaille laten zien.

Glasvezel

Luidspreker

INSTALLEREN VAN EEN GLASVEZELKABEL
Werknemers moeten zich aanpassen aan de eisen van de
nieuwe technologieën. Het duurde enkele jaren voordat er
betrouwbare manieren waren ontwikkeld voor het hanteren
en onderling verbinden van dunne glasvezels. Hoewel de
vezels taai zijn, kan er een knik in komen, waardoor er licht
weglekt en het signaal verzwakt. Om dit te vermijden worden de vezels soms, zoals hier, met een
stroom lucht ingebracht in een buis.

MOBIELE
TELEFOON
.
De telefoon £
w
was toen hij in
’•
1876 verscheen V' •
letterlijk gebonden aan één '5
plaats. Nu hebben
computers hem de
vrijheid gegeven.
Mobiele telefoons zijn
mogelijk doordat een
netwerk van radiozenders met behulp van computercontrole van dezelfde fre
quenties gebruik kan maken.
Goedkope telefoons zoals
deze zijn alleen geschikt voor \
éénrichtingsverkeer, maar te
gen het jaar 2000 zal het aantal mo
gelijkheden wellicht veel groter zijn.
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ELEKTRONICA
Wat is een elektron? Hoe groot was de eerste computer?
Waarom zijn chips van silicium? Hoe weet een camera
wanneer hij moet flitsen?

Vind de antwoorden op deze en vele andere vragen in dit
fascinerende boek over elektronica. Met behulp van prachtige
vierkleurenfoto's van oorspronkelijke apparaten, experimenten,
gecompliceerde wetenschappelijke instrumenten en driedimensionale
modellen worden ideeën en ontdekkingen getoond, die de moderne
technologie hebben beïnvloed.
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