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VOORWOORD VAN DE H.l.G. ELCOMA

In 1971 zal het vijftig jaar geleden zijn, dat de N. V. Philips doelbewust een aan
vang maakte met de verkoop van radiobuizen. Een afbeelding van de in October
1921 uitgegeven catalogus, waarin 3 typen buizen worden gepresenteerd, is in
figuur 41 afgedrukt. In het voorgaande hebben wij aanleiding gevonden om een

boekwerk uit te geven, dat een overzicht verschaft van de technische ontwikke

ling van de elektronica, in het bijzonder van de bouwelementen, in deze vijftig
jaar. Wij menen, dat een dergelijk werk een goede aanvulling kan vormen op

de vele literatuur, die reeds op dit gebied bestaat, doch die, uit de aard der te

behandelen stof, zich veelal tot een deelgebied beperkt.
Het deed ons veel genoegen Ir. H.A.G. Hazeu bereid te vinden na zijn pensio

nering de moeilijke taak op zich te nemen een dergelijk boek te schrijven. De
Heer Hazeu heeft van 1945 tot 1957 de Technische Directie gevoerd van de
Hoofdindustriegroep Electronenbuizen en was tot zijn pensionering in 1968 als
lid van de Raad van Bestuur o.a. verantwoordelijk voor de coördinatie van de acti

viteiten betreffende elektronische bouwelementen. Dat de Heer Hazeu ons inziens
in zijn opdracht uitstekend is geslaagd, is ongetwijfeld te danken aan zijn grote er

varing op dit gebied en zijn voortdurende levendige belangstelling voor de tech
niek.

Zoals men bij het doorlezen van dit boek zal vaststellen, hebben de ontwikkelin

gen in de elektronica zich in de loop van 50 jaar met steeds grotere snelheid vol
trokken en het lijdt geen twijfel dat deze elkaar ook in de voor ons liggende perio

de in steeds sneller tempo zullen opvolgen. Deze ontwikkelingen bij te houden en
indien mogelijk daarop vooruit te lopen, is de opgave die wij ons gesteld heb

ben ten dienste van een steeds breder spectrum van fascinerende toepassingen.
Namens de Directie

van H.l.G. Elcoma
der N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN

v

H.B. Emmerink

BIBLIOTHEEK
n.v.h.r.

Dr. B.G. DAMMERS,
t 22 Januari 1968

Het is voor mij een oprechte behoefte dit boek op te dragen aan mijn vriend en
medewerker BERT DAMMERS, die ons helaas te vroeg ontvallen is. Hij was een
elektronicus in hart en nieren, met een bijzonder goed inzicht in de fascinerende
mogelijkheden van de elektronica. In zijn functie, vanaf 1945 als leider van de
elektrische groep voor radiobuizenontwikkeling, daarna belast met de coördinatie
van alle applicatie-laboratoria voor bouwelementen bij de N.V. Philips’ Gloeilam
penfabrieken, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd tot de elektronische schakeltechniek. Hij streefde hierbij naar eenvoudige en practische oplossingen, die
tot popularisatie van de apparatuur konden leiden. Zijn sprankelende intelligentie
en zijn charmante persoonlijkheid stelden hem in staat anderen voor zijn ideeën
enthousiast te maken.
Ik heb een bijzonder prettige herinnering behouden aan onze vele gesprekken,
waarin hij mij op de hoogte bracht van de nieuwste ontwikkelingen van de schakeltechniek. Hieraan moest de ontwikkeling van de bouwelementen worden aan
gepast. Met dankbaarheid wil ik vermelden, dat deze gesprekken mede een stimu
lans zijn geweest voor het tot stand komen van dit boek.

H.A.G. Hazen

VOORWOORD

Er is welhaast geen gebied van de techniek, waarbij de vooruitgang der weten
schap zo snel heeft geleid tot practischc realisatie als de elektronica. Zij heeft niet
alleen de mogelijkheid geschapen tot telecommunicatie over landen en oceanen
en zelfs met de satellieten, die de wereldruimte verkennen, doch bovendien om
op vrijwel iedere plaats op onze aarde te horen, in vele gevallen te zien (thans zelfs
in kleuren) hetgeen op verschillende plaatsen in de wereld gebeurt. Zij heeft ten
slotte geleid tot de „tweede industriële revolutie”, waarbij niet alleen de handenar
beid, maar ook het hersenwerk door de machine kan worden overgenomen.
In de afgelopen 53 jaren heb ik het voorrecht gehad de fascinerende ontwikke
ling van de elektronica mede te maken vanaf 1917, toen ik als ‘ jarige lyceïst
met een door mij zelf geknutseld radio-apparaat de telegrafische b l ichten over de
eerste wereldoorlog kon ontvangen, tot de jaren 1945-1968, waarin ik de super
visie had over het ontwerp en de fabricage van elektronische bouwelementen in
het Philips-concern.
Ik heb getracht, op grond van mijn eigen ervaringen in de industrie, een over
zicht te geven van de techniek, die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Hierbij heb ik
het verband willen laten zien tussen physische grondslagen, technologie en fabri
cagetechniek, doch ook tussen de eigenschappen der bouwelementen en hun toe
passing in de schakelingen. Dit alles gezien tegen de achtergrond van de zich zo
sterk expanderende markt, want het doel van de industrie is toch om aan de eisen
hiervan te voldoen. Zo is de indeling ontstaan in 4 delen: DE HISTORISCHE
ONTWIKKELING, DE BOUWELEMENTEN, DE SCHAKELINGEN en DE
TOEPASSINGEN.
Dit boek is geen leerboek, al kan men er zeker wat uit leren. Het is ook geen
encyclopedie, al geeft het een vrij volledig overzicht van alle elektronische bouw
elementen. Men moet het meer beschouwen als een gids, die de belangstellende
lezer rondleidt door de wonderwereld der elektronica. Hij kan zich oriënteren
omtrent het „hoe” en het „waarom”, omtrent de historie, de wetenschappelijke ach
tergrond en de toepassingsmogelijkheden. Voor een meer diepgaande studie zal
men de vakliteratuur moeten raadplegen. Wellicht, dat de specialist in één der vele
vakgebieden, die in dit boek ter sprake komen, het wel interessant zal vinden
zich hieruit ook omtrent de andere gebieden te oriënteren. Ik heb er echter naar
gestreefd, dat de tekst, de figuren en de — zo veel mogelijk beperkte — wiskun
dige afleidingen, ook begrijpelijk zouden zijn voor niet-specialisten, weliswaar met
een zekere basiskennis van de radiotechniek. Ik wil de lezer toewensen, dat hij
dit boek zal lezen met evenveel plezier als waarmede ik het geschreven heb!
Bij het verzamelen van gegevens heb ik in ruime mate gebruik kunnen maken
van het sedert zijn verschijnen in 1936 zo voortreffelijk geredigeerde PHILIPS
TECHNISCH TIJDSCHRIFT. Verder van een aantal uitgaven van de PHILIPS
TECHNISCHE BIBLIOTHEEK. En tenslotte van de vele uitgaven van de
publicatieafdeling van de Hoofdindustriegroep ELCOMA, waaronder „Elec
tronic Applications”, „Matronics”, „Product Information”, „Application Infor
mation” en het „Data Handboek System”, evenals van het ELONCO-BULLETIN, dat door Philips Nederland N.V. wordt uitgegeven.

Gaarne wil ik dank zeggen aan de uitgevers van de bovengenoemde publicaties
voor het mij ter beschikking stellen van enkele foto’s en lijnfiguren, aan de Heer J.
Spoelstra voor het verzamelen en aanvullen van de serie foto’s, aan de Heer C.J.M.
Gladdines voor het maken van.de lijntekeningen, en aan de publicatie-afdeling
van de H.I.G. ELCOMA, onder leiding van Dr. H.W. Horeman, en de Eindhovensche Drukkerij voor de verzorging van de uitgave.
Tenslotte wil ik mijn bijzondere dank uitspreken tegenover de Directie van de
H.I.G. ELCOMA, die mij de mogelijkheid heeft gegeven mijn „technische
memoires” in druk te doen verschijnen. Een door deze H.I.G. gevormde redactie
commissie, bestaande uit de Heren J. Jager, Dr. Ir. P.A. Neeteson en A.G.W. Uitjens, heeft het gehele manuscript met mij doorgenomen en mij waardevolle advie
zen gegeven. Ook vele van mijn vroegere medewerkers uit de ontwikkelgroepen
van deze hoofdindustriegroep hebben mij met hun grote vakkennis terzijde ge
staan. Ik hoop, dat dit boek daardoor tevens een beeld zal geven van het veelzij
dige technische potentieel van deze industriegroep, waarin ik met zoveel vol
doening werkzaam ben geweest.
Waalre, 1 October 1970

Ir. H.A.G. Hazeu
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DEEL 1. HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN DE MORSETELEGRAAF TOT
KLEURENTELEVISIE VANAF DE MAAN
1.1. DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE RADIO

Reeds in het begin van de 19de eeuw werden pogingen gedaan om door middel
van elektrische stroom berichten over te brengen. De Amerikaanse kunstschilder
MORSE bracht echter in 1837 voor het eerst de apparatuur, waarmede het over te
brengen bericht op papier kon worden vastgelegd (SCHRIJFTELEGRAAF). Hier
toe ontwierp hij eerst een „code”, volgens welke de letters van het alfabet en de cij
fers worden omgezet in tekens, die een combinatie vormen van punten en strepen
(MORSE ALFABET).
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Fig. 1. Morse telegraaf.
S = seinsleutel, B = batterij, L = verbindingsleiding.T = telegraaftoestel, P = papierband.

Overeenkomstig fig. 1 werden deze morse-tekens door het neerdrukken van een
SEINSLEUTEL (S) als kortere of langere stroomstoten door een elektrische leiding
gezonden. Aan het einde hiervan wordt in het telegraaftoestel hierdoor een elek
tromagneet bekrachtigd, die een schrijfstift drukt tegen een doorlopende papier
band. Van.deze papier-band kan dus het telegram in Morse-schrift worden afgele
zen.
In 1877 vond EDISON, dat door de verandering van de overgangsweerstand
tussen stukjes kool, die werden bevestigd op een membraan, de luchttrillingen van
het geluid (50-2000 Hz) in elektrische stroomvariaties kunnen worden omgezet

T

M

nm
Hl
Fig. 2. Principe van dc draadtelefonie.
M = microfoon, T = transformator, TL = telefoon.
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(MICROFOON). In 1876 maakte BELL reeds de TELEFOON, waarin een ijzeren
membraan is geplaatst in het veld van een permanente hoefmagneet, over de uit
einden waarvan spoelen zijn gewikkeld. Wanneer men nu door deze spoelen de
stroomvariaties zendt, die in de microfoon worden opgewekt, zal dit membraan
gaan trillen met dezelfde frequentie als die van de geluidstrillingen, die door de
microfoon zijn opgevangen. Fig. 2 toont schematisch de telefoonverbinding. Tus
sen microfoon en leiding is nog een transformator geschakeld om de betrekkelijk
hoge stroom bij lage spanning, die de microfoon levert, te transformeren in een la
gere stroom bij hogere spanning, hetgeen minder verliezen in de leiding doet op
treden.
Aan het einde van de 19de eeuw waren reeds verschillende telefoonlijnen en
onderzeekabels in bedrijf. De kosten van deze verbindingsleidingen bedroegen
een veelvoud van die van de gebruikte apparatuur.
Terwijl de laagfrequente wisselstromen reeds hun weg naar de tc< hnische toe
passing begonnen te vinden, bestudeerden, omstreeks het midden van de 19de
eeuw, de natuurkundigen VON HELMHOLTZ, THOMSON (Lord I. Ivin) en an
deren, de elektrische vonkontlading en ontdekten, dat deze een oscillatorisch ka
rakter had (d.w.z. dat een gedempte wisselstroom van hoge frequentie optrad). De
frequentie van deze wisselstroom is bepaald door de capaciteit (C) en zelfinductie
(L) van de betreffende keten volgens de formule: frequentie = 1 :2~ \/LC.
In 1867 kon de Engelse theoretische physicus MAXWELL bewijzen, dat een
dergelijke stroomkring elektromagnetische golven in de ether kan veroorzaken’
die zich met de snelheid van het licht (300.000 km per seconde) voortplanten. In
analogie met de reeds bekende geluidsgolven is het verband tussen frequentie en
golflengte van deze golven als volgt: het aantal trillingen per seconde is
300.000.000 gedeeld door de golflengte in m.

Fig. 3. Proeven van Hertz.
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Eerst omstreeks 1887 slaagde de Duitse physicus HERTZ erin deze golven ook
werkelijk op te wekken met een opstelling volgens fig. 3.
Een paar condensatoren (toenmaals nog in de vorm van de zgn. „Leidse flessen”) werden ontladen over de primaire wikkeling van een transformator. Hierdoor ontstond in de secundaire wikkeling, die veel meer windingen had, een hoge
spanning, waardoor tussen twee aan de uiteinden hiervan verbonden metalen bol
len (de „vonkenbaan”) een vonk oversloeg. Door twee aan deze bollen verbonden
metalen platen werd de elektromagnetische golf uitgezonden. Op enige afstand
van de vonkenbaan kon deze worden aangetoond, doordat tussen de uiteinden van
een onderbroken cirkelvormige metaaldraad een vonk oversloeg. HERTZ kon
aantonen, dat de golven door niet-metalen werden doorgelaten, en door metalen
werden teruggekaatst, en dat de voortplantingssnelheid inderdaad 300 milj. m/sec.
bedroeg.
Omstreeks dezelfde tijd was door BRANLEY een apparaatje geconstrueerd, de
COHERER, bestaande uit een glazen buisje, gevuld met ijzervijlsel, dat bij de
doorgang van hoogfrequente stromen geleidend werd. POPOFF verbond dit appa
raatje aan een hoog in de lucht gespannen draad (ANTENNE) teneinde onweersontladingen te registreren.
Vermelding verdient tenslotte dat RUHMKORFF in 1851 in Parijs een apparaat
had geconstrueerd (dat later in zijn werkplaats in serie werd gefabriceerd), waarme
de series vonkontladingen konden worden opgewekt. Dit was een hoogspanningstransformator met een ijzeren kern, waarvan de primaire stroom door een „onder
breker” (overeenkomstig de elektrische bel) periodiek werd onderbroken. Bij de
onderbreking trad een hoge spanning aan de secundaire wikkeling op, die tussen
twee hieraan verbonden elektroden een vonk deed overslaan (zoals dit ook in de
„bougie” van de auto plaats vindt).
Zo waren dus aan het einde van de 19de eeuw de elementen voor de „radio” ge
schapen. De toentertijd reeds bestaande ondernemingen, die zich met de fabricage
van elektrische apparatuur bezig hielden: Siemens, G.E., Westinghouse, Edison,
Bell-Western en anderen, hadden het echter te druk met de ontwikkeling van ver
lichting, motoren enz. en de exploitatie van elektriciteits-, telegraaf- en telefoon
netten, om aan deze zaak voldoende aandacht te schenken.

1.2. DE „REALISATOR” MARCONI

„Invention consists in overcoming the practical difficulties of the new advance,
not merely talking or writing about the new thing but in DOING IT" (Sir Ambroise Fleming)
Het was de twintigjarige Italiaan MARCONI, die op de bovenste verdieping van
de villa van zijn ouders de eerste radio zend- en ontvangapparatuur in elkaar knut
selde (fig. 4) en daarmede in 1896 over een afstand van 2 mijl een draadloze ver
binding tot stand bracht.
Hij verbond de Ruhmkorff via een seinsleutel aan een batterij, en de hoogspanningswikkeling aan een verbeterde vonkenbaan, waarvan de éne bol aan de anten
ne en de andere aan de aarde werd verbonden (zie fig. 5). Door deze antenne wer-
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Fig. 4. Marconi met zijn eerste apparatuur
S = seinsleutel, R = Ruhmkorff, T = telegraaftoestel (Marconi Company).
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Fig. 5. Zender en ontvanger bij eerste proeven van Marconi
V = vonkenbaan, C = coherer, K = klopper.

den de elektromagnetische golven hoog boven de aarde vanuit een groot opper
vlak uitgezonden. Aan de ontvangstzijde werd een tweede antenne verbonden met
de coherer, en via deze coherer werd éen batterij aan een telegraaftoestel aangeslo
ten. Zodra de seinsleutel in de zender werd neergedrukt, traden vonkontladingen
op; de hierdoor opgewekte trilling werd door de zendantenne uitgezonden. Aan
de ontvangstzijde werd slechts een zeer klein gedeelte van de uitgezonden golven
door de antenne opgevangen en naar de coherer geleid, waardoor deze geleidend
werd, en het telegraaftoestel een streep op het papier tekende. Er was alleen nog
een „afklopper” nodig, die voortdurend tegen de coherer tikte, zodat het ijzerpoeder niet aan elkaar bleef kleven nadat het signaal werd onderbroken.
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Daarna werd het systeem verbeterd door tussen vonkenbaan en antenne-aarde
een „trillingskring” te schakelen, bestaande uit een spoel en een condensator,
waardoor een minder gedempte trilling en een gedefinieerde golflengte werden
uitgezonden. Een dergelijke trillingskring in de ontvanger werd op de golflengte
van de zender „afgestemd”.
De familie Marconi (hij had invloedrijke ouders) liet er geen gras over groeien.
Hij ging met zijn vader naar Engeland, waar hij een verbinding over 6 mijl de
monstreerde. In 1897 werd „The British Marconi Company” opgericht (spoedig
daarna een dochteronderneming in Amerika), die het geld verschafte om de expe
rimenten op grotere schaal voort te zetten. In 1899 werd het eerste telegram over
het Kanaal verzonden, en in 1901 het eerste telegram over de Atlantische Oceaan
van Engeland naar New Foundland (waarbij in New Foundland de antennedraad
door een vlieger omhoog werd getrokken).
Hierbij was dus gebleken dat de voortplanting van de radiogolven verder kon
reiken dan de horizon. Later werd o.a. door HEAVISIDE aangetoond, dat deze
golven door geleidend geworden („geïoniseerde”) hogere luchtlagen worden terug
gekaatst.
Er werd een aantal verbeteringen in de apparatuur aangebracht. O.a. werd één
pool van de vonkenbaan uitgevoerd als een snel draaiend rad met uitsteeksels, zo
dat de vonk zichzelf onderbrak en de onderbreker kon vervallen. Als krachtiger
stroombron werd een dynamo gebruikt; transformator, spoelen en condensatoren
werden geschikt gemaakt voor grotere stromen en hogere spanningen, en de co
herer werd verbeterd door het ijzervijlsel in vacuum aan te brengen.
Met de zo ontstane apparatuur was het mogelijk telegrafiesignalen over vrij grote
afstanden (zelfs over de oceaan) over te brengen, als men maar voldoende energie
aan de vonkbrug toevoerde en de antenne groot genoeg maakte. Deze toepassin
gen bleven echter beperkt tot die plaatsen, die niet per draad of per zeekabel kon
den worden bereikt, omdat de overheidsinstellingen en particuliere maatschappij
en, die veel geld in telegraaflijnen en zeekabels hadden geïnvesteerd, zich niet
gaarne het profijt op hun investering zagen ontgaan. Zonder concurrentie was
daarentegen de toepassing voor schepen, welke nu op volle zee verbinding met
het vasteland en met elkaar konden krijgen. Marconi vroeg echter een vrij hoge li
centie en daardoor bleef de toepassing beperkt tot de zeer grote schepen, totdat bij
de ramp van de „Titanic” in 1912 honderden mensen omkwamen in de reddings
boten, terwijl op 25 mijl afstand een schip zonder radio passeerde. Sedertdien werd
een radio-installatie voor schepen van een bepaalde grootte wettelijk voorgeschre
ven. Tenslotte werden voor verschillende informatiediensten: weerberichten,
beursberichten, nieuwsberichten enz. kleinere radiostations opgericht.

1.3. DE KRISTALDETECTOR EN DE AMATEURS

Aan de ontvangstzijde was de coherer, hoewel in vele opzichten verbeterd, toch
een onhandig en onbetrouwbaar element, en jarenlang werd getracht om hier iets
beters voor te vinden, o.a. met magnetische detectoren (een voorloper van de magnetofoon). Men had in de telefoon reeds een gevoeliger element dan de coherer
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Fig. 6. Eenvoudig ontvangtoestel voor
telegrafie en telefonie.
D = detector, TL = telefoon, C = telefooncondensator.

Fig. 7. Gedempte radiosignalen en detectie.

om kleine wisselstromen op te vangen (in dit geval hoorbaar te maken), maar deze
telefoon kon niet de hoge radiofrequenties weergeven. Dit kan echter wel als men
vóór de telefoon een gelijkrichter (DETECTOR) inschakelt, en parallel aan de te
lefoon een condensator (fig. 6).
Fig. 7a toont de zgn. „gedempte” trillingen, zoals deze door de vonkzender wor
den uitgezonden. To is de tijdsduur tussen 2 positieve pieken (1 gedeeld door de
frequentie van de trillingsketcn van de zender, waarop ook de ontvanger moet
worden ingesteld), Tni is de tijdsduur tussen 2 opeenvolgende vonken, die over
slaan over de vonkenbrug. In het ontvangstation (fig. 6) zal de gelijkrichter deze ge
dempte wisselstroom gelijkrichten (d.w.z. de negatieve stroomstoten onderdruk
ken), zodat deze volgens fig. 7b wordt doorgelaten. De condensator zal als een
groot ladingsreservoir de snelle trillingen afvlakken, zodat door de telefoon een se
rie stroomimpulsen loopt (zoals fig. 7c), die het membraan hiervan in trilling
brengen met dezelfde frequentie als die, waarin de vonken in de vonkbrug over
slaan. Het wordt nu van belang de frequentie waarin de vonken overslaan te kiezen
overeenkomstig de grootste gevoeligheid van het menselijk oor: ongeveer 1000 pe
rioden per seconde („toonvonkzenders”).
Een bijzonder eenvoudig middel om de hoogfrequente trillingen gelijk te richten werd omstreeks 1906 gevonden in de zgn. KRISTALDETECTOR, een puntcontact op een bepaald kristal, b.v. een stalen punt op een loodglans of carborundum kristal (voorlopers van de eerst omstreeks 1950 ontwikkelde germanium en
silicium dioden, waaruit weer de transistoren zijn ontstaan).
Een eenvoudige ontvanginstallatie volgens fig. 6 kon door een amateur worden
gemaakt, die voor enige guldens een telefoon en een kristal kocht, en een spoel
met glijcontact, de condensatoren en een antenne zelf knutselde. Hiermede kon
hij thuis o.a. de nieuwsberichten opvangen. Dit werd attractief in de oorlog 19141918 toen deze amateurs het oorlogsnieuws konden ontvangen, voordat het in de
kranten werd afgedrukt.
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Ook in andere opzichten heeft deze oorlog tot een grote ontwikkeling van de
radio geleid. In de eerste plaats was de radio van zeer groot belang voor de verbin
ding met oorlogsschepen en vliegtuigen. Nog belangrijker was, dat de zeekabels
werden afgesloten voor de vijandelijke landen, terwijl ook de scheepvaart werd be
moeilijkt door duikboten. Zo dreigde het contact van verschillende landen met
hun koloniën verloren te gaan, tenzij men een radiotelegrafische verbinding tot
stand kon brengen. Aangezien versterking van het signaal aan de ontvangstzijde
nog niet mogelijk was, kon men de te overbruggen afstand niet anders vergroten
dan door zeer krachtige zenders en grote antennes. De vonkenbanen konden deze
grote energieën niet verwerken en een nuttiger gebruik van de energie bleek mo
gelijk met „ongedempte” zenders, welke een doorgaande golf uitzonden. Dit was
mógelijk met een grote gelijkstroomboog, zoals in de reeds bekende booglampen,
gekoppeld aan een trillingsketen. Een betrouwbaardere zender ontstond toen de
elektrische machine-constructeurs zich tenslotte ook met de radio gingen bemoei
en door wisselstroomgeneratoren met een groot aantal polen te construeren, waar
mede zeer hoge frequenties konden worden bereikt. Met het oog op de beperkt
beschikbare antennelengte, die bij voorkeur % X de golflengte moet zijn, had men
voor schepen het golfbereik 300-1000 m gekozen. Met de hoogfrequent generato
ren, konden frequenties tot ca. 5000 perioden per seconde worden verkregen en
deze frequentie kon met speciale transformatoren 2 X worden verdubbeld tot
20.000. Zo kwam men tot een golflengte van 15.000 m, welke door geweldig grote
antennes werd uitgestraald. Het Duitse station Nauen kon zodoende de verbin
ding met Afrika onderhouden. De ingenieur van de P.T.T. in Nederlands-Indië,
DE GROOT, was een groot voorvechter van de radioverbinding Nederland-Indië.
Hij maakte gebruik van de reflecterende werking van een bergkloof in de vulkaan
de MALABAR. Hij bouwde zelf een boogzender die 260 kW in de antenne kon
afgeven, waarvan de signalen door een door hem geconstrueerde ontvanger op het
Nederlandse oorlogsschip „De Zeven Provinciën” tot in het Panama-kanaal kon
den worden ontvangen.

1.5. DE RADIO-TELEFONIE
Met de ongedempte zenders was in principe telefonie mogelijk b.v. door een
microfoon in de antenneleiding van de zender te schakelen. En deze telefoniesignalen konden ook met de eenvoudige ontvanger volgens fig. 6 worden ontvan
gen.
Fig. 8a geeft de luchttrilling zoals die in de microfoon in de elektrische weerstandsvariaties wordt omgezet. Hierdoor wordt de stroomsterkte, die door de
hoogfrequent generator in de antenne wordt gebracht gevarieerd volgens fig. 8b.
Deze „gemoduleerde” hoogfrequenttrilling wordt ontvangen, door de detector om
gevormd in de kromme fig. 8c, en door de „afvlakking” van de condensator paral
lel aan de telefoon, loopt hierin weer een stroom als fig. 8d. Teneinde een juiste
weergave van het geluid te krijgen, moest natuurlijk wel de zendfrequentie veel
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Fig. 8. Detectie van gei odulecrdc draaggolf.

hoger dan de geluidsfrequentie zijn.
De microfoon kon echter geen grote antcnne-energieën verwerken en daardoor
waren de afstanden zeer beperkt. Het was nodig om middelen te vinden om zowel
de zwakke microfoonstromen in de zender te versterken, als het door de ontvanger
opgevangen signaal. Dit middel bracht de „DRIE ELEKTRODENBUIS”.

1.6. DE INTREDE VAN DE „ELEKTRONENBUIS”

Edison had reeds waargenomen, dat in de door hem uitgevonden gloeilamp
elektrische stroom door de gloeidraad werd uitgezonden, als in de ballon een me
talen plaat werd aangebracht, waaraan een positieve spanning werd aangesloten.
FLEMING besprak dit in omstreeks 1884 reeds met Edison, doch kwam eerst in
1904 op het denkbeeld om van dit verschijnsel gebruik te maken om hoogfre
quente elektrische wisselstromen gelijk te richten. (Indien de plaat positief was
t.o.v. de gloeidraad, vloeide er een stroom door de lamp; indien deze negatief was
niet). Hiermede was dus de VACUUM GELIJKR1CHTER ontstaan. De kristal-detector was echter zoveel eenvoudiger, dat deze vacuum gelijkrichter voor radioontvangst weinig werd toegepast.
DE FOREST plaatste een metalen rooster tussen de gloeidraad en de positief
geladen metalen plaat („DR1E-ELEKTRODENBUIS”) en kon aantonen, dat span
ningsveranderingen op dit rooster (waardoor vrijwel geen stroom vloeide, dus
waarvoor vrijwel geen energie nodig was) veranderingen in de stroom door de ano
de veroorzaakten. Onderzoekingen van de Britse natuurkundige J.J. THOMSON
hadden reeds aangetoond dat de stroom tussen gloeidraad en anode bestaat uit de
zeer snelle „elektronen”, waardoor ook zeer snelle spanningsvariaties in de roosterspanning in de anodestroom worden gereproduceerd. Hiermede was dus het
hoogst belangrijke probleem van „VERSTERKING” van de hoogfrequente trillin
gen opgelost (Fig. 9a).
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Een interessante bijzonderheid is, dat het 3 weken duurde voordat Lee de Forest
de $ 15 bij elkaar had om op 29 Januari 1907 de betreffende patentaanvrage in te
dienen!
Door vóór het rooster een condensator te plaatsen, kon men bereiken, dat het
rooster negatief werd opgeladen door het hoogfrequente signaal. Nu kon men de
kristal „detector” weglaten doordat de vacuumbuis tevens als „DETECTOR” werkt
(Fig. 9b).
Verder kan men in de anodeketen een spoel opnemen, die men magnetisch

Y

1

Q

iHFW
a

IHt
e.

b

E
co 2

1

L<

C

CÜ2'

E

1

e

-Mi

d

Fig. 9. Principiële schakelingen met trioden
a. H F. versterking
b. detectie — L.F. versterking
c. genereren
d. dempingsreductie

f
e. moduleren (telefoniezender)
f. super-heterodyne
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koppelt met de roosterketen. De stroomveranderingen in de anodeketen worden
dan teruggebracht naar de roosterketen en weer in de buis versterkt. Door deze te
rugkoppeling („feed-back”) bracht het systeem zichzelf tot GENEREREN. Zo
doende krijgt men een zender van ongedempte signalen (fig. 9c).
Door de ontvanger volgens deze schakeling op de rand van genereren te bren
gen, krijgt men een zeergrote versterking (DEMPINGSREDUCTIE, fig. 9d).
Men kan ook de stroomverandering van een microfoon op het rooster van een
dergelijke genererende buis brengen en dan zal de amplitude van de opgewekte
hoogfrequent trillingen overeenkomstig de microfoonstromen worden GEMO
DULEERD (fig. 9e). Zo krijgt men een telefoniezender.
Tenslotte kan men in de ontvanger met een tweede triode die „genereert” een
trilling opwekken waarvan de frequentie een constante waarde verschilt met de
ontvangen trilling (door de variabele condensator in beide keten op een as aan te
brengen). Zo verkrijgt men dan in de ontvanger een constante
quencie die ver
der versterkt kan worden (SUPERHETERODYNE, fig. 9f). Door .• .hter elkaar (IN
CASCADE) schakelen van meer trioden konden combinaties vin al deze moge
lijkheden en een grotere versterking worden verkregen.
Al deze schakelingen, welke de basis vormen van de moderne radio, waren vóór
het jaar 1913 gepatenteerd (gedeeltelijk door DE FOREST, gedeeltelijk door
ARMSTRONG). Het baart daarom verwondering, dat het geruime tijd heeft ge
duurd voordat de geweldige mogelijkheden, die deze uitvinding van de „ELEK
TRONENBUIS ” bood, door de industrie werden benut. Maar in de eerste plaats
waren nog heel wat onderzoekingen nodig om de drie-elektrodenbuis te verbete
ren (o.a. moesten betere vacuumpompen worden ontwikkeld). Verder wensten de
regeringen deze nieuwe uitvinding voor hun eigen militaire toepassingen te reser
veren. Tenslotte waren de patenten voor deze vacuumbuis en de schakelingen in
handen van verschillende firma’s en kon de industrie pas goed aan het werk gaan
nadat in 1921 de „Radio Corporation of America” (R.C.A.) was opgcricht, waarin
de patenten van Marconi, Bell Telephone, General Electric, Westinghouse en
Armstrong werden samengevoegd. (Reeds in 1903 was in Duitsland door Siemens
en A.E.G. „Telefunken” opgericht).

1.7. DE AMATEURS ALS GANGMAKERS VOOR DE RADIO-OMROEP 19161921

Maar voordien zijn het de amateurs geweest, die de geweldige mogelijkheden
van de radio voor wat we tegenwoordig noemen „entertainment” hebben aange
toond. Scheerman, een assistent van het chemisch laboratorium van de gloeilam
penfabriek Philips, vervaardigde in 1917 uit onderdelen van kleine gloeilampen
een triode waarin 2 roosters en 2 vlakke anodeplaten parallel aan de gloeidraad
waren aangebracht. Hiervan werden in het jaar 1918 reeds 180 stuks aan de radiopionier IDZERDA verkocht (fig. 10). Door een vulling met argon-gas leverden de
ze buizen een verrassend grote versterking.
Op de begin 1918 in de grote hal van de Dierentuin in Den Haag gehouden radiotentoonstelling, konden door een apparaat met deze buis telegrafiesignalen

7. DE AMATEURS ALS GANGMAKERS VOOR DE RADIO-OMROEP 1916-1921
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Fig. 10. Advertentie in „Radio Nieuws”,
September 1918.

door een luidspreker in de gehele hal worden gehoord, zodat de amateurs met
kristalontvangers mismoedig hun koptelefoon afzetten.
Na de oorlog kwamen ook de voor militaire zenders ontwikkelde kleine zendbuizen voor de amateur ter beschikking. Ook Philips wist een dergelijke zendbuis
te maken waarmede op 24 Februari 1919 op de Jaarbeurs in Utrecht een telefonieverbinding over 12 km met 8 W kon worden gedemonstreerd. Idzerda bouwde
een telefoniezender en ging de concerten uit het Kurhaus in Scheveningen uit
zenden. En de amateur had nog een f.100, — extra nodig om een radio-„lamp”,
een luidspreker, een accu en een anodebatterij te kopen, en kon dan deze concer
ten, in zijn gemakkelijke stoel thuis gezeten, beluisteren.
De radio was van het „professionele” gebied (telefoonversterkers, telecommuni
catie over zee en in de lucht) gekomen in het gebied van de „home entertain
ment”. Eén van de eerste daden van de ex-marine-officier DAVID SARNOFF, als
commercieel manager van de R.C.A., was zijn commissarissen erop te wijzen, dat
hier een middel was geschapen om spraak en muziek: informatie, educatie, kunst
en ontspanning, in ieder huis te brengen, het „oor voor de wereld” (fig. 11).

1.8. DE RADIO-INDUSTRIE NEEMT HET OVER (1921-1940)

Toen nu de radiobuis industrieel werd aangepakt, bleken er verschillende verbe-
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Fig. 11. Radio voor „Entertainment" (Advertentie voor Philips radiobuizen 1924).

teringen mogelijk: het vacuum werd verbeterd en bleef behouden door een zgn.
„getter in de buis; de cilindrische opstelling (rooster en anode om de gloeidraad)
gaf een beter rendement; door speciale materialen voor de katode kon het gloeistroomverbruik verminderd worden; door de zgn. indirect verhitte katode kon
men de radiobuizen op het lichtnet aansluiten en met een vacuumgelijkrichter
ook de anodespanning leveren; door het aanbrengen van meer roosters werd een
hogere versterking gekregen.
Als omstreeks 1960 de radio-industrie in de vrije wereld een miljard radiobui
zen per jaar fabriceert, kosten deze buizen met een 5 X grotere versterking, eenvijfde van wat de eerste buizen kostten.
De radio-onderdelenindustrie begon met de luidsprekers, de speciale laagfrequent transformatoren en gelijkrichters (plaatspannings-apparaten: P.S.A.’s), de
hoogfrequent spoelen en de variabele condensatoren te fabriceren, terwijl de ama
teur de vaste condensatoren (uit papier en bladtin) en de weerstanden (uit potloodstreepjes op een stuk karton) zelf knutselde. Doch ook deze onderdelen kwamen
in fabricage. In 1925-1930 begon de industrie complete apparaten te maken.
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Ook de zenders kwamen in de industriële sfeer: de zendbuizen — oorspronke
lijk wat grotere radiobuizen — moesten meer vermogen verwerken en werden ge
maakt uit watergekoeldc metalen bekers, die aan een glazen ballon werden gelast
(op grond van de ervaringen met METALIX-RÖNTGEN buizen kon Philips de
verbinding chroomijzer-glas toepassen).
De industrie ging zelf zenders bouwen: Marconi bouwde in 1921 een experi
menteel omroepstation in Engeland, en medio 1923 begon de „Nederlandsche
Seintoestellcnfabriek” in Hilversum met de eerste concertuitzending vanuit de
„zingende torens” op het nieuwe fabrieksterrein. Later werden in Europa de „omroepzenders” door de P.T.T. behandeld. Er meldden zich genoeg gegadigden aan
om het groeiende aantal luisteraars te bereiken. Vooral in Noord en Zuid Amerika
werden de zenders, de studio’s en de programma’s vrijwel geheel gefinancierd door
zakenlieden, die zich tevreden stelden met slechts een fractie van de zendtijd voor
reclame, terwijl de rest werd gevuld met concerten, hoorspelen, sportverslagen
enz. In Europa werden de uitzendingen gecontroleerd door de Overheid, terwijl in
Nederland de omroep sterk beïnvloed werd door kerkgenootschappen en politie
ke partijen.
Door internationale afspraken werden de golflengten verdeeld, opdat de stations
elkaar niet zouden storen, en in Europa en Amerika kon iedere luisteraar een keu
ze maken uit de programma’s van ca. 10 stations die goed te ontvangen waren en
ca. 50 die nog verstaanbaar waren. De radio was het algemene middel voor „home
entertainment” geworden. De radio-apparaten groeiden uit tot meubels in fraaie
houten kasten met grote naamschalen enz., doch werden ook in goedkopere uit
voeringen gebracht, zodat ook financieel minder draagkrachtigen zich een radio-apparaat konden aanschaffen.

1.9. MET KORTERE GOLVEN DE „WERELDOMROEP ”
Wij spraken in Hoofdstuk 2 reeds over de reflectie in de hogere luchtlagen. Het
waren alweer de amateurs, die nachten aan hun zelf geknutselde apparaten zaten
om contact met hun collega’s over de gehele wereld te krijgen, die ontdekten, dat
voor kortere golven (b.v. 30 m), vooral ’s nachts, deze reflectie effectiever was en
dat op deze golflengte met kleine vermogens zeer grote afstanden konden worden
overbrugd (voor kortere golven treedt reflectie in hogere luchtlagen op). De Ne
derlandsche Seintoestellenfabriek bouwde met behulp van een 4 kW watergekoelde buis van Philips een 30 meter zender in een pakkist op het fabrieksterrein (fig.
12) en op 23 April 1925 (3 maanden voor de feestelijke opening van de officiële ra
dioverbinding Nederland-O.Indië met miljoenen guldens kostende machineresp. boogzenders van duizenden kilowatts in grote gebouwen en met gigantische
antennes) werd een telegram van deze „pakkist”-zender in Bandung ontvangen.
Alweer een voorbeeld hoe snel in de elektronica de techniek veroudert.
Door middel van een zender met een zendbuis, bleek het nu ook mogelijk telefoniesignalen over de wereld te zenden. Het Philips laboratorium in Eindhoven
bouwde met een sterkere zendbuis een krachtige telefoniezender, en op 1 Juni
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Fig. 12. De „pakkist”-zcnder, die naar Indone
sië telegrafeerde.

Fig. 13. Koningin Wilhelmina spreekt de vol
keren van Oost- en West-lndië toe (Ph.T.TJ.

1927 kon Koningin Wilhelmina de bevolking van Oost en West Indic via deze
zender toespreken, (fig. 13).
Hiermede was de mogelijkheid van een „wereldomroep” geschapen. Vanuit de
zgn. PHOHl-zender van de Wereldomroep m Huizen (met de draaiende masten,
die op Oost of West Indië konden worden gericht) konden o.a. de voetbal reportages van Han Hollander over de gehele wereld worden ontvangen.
Aanvankelijk werden voor deze zgn. „korte golP-ontvangst speciale ontvang
toestellen geconstrueerd, doch de toepassing van het „hcterodync”-principe
maakte het mogelijk zowel de „lange” als de „korte” golven tot eenzelfde „middenfrequentie” om te vormen, die in één ontvangtoestel werd versterkt. Hierdoor kon
den ontvangers voor golflengten van 16 tot 2000 m worden geconstrueerd, waarin
de verschillende golf-„bereiken” werden verkregen door omschakelen van het
hoogfrequent gedeelte.
Hoewel pas omstreeks 1950 voor omroepdoeleinden in practijk gebracht, dient
als afsluiting van de ontwikkeling van de radio voor entertainment nog te worden
vermeld de „FREQUENTIE-MODULATIE”, welke reeds in 1933 door ARMSTRONG werd gedemonstreerd. Hierbij wordt niet de amplitude, maar de fre
quentie van het uitgaande signaal door de toonfrequentie gemoduleerd. Armstrong vond middelen om deze trillingen in de ontvanger ook weer te „detecteren
tot de toonfrequentie, die door de luidspreker wordt weergegeven. Het voordeel
van dit systeem is een grotere storingsvrijheid van atmosferische ontladingen (later
ook storingen van electromotoren en verbrandingsmotoren), en van naburige zen
ders, en een groter frequentiebereik van de overgebrachte geiuidstrillingen, later
door de Amerikanen zeer karakteristiek met HKgh) FKdelity) betiteld. Armstrong
had in de jaren voor de tweede wereldoorlog grote moeite om in concurrentie

9. MET KORTERE GOLVEN DE „WERELDOMROEP"

15

met de toen opkomende televisie een golflengte voor proefnemingen toegewezen
te krijgen, doch na deze oorlog bleek de grote waarde van dit systeem voor een
kwalitatief betere ontvangst (vooral van muziek). Nadat ook deze ontvangtoestellen
waren vereenvoudigd, is in alle geïndustrialiseerde landen een F.M.-omroep opge
richt. Ook voor televisie is de F.M.-modulatie voor het geluid ingevoerd.
De boven in verband met „entertainment” behandelde verbetering van de radiotransmissie (telegrafie en telefonie) door ontvangbuizen, zendbuizen, korte golven
en F.M. hebben natuurlijk ook een grote invloed gehad op de professionele tele
communicatie. Hoewel de radiotelefonie „door de lucht” wegens onweersstoringen
en wijzigingen in de voortplanting door de atmosfeer natuurlijk nooit die betrouw
baarheid heeft gekregen van de verbinding over de draad of kabel, was nu toch de
mogelijkheid geschapen om met betrekkelijk beperkte kosten (de benodigde ener: ie is niet groot en de verbindingslijn is kosteloos) iedere plaats op de aarde in onmiddellijk contact met iedere andere plaats te brengen. Als voorbeeld fascinerend
is in dit opzicht een project, dat na de oorlog in Argentinië werd uitgevoerd: een
net van radiozenders en ontvangers voor telefonie en sneltelegrafie, waarmede een
voortdurend contact tussen de hoofdstad Buenos Aires en de veelal door bergke
tens en moerassen onbereikbare, tot op 2000 km afstand gelegen uithoeken van
dit land mogelijk werd. (fig. 14). Teneinde de verminking der telegrammen door
luchtstoringen e.d. op te heffen kon het als T(eletype) O(ver) R(adio) bekende sys
teem worden toegepast, waarbij een letterteken automatisch wordt herhaald, als
het verminkt overkomt.

IOC IK

Fig. 14. Radio-communicatienet in Argentinië.
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1.10. ANDERE ONTWIKKELINGEN DOOR DE LAAGFREQUENT VER
STERKING
Natuurlijk vond de „versterkerbuis” ook vele toepassingen in de zgn. laagfrequenttechniek. Door grote afstand zeer zwak geworden stromen in de draadtelefonie konden worden versterkt. Bij bijeenkomsten van grote aantallen personen
konden de microfoonstromen worden versterkt zodat muziek of spraak, voor dui
zenden hoorbaar, door reusachtige luidsprekers werd weergegeven (fig. 15). Verbe
tering van geluidskwaliteit werd mogelijk door betere luidsprekers en versterkerbuizen, door de zgn. BALANS-schakelingen en de door TELLEGEN gevonden
TEGENKOPPELING. (Veel later kwamen de stereofonie en de kunstmatige na
galm).

Fig. 15. Eucharistisch Congres in Bogota (1968). („Announcer”).

Ook in de elektrische meettechniek betekende de mogelijkheid om met de be
staande instrumenten nauwelijks waarneembare stromen vrijwel oneindig te ver
sterken, een belangrijke verbetering. De versterkerbuis maakte verder een lichter
opname-element voor grammofoons mogelijk, waardoor de levensduur der platen
verlengd en de kwaliteit van de weergave verbeterd werd.

1.11. HET ONTSTAAN VAN DE TELEVISIE

Het tweede belangrijke element in de elektronica vormde de BRAUNSCHE

1
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BUIS of katodestraalbuis, welke er reeds was vóór de radiobuis (1897), fig. 16a.
Hierin wordt een rechtlijnige elektronenstraal op een fluorescerend scherm gewor
pen. Deze straal kan in twee onderling loodrechte richtingen worden afgebogen
door spoelen buiten de buis, en de afbuiging is dan evenredig met de stroom in
deze spoelen. Door nu verschillende veranderlijke spanningen op de twee onder
ling loodrechte spoelen te zetten, kan men 2 elektrische verschijnselen in hun on
derling verband grafisch op het scherm zien oplichten (b.v. „karakteristieken” van
een radiobuis). Men kan ook door één spoelstel een lineair met de tijd toenemende
stroom sturen, en dan vertoont het beeld op de buis het verloop van het elektri
sche verschijnsel op het andere spoelstel als functie van de tijd. Bij het bestuderen
van hoogfrequente periodieke elektrische verschijnselen was de zgn. katode„oscillograaf” met deze buis een belangrijk hulpmiddel.
Voor het reproduceren van zwart-wit beelden volgens een zgn. lijnenpatroon is
deze buis te gebruiken, indien men de elektronenstraal met behulp van passend
met de tijd variërende stromen op de afbuigspoelen een zig-zag op het scherm laat
schrijven, en verder de intensiteit van de elektronenstraal wijzigt overeenkomstig
het licht of donker van ieder punt van het beeld (fig. 16a).
Dit gewenste verloop van de stroomsterkte krijgt men als men in het uitzendstation in een overeenkomstige buis de elektronenstraal dezelfde zig-zag laat be
schrijven (fig. 16b). Op het scherm wordt hier een lichtbeeld geprojecteerd en dit
scherm is bedekt met een stof, die onder de invloed van minder of meer licht
minder of meer stroom afgeeft. Dat is dan zeer vereenvoudigd de werking van een
OPNAMEBUIS (ICONOSCOOP), die in 1928 door ZWORIK.IN werd gereali
seerd.
Men kan nu de hoogfrequente trillingen, die een zender uitzendt, „moduleren”
overeenkomstig de veranderingen in deze straalstroom, en de mogelijkheid voor
draadloze overdracht van beelden, de TELEVISIE, is er. Maar er is één moeilijk-
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Fig. 16. b. T.V.-uitzending.

14
a.
Fig. 16. a. T.V.-ontvangst.
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heid: het moet erg snel gaan. Om „flikkeren” van het beeld te voorkomen moet de
zig-zag lijn op het scherm 25 X per seconde worden herhaald, om voldoende
scherpte te krijgen moeten ca. 500.000 puntjes op het scherm worden afgetast en
weergegeven. In totaal moet er dus 25 X 500.000 = 12.500.000 maal per seconde
een informatie worden doorgegeven. De elektronenstraal van de Braunsche buis is
snel genoeg, maar de zendfrequentie moet een veelvoud zijn van de modulatiefrequentie om deze modulatie nauwkeurig weer te geven, en zo komt men tot een
minimum frequentie van 50 miljoen (50 MHz) of een golflengte van maximum
6 m voor televisie. De ontwikkeling van de ultra-korte-golf radioverbindingen ge
durende de jaren daarvoor heeft zeker bijgedragen tot de ontwikkeling van bui
zen, onderdelen en apparatuur om deze hoge frequenties te „verwerken” in de
zend- en ontvanginstallatie.
In Engeland hadden reeds sedert 1929 televisie-uitzendingen plaats gehad, aan
vankelijk volgens een mechanisch systeem met draaiende spiegels. Omstreeks
1940 begonnen uitzendingen volgens het elektronische systeem met 405 lijnen
per seconde. PHILIPS trok vanaf 1937 met een televisiekar aan door Europa (fig.
17). In Amerika werd na een jarenlange strijd over het te s' ndaardiseren systeem
eerst in 1941 toestemming gegeven voor uitzendingen volgens een standaard van
525 lijnen. De tweede wereldoorlog maakte een eind aan deze experimenten.

I

1
Fig. 17. Philips T.V.-karavaan
(1937) (Ph.T.T.).

1
12. DE TWEEDE WERELDOORLOG BRENGT DE „RADAR”

19

1.12. DE TWEEDE WERELDOORLOG BRENGT DE „RADAR”
In deze oorlog ter zee, in de lucht en op het land met mobiele gemotoriseerde
eenheden, was de communicatie tussen en met deze eenheden essentieel. Er had
dan ook een geweldige ontwikkeling van de mobiele zenders voor korte golven
plaats.
Van groot belang was ook, dat de schepen en vliegtuigen bij mist en duisternis
hun positie konden bepalen. Reeds eerder was de „raam-antenne” bekend, waar
door het ontvangstation de richting van het zendstation kon bepalen. Verschillen
de ingenieuze systemen (DECCA, LORAN enz.) werden toegepast, waarbij door
een aantal zenders een radio-oriëntatie-netwerk over landen en zeeën werd ge
legd.
Nog belangrijker was het om de plaats van een vijandelijk vliegtuig vanaf de
grond vast te kunnen stellen. Hiervoor moest gebruik worden gemaakt van GE
RICHTE GOLVEN.
Evenals het licht (b.v. door een autolantaarn) kan men radiogolven richten door
een parabolische reflector (antenne). Hiervoor moet de afmeting van de reflector
vele malen de golflengte zijn, zodat men — om onzinnig grote reflectoren te ver
mijden — met ultra korte (centimeter) golven moet werken. Voor opwekking de
zer golven kan men nog speciaal geconstrueerde trioden gebruiken, maar voor
grotere vermogens worden buizen toegepast welke gebaseerd zijn op het principe
van snelheidsmodulatie, zgn. K.LYSTRONS en MAGNETRONS (reeds in 1935
door POSTHUMUS gepubliceerd). Door de concentratie van de uitgezonden ener
gie in zo’n smalle bundel kon men met weinig energie grote afstanden overbruggen. Zo ontstonden de zgn. STRAALZENDERS, welke met vermogens van
<?>s.

5

Fig. 18. Plan position indicator.
Geografische situatie, b. Beeld op radarscherm,

Radarbeeld (Straat van Messina).
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5-10 W over afstanden van ca. 100 km tussen de verschillende stations televi
sieprogramma’s en telefoongesprekken overbrengen.
Voor de plaatsbepaling van metalen voorwerpen kan men nu gebruik maken
van het feit, dat een metalen voorwerp deze golven terugkaatst. Als dus in de bun
del van de parabool zich een vliegtuig bevindt, ontvangt men een reflectie: de
richting van de parabool geeft de richting van het vliegtuig. Door het uitzenden
van een korte stoot (puls) hoogfrequent energie kan men uit het tijdsverloop tus
sen de uitgezonden puls en de ontvangen reflectie de afstand bepalen (deze tijd is
2 X afstand : 300.000 sec.). En deze tijd kan men meten met een elektronenstraal,
die zich zeer snel over het scherm van een katodestraalbuis beweegt. Dit is het
principe van de RADAR.
Als men nu de paraboolantenne om een verticale as laat draaien, de elektronen
straal zich zeer snel laat bewegen vanuit het middelpunt van het scherm naar de
rand (als een wijzer), en deze wijzer even snel laat draaien als de antenne, ziet men
op dit scherm de gereflecteerde puls op de plaats, die het vliegtuig op een op dit
scherm getekende kaart heeft. Dit is het principe van de P(lan) P(osition) Kndicator), fig. 18.
Het vervult met bewondering, dat alle elementen, die voor dit ingewikkelde ultra-korte-golf-puls-zend- en ontvangsysteem nodig waren, in zo korte tijd ontwik
keld zijn. De radar vindt thans toepassing op vliegvelden en waterwegen, op sche
pen, in vliegtuigen en zelfs in tanks, maar het principe is nog steeds hetzelfde als
door Engeland in de tweede wereldoorlog onder de bedreiging van vliegtuigen
en Vl’s werd ontwikkeld.
Later is o.a. door HOLLANDSE SIGNAAL een systeem ontwikkeld, volgens
hetwelk vuurmonden automatisch op het door radar opgespoorde doel kunnen
worden gericht.

1.13. ONTWIKKELING VAN DE TELEVISIE NA DE TWEEDE WERELD
OORLOG
Na beëindiging van de tweede wereldoorlog moest de elektronische industrie,
die in deze oorlog een zo belangrijke rol had gespeeld, zoeken naar middelen om
haar grote capaciteit met andere producten te bezetten. Indien het televisie-apparaat in ieder huis het „oog op de wereld” zou kunnen worden, was dat doel bereikt,
Zoals in hoofdstuk 10 reeds is medegedeeld, waren er tot 1941 in Engeland en
U.S.A. experimentele T.V.-uitzendingen geweest; de technische perfectie van de
apparatuur was nog onvoldoende, doch men kon verwachten, dat door een indus
triële ontwikkeling van de apparatuur de kwaliteit van het beeld beter zou worden
en door grote aantallen de prijs lager. Teneinde kopers te vinden was het echter
nodig, dat deze zekerheid kregen, dat hun apparaat niet door verandering van het
systeem verouderd zou geraken. Het Engelse parlement nam daarom in 1946 het
besluit, dat het vooroorlogse systeem (405 lijnen) voor de T.V.-omroep zou worden
gehandhaafd. In Amerika bleef men op 525 lijnen, voor Frankrijk werd later het
819 lijnensysteem en voor de rest van Europa 625 lijnen gekozen; een slecht voor
beeld van Europese eenheid. Op grond van de tot 1940 bereikte resultaten begon
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Fig. 19. T.V.-ontvangapparaat met 9" buis.

de televisie-„cxplosie” in Engeland het eerst; in 1948 werden daar reeds ca.
100.000 apparaten gefabriceerd. De katodestraalbuizen hadden toen nog ronde,
geblazen ballons met een diameter van 9" en 12"; veel groter kon men de ballons
niet blazen (fig. 19).
Dit beeld was te klein voor „huiskamergebruik. Er werd eerst gezocht in de
richting van een zeer lichtsterk beeld op een kleine buis, dat met een optisch sys
teem op een matglasscherm werd geprojecteerd (Philips PROTELGRAM), maar
de lichtsterkte was onvoldoende indien men nog verlichting in de kamer wilde
hebben. Toen kwam de glasindustrie te hulp door ballons te maken van geperste
rechthoekige „schermen” en „conussen”, welke aan elkaar werden gesmolten en
nu konden de afmetingen successievelijk worden vergroot tot 14", 17", 21" en
tenslotte 25". Vermelding verdient dat deze glazen persstukken alleen econo
misch kunnen worden gefabriceerd (fig. 20) indien men er minstens 500.000 per
jaar maakt. In alle landen behalve U.S.A., Europa, Japan en Brazilië moeten deze
dus nog worden geïmporteerd.
Met deze grotere afmetingen, de door verschillende maatregelen verhoogde hel
derheid en contrast van het beeld, en de door de 625 lijnen gegeven definitie, kon
een beeld worden verkregen, dat vergelijkbaar was met dat van een 8 mm ama
teurfilm projectie en nu kon de televisie werkelijk voor „entertainment” gaan die
nen. Vanaf 1950 mogen we dan ook van een explosie spreken; in 1955 waren er
over de gehele vrije wereld al ca. 10 miljoen apparaten in gebruik.
Voor de opname werd het met de zgn. IMAGE-ORTHICON van R.C.A. moge
lijk bij lagere lichtsterkte in de studio of buiten te werken, voor de zenders waren
de zendbuizen voor de kortere golven ter beschikking, en de in hoofdstuk 12 be
handelde straalzenders maakten het mogelijk één programma over meer zenders
uit te zenden (in Amerika ontstonden „Networks” over het gehele land, in Europa
het „Eurovisie”-systeem, waardoor in 1953 de kroning van Queen Elisabeth in
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Fig. 20. Persen van de glazen
schermen van rechthoekige
beeldbuizen.

heel West-Europa kon worden mede beleefd). Het grote geproduceerde aantal
deed de prijs der T.V.-ontvangapparaten dalen tot $ 150 a 200 (exclusief belasting),
zodat inderdaad de T.V. het middel tot „entertainment” voor de grote massa kon
worden.
Omstreeks 1960 waren de beschikbare en geschikte golfbanden vol en moest
het golfgebied uitgebreid worden naar nog kortere golven tot 900 MHz (33 cm).
Hiervoor waren de zendbuizen met roosters (trioden en tetroden) nauwelijks ge
schikt; de grote KLYSTRONS brachten hier de oplossing.

1.14. KLEUREN-TELEVIS1E
Toen de problemen van beeldkwaliteit, prijs en betrouwbaarheid van de zwart
wit apparaten opgelost waren, begon de elektronische industrie zich met kleuren
televisie bezig te houden. In principe was de mogelijkheid al lang aangetoond: via
gekleurde filters rood, groen en blauw neemt men met drie opnamebuizen de
beelden in deze drie kleuren op en zendt ze door drie zenders uit. In de ontvanger
heeft men drie katodestraalbuizen, waarvan het scherm in deze drie kleuren op
licht en deze worden gezamenlijk geprojecteerd. Vooral aan de ontvangstzijde was
dit optisch samenstellen der drie kleurenbeelden een moeilijke opgave en er wer-
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Fig. 21. Principe van de schaduwmasker kleurenbeeidbuis.

den enkele typen buizen gevonden, welke het kleurenbeeld direct weergeven.
Hierbij werd uitgegaan van de omstandigheid, dat punten of strepen in de drie
kleuren vlak naast elkaar als „mengkleur” worden gezien. Het meest succesvol was
de R.C.A. met de zgn. „schaduwmasker”-buis, waarbij tussen de drie katoden (voor
de drie kleurenbeelden) en het oplichtende scherm een metalen plaat met ca.
500.000 gaatjes werd geplaatst. Het oplichtende scherm bestaat uit 500.000 rode,
500.000 groene en 500.000 blauwe puntjes, die dusdanig zijn aangebracht, dat de
elektronenstraal uit de katode van het rode signaal de rode puntjes treft enz.
(fig. 21).
R.C.A. begon reeds in 1954 in haar beeldbuizenfabriek in Lancaster (U.S.A.)
met een proeffabricage van deze buizen op grotere schaal, en toen 10 jaar later de
kleuren-T.V. in U.S.A. zich sterk begon te ontwikkelen, was zo veel ervaring opge
daan, dat deze buis goed en betrouwbaar functioneerde. Het zal een onbeantwoor
de vraag blijven of twee andere ontwikkelde kleurenbuistypen (zie Hfdst. II.C.9)
een nog betere oplossing zouden hebben opgeleverd als hier evenveel werk aan
was gedaan als aan de „schaduwmasker”-buis.
Voor opnamebuis was de „Image Orthicon” minder geschikt, enerzijds door de
grote afmetingen, anderzijds doordat de grafiek lichtsterkte-stroom niet lineair
verloopt, waardoor principieel het mengen der kleuren onmogelijk is. Philips had
inmiddels een veel eenvoudiger buis, het zgn. PLUMBICON, ontwikkeld, waarin
gebruik gemaakt wordt van de fotogeleiding van een loodverbinding (zie hoofd
stuk 1.15). Deze buis heeft een lineair verloop van de grafiek lichtsterkte-stroomsterkte en een zeer fijnkorrelig scherm, waardoor met een kleine afmeting van dit
scherm een goede definitie wordt verkregen. Deze kleine afmeting is weer gunstig
voor de optiek, die het opgenomen beeld in de drie kleuren splitst. Philips heeft
hiervoor een bijzonder elegant prisma-stelsel ontworpen, waarop de kleuren wor
den aangebracht in DICHROITISCHE SPIEGELS (opgedampte atomaire lagen).
Daardoor kan de camera kleiner zijn en het is thans zelfs gelukt een draagbare
kleurencamera te maken (fig. 22), die met batterijen gevoed wordt en het opgeno
men beeld draadloos kan verzenden.
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Fig. 22. Philips mini-kleurencamera (1968) (Ph.T.T.).

Toen dan ook, enige jaren na Amerika, in Europa eind 1967 de kleurentelevisie-omroep begon, was de kwaliteit der beelden beter dan die in de U.S.A.
De triomf van de kleurentelevisie was, dat in October 1968 de Olympische Spe
len in Mexico via een telecommunicatie-satelliet (zie hoofdstuk 24) ook in Europa
en Japan in kleur konden worden ontvangen.

1.15. LICHTMETING, LICHTVERSTERKING EN LICHTTRANSFORMATIE

Reeds in het begin van deze eeuw was gevonden, dat dunne lagen van bepaalde
metalen (b.v. caesium-antimoon) onder invloed van het licht elektronen uitzenden
(FOTO-EMISSIE). Bedekt men nu een metalen plaat (katode) in een buis, of de
glaswand met zo’n laag, en plaatst men in deze buis een tweede elektrode, waaraan
een positieve spanning wordt aangelegd, dan zal in de stroomkring tussen de „fotokatode” en de anode een stroom gaan lopen, die ongeveer evenredig is met de
verlichtingssterkte op de fotokatode. Met dergelijke FOTO-BUIZEN kan men dus
verlichtingssterkte meten. Door passende samenstelling van de fotokatode kan
men deze gevoelig maken voor wit, infra-rood of ultra-violet licht.
Door gasvulling kan men de stroom vergroten („ionenstroom”) en zelfs komen
tot een explosieve stroomontwikkeling. Zo krijgt men een FOTO RELAIS, dat
b.v. wordt gebruikt voor de vlamcontróle in oliestookinstallaties.
Men kan ook de door de fotokatode uitgezonden elektronenstroom in trappen
versterken door een serie anoden, die onder invloed van het elektronenbombarde
ment weer elektronen uitzenden (secundaire emissie), en zo ontstaat een zeer ge
voelige fotobuis: de FOTOMULTIPLICATOR met een grotere gevoeligheid dan
het menselijk oog.
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Indien men de fotokatode aanbrengt op een vlak scherm en hierop een foto
grafisch beeld projecteert, zal ieder puntje op het scherm een hoeveelheid elektro
nen uitzenden, die ongeveer evenredig is met de helderheid ter plaatse. Het is nu
mogelijk met geschikte elektroden een elektrostatisch veld op te wekken (en/of
met een spoel om de buis een elektromagnetisch veld), hetwelk als een optisch
lenzensysteem de uitgezonden elektronen versnelt en focusseert zodanig, dat op
het andere eindvlak van de buis elektronenstralen aankomen, waarvan de intensi
teit een geometrisch juiste afbeelding is van het lichtbeeld op de fotokatode. In
dien men nu op dit eindvlak een laag fluorescerend poeder aanbrengt, dat door de
elektronenstralen oplicht, krijgt men hier een nauwkeurige afbeelding van de
fotokatode met meer contrast en helderheid dan het oorspronkelijke beeld.
Dit is de zgn. BEELDTRANSFORMATOR, waarmede snel bewegende voorwer
pen kunnen worden gefotografeerd.
Indien men een fotokatode toepast, die gevoelig is voor infra-rode stralen kan
men een voor het oog onwaarneembaar infra-rood beeld omzetten in een waar
neembaar zwart-wit beeld. Een dergelijke buis wordt toegepast in INFRAROOD-KIJKERS, waarmede de soldaat in het donker de vijand met een voor de
laatste onzichtbare infra-rode straal kan belichten en met de beeldtransformator
waarnemen.
Indien men nu tussen de buiswand en de fotokatode een fluorescerende laag
aanbrengt, die röntgenstralen omzet in licht, krijgt men op het fluorescerende
scherm een beeld met grotere helderheid dan het röntgenbeeld, dat men op een
doorlichtscherm kan waarnemen. (RÖNTGEN BEELDVERSTERKER, fig. 23).
Dit geeft grote voordelen voor de röntgenoloog, enerzijds omdat hij de patiënt
aan minder stralen behoeft bloot te stellen, anderzijds omdat hij het helderder
beeld in een verlichte kamer kan waarnemen.
Een andere vorm van transformatie licht-electriciteit is de FOTO-GELEIDING, waarbij in bepaalde halfgeleiders onder invloed van het licht elektronen
worden vrijgemaakt waardoor elektrische stroomveranderingen kunnen optreden.
Al lang bekend was de SELENIUM-SPERLAAG CEL, welke een stroom opwekt
in een keten tussen de twee elektroden als hij licht ontvangt. Dit is dus de eenvou
digste uitvoering van een LICHTMETER. In CADMIUM-SULFIDE-plaatjes nam
men weerstandsveranderingen waar onder invloed van het licht, die een stroomD
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Fig. 23. Röntgcnbeeldversterker
O = object, D = drager van röntgenscherm R en fotokatode K, A = anode, tevens elektronenoptiek,
FL = fluorescerend kijkscherm, M = microscoop.
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Fig. 24. Philips Plumbicon en „Mini-plumbicon”.

verandering opwekken als men hieraan een batterij aansluit. Dit
een zeer een
voudige FOTOCEL, zoals in belichtingsmeters of bclichtingsaut naten in foto
camera’s wordt toegepast. In principe werkt de foto-geleiding minder snel dan de
foto-emissie.
Tenslotte vond men dat op een glaswand dunne lagen van antimoontrisulfide of
loodmonoxide kunnen worden opgedampt, waarvan de weerstand afneemt bij be
lichting. Door nu, zoals in hoofdstuk 11, fig. 16b is uiteengezet, een elektronenstraal over deze laag een zig-zag te laten beschrijven, zal de stroomsterkte van de
elektronenstraal zich wijzigen naarmate deze een plaats op het scherm treft, met
een lage of een hoge weerstand (waar licht op valt of niet). Dit is het principe van
de moderne T.V.-opnamebuizen VIDICON en PLUMBICON (fig. 24), welke zeer
eenvoudig van constructie zijn en een grote beeldscherpte mogelijk maken. De
snelheid is bij het Plumbicon voldoende voor televisie van snel bewegende beel
den.
Men kan de lichtversterking van de eerder genoemde beeldversterkers verme
nigvuldigen door het fluorescerende beeld van één buis door een lenzenstelsel
te projecteren op de fotokatode van de volgende buis. Voor deze optische projectie
heeft men vrij dure lenzen nodig en men verliest veel licht. Een betere methode
om het lichtbeeld over te brengen geeft de VEZEL-OPTIEK, waarbij de buiswand
gemaakt wordt van een schijf, bestaande uit zeer vele dunne buisjes, die het licht
verder geleiden zonder strooiing. Op deze wijze worden verrekijkers gemaakt, die
bij het licht van de sterren al waarnemingen mogelijk maken.
De keten camerabuis-beeldbuis kan — als men voldoende versterking toepast
— ook een belangrijke lichtversterking geven (RÖNTGEN T.V.). Dit wordt o.a. in
de röntgentechniek reeds zeer veel toegepast doordat men het beeld van de röntgen-beeldversterker met een T.V. camera opneemt en met een T.V. apparaat weer
geeft. Ook hier krijgt men een verbetering van beeldscherpte en contrast door toe
passing van vezel-optiek tussen beeldversterker en camerabuis.
We zien dus, dat de elektronentechniek niet alleen miniem kleine stromen kan
versterken, niet alleen het vallen van een speld voor tienduizenden mensen hoor
baar kan maken, maar ook voor het oog onwaarneembare lichtbeelden kan ver
sterken.
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1.16. DE ELEKTRONICA IN HET STERKSTROOMGEBIED: GASONTLA
DINGSBUIZEN
Voor grote zenders waren zendbuizen geconstrueerd met grote vermogens. De
ze vonden ook een industriële toepassing. Door hoogfrequente magnetische vel
den kan men n.1. metalen voorwerpen zeer gelijkmatig opwarmen, zoals b.v. be
langrijk is voor harden en solderen. Een bijzonder voordeel is, dat het metalen
voorwerp zich bij deze bewerking in een glazen vat, in vacuum of gevuld met een
reducerend gas, kan bevinden. Met kortere golven kan men elektrostatisch ook
isolatiemateriaal als hout en plastic opwarmen en zo heeft deze hoogfrequenttechniek o.a. toepassing gevonden bij het lijmen van hout (triplex-platen)
en in de plastic industrie. In dit verband dient ook genoemd te worden het in
de „magnetron-oven” snel opwarmen van diepgevroren maaltijden.
Het bezwaar van een vacuum buis is, dat de beschikbare anodestroom hoogstens gelijk is aan de stroom die de katode kan afgeven. Hierin wordt verbetering
gebracht als men de buis met gas- of metaal-damp vult: de elektronen kunnen dan
het gas „IONISEREN” en deze ionen transporteren een veelvoud van de elektronenstroom. Zo ontstonden de gasgevulde of kwikdamp-gelijkrichters, welke voor
al voor hoge stromen in röntgenapparaten en zenders toegepast werden. Voor ho
ge frequenties zijn deze buizen niet bruikbaar omdat de „ionen” te langzaam zijn.
Onder bepaalde omstandigheden moet de ionenstroom door „ontsteking” van
een hulpelektrode worden ingeleid en zo kan men een elektronisch relais maken
(door een kleine stroom op de hulpelektrode ontstaat een grote stroom naar de
anode). Wordt een dergelijke buis met ontsteekelektrode op een wisselspanning
aangesloten, dan zal de ionenstroom beginnen als de hulpelektrode een ontsteekspanning krijgt, doch ophouden als de anodespanning door 0 gaat. Overeenkom
stig fig. 25 kan men nu de doorgelaten stroom regelen door, in vergelijking met de
nulpunt-doorgang van de spanning, vroeger of later een spanningspiek op de hulp
elektrode te brengen. De buis, die deze wijze van stroomregeling mogelijk maakt,
heet een THYRATRON. Hierbij is het dus mogelijk grote wisselstromen met klei
ne energie te regelen. Toepassingen zijn snelheidsregeling voor motoren, regeling
van TL-verlichting, elektrische ovens enz.
Met deze thyratrons is het ook mogelijk de stroomsterkte en de tijd van een
stroomstoot nauwkeurig te regelen in afgeronde perioden van de wisselstroom. Dit
is o.a. nodig voor het elektrisch puntlassen, waarbij men twee metalen platen op

Fig. 25. Stroomdoorgang door Thyratron, geregeld door in de tijd verschoven spanningspuls op stuurelektrode.
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elkaar legt en deze klemt tussen twee elektroden. Als men een korte, hevige
stroomstoot door deze elektroden leidt, zal er een grote plaatselijke verwarming
van de platen optreden, waardoor deze aan elkaar smelten, zonder dat de warmte
zich over de gehele plaat kan verdelen. Dit zgn. puntlassen wordt vooral in de
automobieltechniek veelvuldig toegepast. Voor grotere stroomsterkten werden
metalen buizen met een kwikplaskatode en een carbidc-ontsteker: IGNITRONS ontwikkeld.
Al deze sterkstroomtoepassingen, hoewel reeds eerder bekend, zijn in de jaren
1945-1965 in zeer toenemende mate in fabrieken toegepast. Het is begrijpelijk,
dat de fabrikanten van sterkstroom-materiaal, zoals Siemens Schuckert en A.E.G.
in Duitsland en G.E. en Westinghouse in Amerika, die hun hoogfrequent activi
teiten aan Telefunken resp. R.C.A. hadden afgestaan, nu met lede ogen zagen dat
de „radio”-techniek voor hoogfrequent verwarming, voor meten en voor „regelen”,
zo sterk in hun eigen gebied doordrong, dat zij deze activiteit weer zelf zijn gaan
opnemen.
Hoewel niet in de sterkstroomtechniek gebruikt, dienen volledigheidshalve als
gasontladingsbuizen te worden genoemd de: KOUDE KATODE BUIZEN. Hier
in treedt door hoge veldsterkte een koude ontlading op, die aanleiding kan geven
tot een glim-ontlading. Zij hebben het voordeel geen gloeidraad nodig te hebben,
die energie kost en een beperkte levensduur heeft. Zij worden gebruikt in de schakeltechniek als elektronisch relais (TRIGGER), verder als spanningsstabilisator,
telbuizen voor a-, (3-, y- en röntgenstralen enz. Vele soorten dezer buizen werden
later door de halfgeleiders (hoofdstuk 1.20) verdrongen. Tenslotte dienen nog ver
meld te worden de CIJFERBUIZEN, waarin cijfers door een ontlading in neon
zichtbaar worden.

1.17. KERAMISCHE MATERIALEN VOOR DE ELEKTRONICA
Het physisch onderzoek ten behoeve van de Elektronica heeft zich niet beperkt
tot de elektronenbuizen; ook op andere gebieden heeft het natuurkundig onder
zoek er toe geleid, dat men de eigenschappen van de „stof” leerde beheersen ten
behoeve van de toepassing in de elektronica. Zeer belangrijk was in dit verband
het onderzoek aan keramische magnetische materialen.
Voor de luidsprekers waren zeer sterke permanente MAGNETEN nodig en het
onderzoek in de jaren 1927-1937 leidde door toevoeging van nikkel, aluminium,
titaan, kobalt enz. tenslotte tot een staalsoort (TICONAL) met een 10 X zo grote
coërcitiefkracht als van de bekende staalsoorten, bij vrijwel gelijke magnetische
verzadiging. De grondstoffen voor dit materiaal waren echter vrij kostbaar, terwijl
tijdens de Korea-oorlog in 1951 het nikkel schaars werd.
Het was daarom bijzonder belangrijk, dat omstreeks 1950 bij het onderzoek aan
de zgn. ferrieten in het Philips Natuurkundig Laboratorium een gesinterd mate
riaal (FERROXDLJRE) werd gevonden, grotendeels bestaande uit het goedkope
ijzeroxide, waarmede (weliswaar bij een lagere magnetische verzadiging) een nog
circa 5 X zo grote coërcitiefkracht werd verkregen. Dit maakte het materiaal bij
zonder geschikt voor magnetische circuits met grote luchtafstanden, (fig. 26).
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Fig. 26. Een ferroxdure magneetring zweeft in de
lucht door magnetische afstoting van een andere
ferroxdure magneetring (Ph.T.T.).

Voor luidsprekers, waarin de luchtspleet klein is, waren de voordelen niet zó
groot, maar mede door de lagere prijs heeft thans 50% der luidsprekers een ferroxdure-magneet. Echter heeft dit materiaal zeer grote voordelen voor andere toepas
singen, t.w. rijwieldynamo’s, kleine motoren, concentratie magneten voor beeld
buizen enz. Door „magnetisch richten” tijdens de bereiding werd later dit mate
riaal nog aanzienlijk verbeterd.
In transformatoren met ijzeren kernen ontstaan door inductie WERVELstromen in het ijzer, die grote verliezen veroorzaken; deze kernen worden daarom op
gebouwd uit dunne platen (lamellen) ijzer. Dit wordt toegepast voor de 50 perio
den van het lichtnet en lukt ook nog voor de geluidsfrequentie. Voor hogere fre
quenties, zoals in meerkanalentelefonie en het T.V.-apparaat, zou men de lamel
len zeer dun moeten maken om de verliezen binnen toelaatbare grenzen te hou
den. Het was daarom van grote betekenis toen omstreeks 1943 in het Natuurkun
dig Laboratorium van Philips werd gevonden, dat uit een gesinterd mengsel met
ijzeroxide als hoofdbestanddeel (FERRIETEN) een materiaal werd verkregen, dat
bij een redelijke magnetische geleiding kleine verliezen had tot frequenties van
500.000 perioden per sec. Dit materiaal FERROXCUBE werd het eerst gebruikt
voor meerkanalentelefonie, maar al spoedig daarna ook voor de magnetische cir
cuits in het deflectiegedeelte van T.V.-ontvangers (deflectiespoelen en „line output”-transformatoren). Daar het hiervoor essentieel was, waren bij de televisie-explosie in 1952-1962 geweldige hoeveelheden nodig. De industrie moest alle zeilen
bijzetten om voldoende te kunnen leveren.
Naarmate het materiaal voor hogere frequenties geschikt kon worden gemaakt,
werd het toegepast voor midden- en hoog-frequentspoelen en voor ingebouwde
antennes. Tenslotte was een dergelijk materiaal door zijn grote slijtvastheid en de
mogelijkheid de nauwe luchtspleet met glas op te vullen, bijzonder geschikt voor
de inspreek- en uitleesspoel in de magnetofoons (zie hoofdstuk 1.19).
Een soortgelijk materiaal met rechthoekige hysteresislus bracht een geheel
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nieuw element in de elektronica. Men perst hiervan kleine ringetjes en, als men
door een door dit ringetje gestoken draad een stroomstoot stuurt, zal het in een
bepaalde richting gemagnetiseerd worden. Een voldoend grote stroomstoot in te
gengestelde richting magnetiseert het in tegengestelde richting; beide magnetisatie-toestanden zijn stabiel. Met een hulpdraad kan men vaststellen in welke mag
netische polariteit het ringetje zich bevindt. Door een netwerk van draden door
dergelijke ringetjes kan men een aantal gegevens (vertaald in „0” of „1” per ringe
tje) vastleggen en met de hulpdraad weer uitlezen en dit gebeurt met een ontzet
tende snelheid. Hiermede was dus het ELEKTRONISCHE GEHEUGEN ont
staan. (Zo was op de tentoonstelling in Brussel in 1958 een voor de scholieren in
teressante demonstratie van een dergelijk geheugen: men kon op een knop druk
ken, waarop een jaartal was aangegeven en de machine gaf onmiddellijk weer wat
er in dit jaar was gebeurd).
Een keramisch materiaal van andere aard, waarin loodtitanaten als uitgangsma
teriaal dienen, zijn de PIËZO-ELEKTRISCHE MATERIALEN, waarin door me
chanische druk een elektrische spanning wordt opgewekt, of omp keerd door een
elektrische spanning een vormverandering (Dit verschijnsel was )k al toegepast
in kwartskristallen voor zenders). Van de eerste eigenschap kan men gebruik ma
ken in de grammofoon-opnemers (PICK UP), microfoons en detectoren, van de
tweede eigenschap in apparatuur voor ULTRA-SONOOR reinigen, waarin door
hoogfrequente stromen mechanische trillingen van een piëzo-elektrisch lichaam
worden veroorzaakt, die de omringende vloeistof in beweging brengen.
Een andere toepassing is, dat men de, door de elektrische wisselspanning in een
stuk van dit materiaal opgewekte mechanische trilling, kan leiden door b.v. een
stuk glas. Aan het andere uiteinde van dit stuk glas kan men deze mechanische
trilling opvangen en weer in elektrische stromen omzetten. Deze stromen hebben
dan een bepaalde tijdsvertraging t.o.v. de toegevoerde spanning (VERTRAGINGS
LIJN, fig. 27).
Tenslotte heeft een plaatje van dit materiaal een eigen mechanische resonantiefrequentie, die een hieraan gelegde elektrische wisselspanning zal versterken, in
dien deze dezelfde frequentie heeft. Zo verkrijgt men een vervanger van resonantiespoelen (KERAMISCHE RESONATOREN).
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Fig. 27. Vertragingslijn.
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Keramische materialen van geheel andere aard worden gebruikt bij de vervaar
diging van niet-lineaire weerstanden, welke een belangrijke rol spelen in de ver
schillende elektronische schakelingen. Zo vormt siliciumcarbide (SiC) de basis
voor Voltage Dependent Resistors. N.T.C.’s (Negative Temperature Coëfficiënt)
worden vervaardigd uit ijzer-, kobalt- of nikkeloxide waar deze metaalionen ge
deeltelijk vervangen zijn door bijv. Ti- of Li-ionen. Positive Temperature
Coefficient-weerstanden worden vervaardigd uitgaande van barium- of strontiumtitanaat waarin ook weer substituerende ionen zijn verwerkt.

1.18. PASSIEVE ONDERDELEN
Naast de elektronenbuizen, waarmede de elektrische hoogfrequentstromen wor
den opgewekt, omgevormd en versterkt, bevinden zich in het elektronisch circuit
de zg’.i. passieve onderdelen: weerstanden (R), condensatoren (capaciteiten C) en
spoelen (zelfinducties L), waardoor de frequentie dezer circuits wordt bepaald en
de koppeling der verschillende circuits plaats vindt. Zoals in hoofdstuk 8 werd
medegedeeld is de industrie zich sedert ongeveer 1927 met deze onderdelen gaan
bezig houden, waarbij het aanvankelijke amateurisme geleidelijk werd vervangen
door wetenschappelijk physisch en chemisch onderzoek, fabricagetechnologie en
mechanisatie.
De in de sterkstroomtechniek gebruikte WEERSTANDEN bestonden uit spoe
len van dunne draad van een materiaal met hoge soortelijke weerstand, gewikkeld
op een isolerende koker. Hoge weerstanden van klein vermogen, zoals voor de ra
dio nodig waren, werden gemaakt door een dunne laag kool op een porceleinen
drager aan te brengen, of koolpoeder vermengd met plastische materialen te per
sen (KOOLWEERSTANDEN). Het „koollaag”-type heeft het tenslotte gewonnen,
omdat men nauwkeuriger de gewenste waarde kan bereiken en omdat het geperste
type wegens slecht contact tussen de koolkorrels tot ruis in het geluid aanleiding
geeft. Ook voor de regelbare weerstanden, de zgn. POTENTIOMETERS, gebruik
te men een koollaag op een hardpapieren drager geperst: aangezien de oorgevoeligheid toeneemt met de logarithme van het vermogen, moesten deze een logarithmisch verloop draaiingshoek : weerstand hebben.
Voor condensatoren voor hoogfrequente trillingen was het in de natuur gevon
den MICA een zeergeschikt isolatiemateriaal wegens zijn hoge diëlektriciteitsconstante en lage verliezen, doch vrij kostbaar. Omstreeks 1935 slaagde men er in
door toevoeging van o.a. titanaten aan het porcelein, de diëlektriciteitsconstante
hiervan vele malen te vergroten en zo konden de mica-condensatoren door de veel
goedkopere en kleinere KERAMISCHE CONDENSATOREN vervangen worden.
De plastic industrie bracht later het POLYSTYREEN, dat in veel dunnere lagen
kon worden gebruikt.
Voor lagere frequenties, zoals b.v. de telefooncondensatoren, werden aanvanke
lijk de reeds in de draadtelefonie gebruikte PAPIERCONDENSATOREN toege
past. Papier is op zichzelf een slechte isolator, doch door impregneren met paraffi
ne konden diëlektriciteitsconstante en verliesfactor verbeterd worden. Voor hogere
spanningen blijft het bezwaar, dat in de poriën zeer kleine luchtbelletjes over
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blijven, waarin vonkontladingen kunnen optreden, welke na langere tijd tot door
slag leiden. Voor deze toepassing werd daarom impregneren met olie onder va
cuüm toegepast. Na 1950 bracht de plastic-industrie nieuwe isolatiematerialen,
zoals POLYESTER, die in zeer dunne lagen konden worden gemaakt. Hierin ko
men nog wel eens kleine gaatjes voor, doch door de metaallaag op te dampen be
reikt men, dat bij een eventuele doorslag het metaallaagje wegbrandt en daardoor
de fout zich herstelt.
Voor het afvlakken van de „rimpel” in de spanning van de buisgelijkrichters waren condensatoren voor een vrij hoge spanning met zeer grote capaciteit nodig.
Papiercondensatoren voor dit doel waren zeer groot en kostbaar. Voor deze con
densatoren, welke slechts positieve spanning tegen de aarde behoeven te voeren,
werd omstreeks 1930 een bijzonder interessante oplossing gevonden in de vorm
van de ELEKTROLIET-CONDENSATOR. Men maakt hierbij gebruik van het
feit, dat aluminiumoxide een zeer goede isolator is. Door aluminium, in een be
paalde vloeistof gedompeld, aan de positieve gelijkspanning aan te sluiten, ontstaat
hierop een zeer dun aluminiumoxide-laagje, waardoor tussen aluminium en vloei
stof een condensator ontstaat. Ook hier herstelt een eventuele doorslag zichzelf
doordat een nieuw oxidelaagje wordt gevormd. Aanvankelijk waren deze conden
satoren inderdaad met vloeistof gevuld, doch omstreeks 1938 slaagde men erin de
vloeistof in een poreuze papierlaag op te zuigen, waardoor deze condensatoren als
de papiercondensatoren konden worden gewikkeld en in een dichte bus gemon
teerd.
Terwijl in de begintijd van de radio werd „afgestemd” (op de juiste golflengte in
gesteld) met glijcontacten op spoelen, bleek later dit afstemmen veel beter te kun
nen geschieden met variabele condensatoren, bestaande uit een stel vaste en een
stel draaibare platen met luchtisolatie (DRAAI-CONDENSATOREN). Door meer
draaicondensatoren met één as aan te drijven, kon men meer kringen tegelijk af
stemmen (zie „heterodyne”-schakeling, fig. 9). Hiervoor, en ter verkrijging van een
juiste aanwijzing der afgestemde golflengte, moesten deze condensatoren zeer
nauwkeurig zijn. De Japanse industrie slaagde er na 1960 in door een plastic tus
senlaag deze condensator veel kleiner te maken.
De technologie der spoelen werd moeilijker naarmate hogere frequenties wer
den toegepast. Om de capaciteit klein te houden moesten zij met gekruiste wikke
lingen (HONINGRAAT) worden gemaakt. Om de wervelstroomverliezen te ver
minderen moesten de spoelen worden gewikkeld met zeer dunne in elkaar ge
vlochten (LITZE) draad. Door het toepassen van kernen van magnetisch mate
riaal, waarvoor ferroxcube (hoofdstuk 1.17) het ideale materiaal is, werden de
spoelen kleiner en daardoor de verliezen kleiner. Door inschroeven van de fer
roxcube kern konden zij op de juiste frequentie worden afgestemd.
Tenslotte werden, in plaats van de verschillende onderdelen door hieraan gesol
deerde koperdraden met elkaar te verbinden, de verbindingen door een foto
grafisch procédé gedrukt op hardpapier platen, waarop automatisch de verschillen
de onderdelen werden gesoldeerd (PRINTED WIRING, zie fig. 28).
De ontwikkeling der passieve onderdelen is wellicht minder spectaculair dan
die der elektronenbuizen, ferrieten en de later te noemen halfgeleider-elementen,
doch ook hier is een grote hoeveelheid technisch-wetenschappelijk werk nodig
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Fig. 28. Onderdelen van een zwart-wit televisie-apparaat (links) en van een kleurentelevisie-apparaat
(rechts)(„de Koerier”).

geweest om deze te realiseren tegen lage prijzen (enkele centen per stuk), met
nauwe toleranties en met grote betrouwbaarheid. Aangezien b.v. in een kleurentelevisie-apparaat 1000 passieve onderdelen worden gemonteerd (fig. 28), zal
1/10% fouten per jaar reeds één reparatie per jaar veroorzaken, hetgeen ontoe
laatbaar is omdat er nog zo veel andere foutenoorzaken zijn.
Geschat kan worden dat thans in de vrije wereld per jaar wel ca. 100 miljard
passieve onderdelen worden gefabriceerd. Door de hoge ontwikkelingskosten en
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ver doorgevoerde mechanisatie geschiedt de fabricage hiervan steeds meer in hier
op gespecialiseerde fabrieken, die ook de grondstoffen als witte en zwarte kera
miek fabriceren.

1.19. DE MAGNETOFOON (BANDRECORDER)

Hoewel niet alle elektro- of magneto-mechanische hulpapparaten besproken
kunnen worden, dient de magnetofoon in dit historisch overzicht toch wel te wor
den vermeld, omdat deze zo’n geweldige rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van
de elektronica.
Marconi had voor de detectie (hoofdstuk 3) reeds een zgn. „magnetische detec
tor gebruikt, bestaande uit een doorlopende staaldraad, waarvan door het ontvan
gen signaal de magnetische toestand werd veranderd. Later werden apparaatjes ge
maakt, waarin een dergelijke staaldraad door de stroom van een microfoon werd
gemagnetiseerd, zodat door deze staaldraad langs een spoel te leiden, hierin deze
microfoonstromen konden worden gereproduceerd.
Gedurende de jaren 1940-45 werden in Duitsland apparaten geconstrueerd,
waarbij een met ijzerpoeder bedekte plastic band (tape) voor ditzelfde doel werd
gebruikt, en hiermede werd een veel betere geluidskwaliteit bereikt, (fig. 29)
Het principe is als volgt: de band wordt met de, met magnetisch poeder met
hoge coërcitiefkracht beplakte zijde, geleid langs een zeer smalle luchtspleet van
een elektromagneet, welke door de microfoonstroom wordt doorlopen. Hierdoor
zal ieder passerend ijzerkorreltje worden gemagnetiseerd overeenkomstig de waar
de die de microfoonstroom heeft op het moment dat dit korreltje langs de spleet
loopt. Laat men nu later deze band weer langs deze elektromagneet lopen, dan zal
in de spoel een stroom, gelijk aan de oorspronkelijke microfoonstroom, worden
opgewekt die men in een telefoon of luidspreker hoorbaar kan maken. Indien
men de band langs een elektromagneet leidt, waardoor een wisselstroom van ho
gere frequentie loopt, dan worden de ijzerdeeltjes zo „door elkaar geschud”, dat het
magnetisme weer verloren gaat en de band weer geschikt is voor een volgende op
name.
Er was dus alweer een belangrijk nieuw element in de elektronica geschapen,
n.L om geluid, of — nog ruimer gezegd — elektrische trillingen te „bewaren”.
Aangezien de slijtage van de band zeer gering is, kan men het opgenomen geluid

Fig. 29- Principe van de magnetofoon.
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vele malen afspelen, doch men kan het ook weer „uitwissen”. Door het poeder zo
fijn mogelijk en de snelheid van de band groot te maken, kon men vrij hoge tonen
getrouw weergeven, en zodoende verkreeg men een geluidskwaliteit, die beter was
dan van grammofoonplaten, terwijl men geen last had van de naaldruis en mecha
nische beschadigingen van de plaat.
Aanvankelijk waren de bandrecorders duur en gebruikten zij veel band. Zij wer
den toegepast in omroepstudio’s, voor film- en grammofoonopnamen, en daar,
waar men een „geluidsarchief” nodig had.
Reeds in 1950 kon de industrie echter apparaten aanbieden voor amateurs,
waarmede men op een rol band van ca. 10 cm diameter ca. 2 X uur muziek kon
vastleggen. Amateurs konden nu muziek of spraak opnemen en later ten gehore
brengen, of ook radioprogramma’s opnemen en later weer „afspelen”. (Dit gaf
een grote moeilijkheid voor de muziek-„auteurs”-rechten. Een grammofoonplaat
kon men nog belasten, maar de zelf opgenomen magnetofoonbanden onttrokken
zich aan deze controle).
In de daarop volgende jaren heeft een geweldige verbetering van de band en van
het opneemelement plaats gevonden, waardoor de speelduur van de band langer
werd (men kan nu HiFi kwaliteit krijgen met een bandsnelheid van 1 7/8" per
sec., o.a. door de luchtspleet slechts 5 micron te maken). Men kan ook de geluids
sporen” dichter naast elkaar brengen (nu komt men reeds tot 2 sporen op een
band van 3,8 mm breedte, zie fig. 30).
Aangezien het behandelen van de losse spoelen voor de leek moeilijk is, begon
men vanaf 1965 de spoelen permanent in „CASSETTES” te plaatsen, waarin zij au
tomatisch heen en weer opgewikkeld werden en welke in het apparaat konden
worden geschoven. Door de betere geluidskwaliteit, minder gevaar voor mechani
sche slijtage en gemakkelijkere handelbaarheid werden vanaf 1967 deze cassettes
mèt muziek in de plaats van grammofoonplaten geleverd.
Nu de „korrelfijnheid” zoveel was verbeterd, kon men er ook in slagen de stro
men met hogere frequentie die het videosignaal bepalen, deze band te doen mag
netiseren en zo kon men televisiebeelden opnemen, bewaren en later weer uitzen
den. Sedert 1965 kreeg vrijwel iedere T.V.-studio een VIDEO RECORDER en
vanaf 1967 was dit ook voor kleuren mogelijk. Men kan zich dan afvragen of het
maken en bewaren van een fotografische film niet eenvoudiger is, maar het feit,
dat men niet op het ontwikkelen behoeft te wachten is in vele gevallen een groot
voordeel (men kan b.v. de gemaakte goal direct daarna nog eens zien maken!).

Fig. 30. Mini-cassette recorder.
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Een tape-recorder, die voor frequenties van 10.000-100.000 Hz geschikt is, kan
ook informatie „bewaren” indien men deze uitdrukt in elkaar snel opvolgende
+ en — pulsen, waarvan men er wel 100.000 per seconde kan opnemen. Nu voor
de computer toch reeds het vertalen van cijfers en letters in deze „ + en — taal”
moet gebeuren, heeft men hiermede een vrij gemakkelijk middel tot het bewaren
van grote hoeveelheden informatie verkregen. Zoals de boekdrukkunst dus al ge
deeltelijk vervangen werd door de fotografie (fotocopie en microfilm), zal men in
de toekomst wellicht — in plaats van de encyclopedie te raadplegen — via een
computer uit de magnetische band de gewenste informatie kunnen verkrijgen.

1.20. DE TRANSISTOR
Eerst ca. 40 jaren na de uitvinding van de kristaldetector (hoofdstuk 1.3), konden
de physici verklaren hoe deze werkte: zij vonden dat in kristallen van bepaalde
halfgeleiders (o.a. germanium en silicium) vrij bewegelijke elektronen en atomen
met een elektron te weinig (zgn. „gaten”) aanwezig zijn, waardoor een zgn. PN-laag
in deze kristallen, wanneer een wisselspanning tussen contactpunt en kristal wordt
aangelegd, slechts in één richting stroom doorlaat. De industrie bracht deze GER
MANIUM DIODEN nu in een verbeterde vorm, ingesmolten in een glazen buis
je. Zij werden in T.V.-apparaten en in de eerste computers veel toegepast.
In 1948 vond een groep physici in Bell Laboratories, op theoretische gronden,
dat in zo’n kristal met een kleine stroom in een derde elektrode de stroom door de
twee andere kon worden gevarieerd. Zo was dus in dit kristal (TRANSISTOR)
een overeenkomstig effect als in de triode-buis verkregen. Dit betekende een revo
lutie in de elektronica!
De elektronenbuis was een gehoorzaam dienaar geweest van de elektronica. Hij
had de functies, die van hem gevraagd werden: gelijkrichten, versterken, mengen
en schakelen uitgevoerd voor frequenties tot 50 MHz en vermogens tot 250 kW.
Men had zich erbij neergelegd, dat zo’n buis een bepaalde energie (voor radiobui
zen ca. 2 W) nodig had om de gloeidraad op temperatuur te houden en dat de
hierdoor opgewekte warmte ook weer moest worden afgevoerd. De mechanische
fabricage der onderdelen zowel als het vrij ingewikkelde pompproces eisten kost
bare machines. Een tiental overgebleven radiobuizenindustrieën beschikte over
deze machines, en kon door fabricage in zeer grote aantallen voor een redelijke
prijs fabriceren. Men had zich er tenslotte bij neergelegd, dat deze radiobuizen een
beperkte levensduur hadden (door verdamping van de katode) en vervangen moes
ten worden (volgens de garantie na 1000 uur, in de praktijk veel langer). Tenslotte
was in dit ingewikkeld samenstel van onderdelen in een geëvacueerde glasballon,
de kans op storingen door lucht inlekken, kleine stofjes en mechanische breuk
toch nog vrij groot, al was ook hier door een strenge procesbeheersing veel verbe
terd.
En nu kon een overeenkomstig effect met zo’n kristalletje bereikt worden: zon
der energieverbruik voor de gloeidraad, met een theoretisch oneindige levensduur,
en zonder gecompliceerde mechanische onderdelen.
De meeste der bestaande radiobuizen-industrieën begonnen energiek deze
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nieuwe techniek te bestuderen, doch er ontstond ook een aantal nieuwe onderne
mingen, die zonder achterstand in ervaring dit nieuwe gebied konden betreden.
Hiervan zijn Texas Instruments en Fairchild tot zeer grote industrieën gegroeid.
Juist dit parallel werken van zo vele industrieën (hetgeen tenslotte kenmerkend is
voor de vrije economie), had tot resultaat dat in deze transistoren zo’n geweldig
snelle ontwikkeling plaats vond, dat 10 jaar na de uitvinding voor zeer vele toepas
singen de werking van de elektronenbuis werd geëvenaard.
De transistor van Bell Labs met de twee contactpuntjes, werd al spoedig vervan
gen door de „gelegeerde” of „lagen”-transistor. De eerste toepassing hiervan was
voor laagfrequent versterking in boorapparaten (waar de kleine afmetingen en ge
ring energieverbruik van groot voordeel waren) en voor draagbare grammofoons.
Spoedig daarna kon men frequenties tot 1 MHz met deze transistoren versterken,
en reeds in 1953 kwam het eerste getransistoriseerde radio-apparaat met batterijvoeding op de markt (fig. 31a). Hierin geen gloeistroombatterij, een veel lagere
spanning voor de zgn. „anodebatterij” en een grotere schokvastheid, dus een ge
heel nieuwe conceptie.
Het werd een wedloop tussen de verschillende industrieën om het eerst een
transistor voor kortere golven te brengen. Hiervoor moest de „diffusie”-methode
worden ingevoerd. De P(ushed) O(ut) B(ase) transistor van Philips was een van de
eersten waarmede frequenties tot 10 MHz konden worden versterkt.
Nu konden over de gehele wereld de gemakkelijk transportabele en niet van de
aanwezigheid van het elektrische net afhankelijke „transistorradio’s” worden ver
kocht. De Japanse industrie wist deze in kleine afmetingen voor lage prijzen te fa
briceren (fig. 31b).
Een grote moeilijkheid was om de voor massafabricage en uitwisselbaarheid
noodzakelijke kleine toleranties in de elektrische eigenschappen aan te houden: in
de beginperiode was 70% uitval geen zeldzaamheid, doch door nauwkeuriger pro
cescontrole kon de uitval verminderen.
Ook voor laagfrequenttransistoren voor hogere vermogens, waarbij voor een
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Fig. 31. a. De eerste Philips transistorradio.

Fig. 31. b. Een transistor-zakradio.
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goede warmte-afvoer van het kristal moest worden gezorgd, werden oplossingen
gevonden en zo ontstond o.a. de „elektronische” scheepsroeper.
Het germanium, hoewel een geschikt materiaal om door passende bijmengselen
de gewenste karakteristieken te krijgen, had één bezwaar: de transistoren functio
neerden niet goed meer bij een temperatuur hoger dan 75 °C. Met silicium kon
men tot hogere temperaturen komen, maar dit was moeilijker te behandelen om
de gewenste karakteristieken te verkrijgen. De Amerikaanse regering besefte het
grote belang van deze transistoren voor militaire toepassingen en de ruimtevaart
en gaf voor miljoenen dollars ontwikkelingsopdrachten aan de industrie om deze
techniek verder te ontwikkelen. Men kreeg de techniek onder de knie om dit
hoogsmeltende materiaal te zuiveren, te legeren en te diffunderen.
Tenslotte kwam dan de uitvinding van de PLANAIRE transistoren, waarin ge
bruik gemaakt wordt van de omstandigheid, dat Si-oxide een goed afsluitende laag,
die elektrisch isoleert, vormt. Hiermede en door fotografische reproductie-methoden konden de verschillende bewerkingen op het kristal nauwkeurig en volkomen
reproduceerbaar worden uitgevoerd. Tenslotte bleek dit kristal tegen atmosferische
invloeden te kunnen worden beschermd, zodat de oorspronkelijk gebruikte glazen
of metalen omhullingen konden vervallen. De transistoren werden geperst in plas
tic en de prijs kon dalen tot $0,10 (Fig. 32).
Nu werd het langzamerhand voordeliger om ook de radio-apparaten voor aan
sluiting aan het net met transistoren uit te voeren. Alleen de toepassing voor T.V.
stelde eisen, waaraan de transistoren niet konden voldoen (hogere spanningen en
hogere vermogens) en hier bleven voor bepaalde functies nog buizen nodig; in
sterke mate gold dit voor kleuren T.V. Dit had tot gevolg dat na de explosie der
kleuren T.V. in 1967/68 de radiobuizen-industrie nog vrijwel vol bezet is.
Met de komst van de Si-transistor, geschikt voor hogere temperaturen en meer
betrouwbaar door de bestandheid tegen atmosferische invloeden, was de transistor
voor professionele toepassingen geschikt en vanaf 1967 was een elektronisch
meetapparaat of b.v. een T.V.-camera niet meer te verkopen als het niet „transistorized” was.
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Door speciale configuraties slaagde men er in transistoren voor grotere vermo
gens en hogere frequenties te maken. Zo konden kleinere, draagbare zendontvangers tot 5 W (WALKIE-TALKIE) worden gemaakt en ook de grotere zenders in
auto’s (MOBILOFOONS) werden getransistoriseerd.
Ook voor nog kortere golven konden transistoren worden gemaakt en daarmede
straalzenders voor meerkanalen-telefonie op 6000 MHz, welke volledig getran
sistoriseerd waren.
Zeer geschikt waren de transistoren voor „switch ing” (voor het „elektronisch re
lais” was de karakteristiek niet critisch), vooral toen de diffusie-techniek hen voor
hoge frequenties geschikt maakte. De jonge computerindustrie, die compacte ap
paratuur moest bouwen met zeer vele dezer elektronische relais, bediende zich
gaarne van de kleinere transistoren, die geen gloeistroomenergie nodig hadden.
Hiertegen konden zelfs de koude-katodebuizen-triggers (hoofdstuk 16) niet con
curreren. Hetzelfde gold voor de elektrische orgels.
Met een niets ontziend élan en jeugdige overmoed ging de transistor-industrie
door, de met jarenlange arbeid door de buizenindustrie verkregen posities aan te
tasten.
De silicium-gelijkrichter had zo weinig verliezen, dat met een betrekkelijk klein
kristalletje gesoldeerd op een blok koper voor warmte-afvoer, reeds vrij grote ver
mogens konden worden gelijkgericht (POWER DIODEN).
De spanning op één silicium-diode bleef beperkt tot enige honderden volt,
maar men kon er meer op elkaar stapelen en zo de buisgelijkrichters voor zenders
beconcurreren. De constructeurs van röntgenapparaten hadden jaren zitten tobben
om gloeistroom toe te voeren aan gelijkrichterbuizen, met spanningen tegen de
aarde van 100.000 V of meer, en nu kon men deze buizen vervangen door een
stel op elkaar gestapelde silicium-gelijkrichters.
Met de zgn. THYRISTORS kon hetzelfde effect worden bereikt als met de thyratrons, en zo werd ook de elektronische regeling van gelijkrichters en het elek
trisch lassen op halfgeleiders overgeschakeld. Het kleine, eenvoudige halfgeleider
element maakte de elektronische regeling van naaimachines, kleine boormachines
en T.L.-verlichting mogelijk.
De robuuste, vochtbestendige silicium-halfgeleider-elementen konden worden
toegepast in mechanische apparatuur als automatische wasmachines en automo
bielen (o.a. voor accu-laden en ontstekingsregeling).
De halfgeleiderelementen zijn gevoelig voor licht, en hiermede kan men zeer
eenvoudige foto-cellen maken. Ook het constant houden van de spanning kan
met de ZENER-DIODEN (weliswaar voor lagere spanning) eenvoudiger geschie
den dan met stabilisatorbuizen.
De halfgeleidertechniek opende nieuwe mogelijkheden: met een VAR.ACTORDIODE kon men frequentie verdubbelen en elektrisch, op afstand te regelen, een
capaciteitsverandering bewerkstelligen.
Met het silicium-element kan men infra-rood-detectoren maken, maar ook een
batterij, die de zonnestraalenergie in elektrische stroom kan omzetten (ZONNE
CELLEN), die voor de stroomvoorziening van de ruimtevaart-satellieten kan die
nen.
Eén gebied bleef aan de vacuumbuis voorbehouden: het omzetten van een
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beeld in elektrische stromen (opnamebuis) en elektrische stroom in een beeld
(beeldbuizen). Er wordt echter reeds gewerkt aan schermen, die zijn opgebouwd
uit zeer vele, zeer kleine, planaire elementjes, die de taak van de korreltjes fotogeleidend materiaal in het scherm van de opnamebuizen, kunnen overnemen.
In 1967 bevatte de Philips-catalogus voor halfgeleiderelementen reeds ca. 1000
verschillende typen.

1.21. HET GEÏNTEGREERDE CIRCUIT
Nauwelijks had de elektronische industrie de revolutie verwerkt, die de komst
van de transistor vanaf 1950 had veroorzaakt, of vanaf 1960 kondigde zich een
nieuwe revolutie aan, die reeds in 1965 in de apparatuur zijn invloed zou doen gel
den. Ditmaal werd de positie van de industrie der „passieve bouwelementen” be
dreigd, doordat men ook condensatoren en weerstanden op het siliciumkristal kon
aanbrengen.
In de elektronische circuits, vooral die voor schakelen, worde’: de condensato
ren vaak alleen met gelijkspanning belast: de halfgeleiderdiode kan dan ook de
functie van een condensator uitoefenen. Evenzo kan men de weerstand van het si
licium veranderen door meer of minder verontreinigingen hierin te „diffunderen .
In de planaire transistortechniek werden de volgende bewerkingen aan het kristal
uitgevoerd: bovenlaag oxideren, opbrengen van lichtgevoelige lak, bepaalde delen
van het oppervlak „maskeren” (fotografisch met behulp van een fotografisch nega
tief), belichten, de onbelichte laklaag afspoclen, op deze plekken de beschermen
de Si-oxide laag wegetsen, in de zo gevormde openingen bepaalde materialen in
diffunderen en tenslotte een metaallaag opdampen voor de elektrische verbindin
gen. Volgens ditzelfde procédé konden nu dioden, transistoren, weerstanden en
condensatoren op één stukje kristal worden gemaakt, die door opgedampte metaalstripjes werden verbonden en zo ontstond een circuit of deel van een circuit
(GEÏNTEGREERD CIRCUIT). Voor het snelle succes van deze techniek waren 3
factoren van groot belang:
1. De vroegere bouwelementen: radiobuizen en passieve onderdelen waren aan
zienlijk groter dan voor het door hen te voeren vermogen nodig was, omdat de
fabricage zeer moeilijk zou worden als men ze kleiner maakte. (Voor het hoogfrequent-gedeelte van een radio-apparaat kan het vermogen zeer gering zijn,
omdat men dit later toch vele malen moet versterken om de luidspreker te acti
veren). Men kon dus — nu de fabricagetechniek dit mogelijk en zelfs noodzake
lijk maakte — werken met zeer kleine onderdelen, die weliswaar weinig warmte
kunnen afvoeren, doch waarin ook slechts een klein vermogen behoeft te wor
den verwerkt.
2. Het tolerantieprobleem van geïntegreerde circuits is minder moeilijk dan van
afzonderlijke onderdelen. Veelal worden 2 weerstanden b.v. gebruikt om een
spanning te delen: als nu één weerstand 20% te hoog en de andere 20% te laag
is, is de deelspanning 40% fout. Worden de weerstanden samen gemaakt en zijn
zij beide 50% te hoog, dan is de deelspanning nog goed.
3. Kostbare bewerkingen worden per stuk goedkoop als men de producten tegelijk
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kan bewerken, vandaar dat men voor planaire transistoren en I.C. s als volgt te
werk gaat. Men tekent één masker voor iedere bewerking vele malen vergroot,
verkleint deze tekening tot de werkelijke grootte, en maakt door fotografische
reproductie een negatief van b.v. 300 van deze units op het oppervlak van één
„plak” (een van een staaf afgesneden schijf silicium, fig. 33a). Men kan nu de bo
vengenoemde bewerkingen aan de gehele plak uitvoeren en deze later in 300
circuits volgens fig. 33b verdelen.
4. Het fouten-percentage van een circuit van conventionele onderdelen op een ge
drukte bedrading is gelijk aan de som van dat van ieder der onderdelen. Van een
geïntegreerd circuit is het fouten-percentage vrijwel gelijk aan dat van één tran
sistor van hetzelfde oppervlak. De opgedampte verbindingen zijn betrouwbaar
der dan gesoldeerde.
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Fig. 33. a. Een „plak” Silicium 2X vergroot met
ca. 300 geïntegreerde circuits.
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Fig. 33. b. Een geïntegreerd circuit. Werke
lijke afmetingen. 0,8 X 1 mm.

De geïntegreerde schakelingen waren het gemakkelijkst te realiseren voor circuit-elementen uit de „impuls-techniek”, zoals deze o.a. voor computers nodig
zijn, omdat hierin vrijwel uitsluitend dioden, transistoren, weerstanden en (met ge
lijkspanning belaste) condensatoren voorkomen en de karakteristieken niet critisch zijn. Het lukte echter ook de hoogfrequent en laagfrequent versterker-schakelingen als geïntegreerde schakeling te maken. Hierbij moesten afzonderlijke
zelf-inducties, grote condensatoren enz. hieraan worden aangesloten. Als eerste
resultaat kon in 1967 een boorapparaat worden uitgebracht, dat zo klein was, dat
het in het oor kon worden gedragen, (fig. 34), maar ook voor andere toepassingen
opende de zo verkregen besparing op gewicht en volume geheel nieuwe mogelijk
heden.
De geïntegreerde schakelingen hebben aanleiding gegeven tot geheel andere
schakelingen dan in de circuits, bestaande uit buizen of transistoren en discrete
onderdelen, werden toegepast. Terwijl hier een weerstand goedkoop en een buis of
transistor in vergelijking hiermede duur is, is bij geïntegreerde circuits de situatie
juist omgekeerd.
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Fig. 34. Boorapparaat in het oor met geintegreerd circuit.

HISTORISCHE ONTWIKKELING

Fig. 35. Voorbeeld ' i>! „large-scale-integration”.(4 X 3 mm).

Geleidelijk aan worden steeds grotere circuits op één kristal ondergebracht. Men
noemt dit L(arge) S(cale) Kntegration). (fig. 35).

1.22. DE COMPUTER

Men onderscheidt: ANALOGE rekenmachines, waarin getallen worden weerge
geven door een spanning, welke continu variabel is. Men kan met elektronische
middelen deze spanningen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en het
resultaat met elektrische meetinstrumenten weergeven.
En DIGITALE rekenmachines, welke met discrete getallen rekenen en waar
bij een bepaalde eenheid als basis van de berekening dient. Voor administratieve
doeleinden verdient dit systeem natuurlijk de voorkeur.
De mechanische telmachine is de eenvoudigste vorm van een digitale rekenma
chine: deze bestaat uit schijven, die per omwenteling 10 stappen doorlopen. Bij de
tiende stap komt de eenheden-schijf weer op nul en draait de schijf, die de tiental
len telt, 1/10 omwenteling verder, enz. Men heeft getracht deze schijfjes met 10
standen door elektronenbuizen te vervangen.
Er zijn gasgevulde telbuizen ontwikkeld met 10 koude katoden en ook vacuum
telbuizen, waarin een elektronenstraal 10 standen doorloopt, die bij bereiken van
het cijfer 10 een signaal naar een volgende telbuis doorgeven. Hiermede worden
inderdaad elektronische tellers gemaakt, die hieraan toegevoerde stroomstoten tel
len. In een computer geeft een centrale „klok”-oscillator een serie stroomimpulsen
af, die b.v. uit een ringetjes-geheugen bepaalde getallen afleest en deze kan men in
een decade van telbuizen optellen.
Om meer ingewikkelde berekeningen te maken met elektronische elementen
kan men beter in het tweetallige in plaats van in het tientallige stelsel werken. Bij

45

22 DE COMPUTER

een mechanische telmachine in het tweetallig stelsel zou de schijf maar 2 standen
„0” en „1” hebben en bij „2” komt de eerste schijf terug op „0” en springt de tweede
op „1”. Men kan b.v. het getal 91 in het tweetallige stelsel opbouwen uit 64 + 16
+ 8 + 2 + 1 of 1 x 26 + Ox 25 + 1 x 24 + 1 x 2J + Ox 22 + 1 x 2 + 1 en dit
getal schrijft men dan 1011011 en men heeft hiervoor 7 wieltjes nodig.
Een voorbeeld van een elektronische schakeling, die in het tweetallig stelsel kan
rekenen is de FLIP-FLOP- of multivibrator-schakeling (fig. 36a). Deze schakeling
stabiliseert zichzelf in één van de 2 standen: TR1 geleidend, TR2 gesperd of om
gekeerd. Een positieve puls op punt A zal de schakeling in de andere stabiele toe
stand doen omslaan. Alleen in het geval, dat TR2 doorlatend wordt zal Q1 positief
worden, dus éénmaal in de twee pulsen. Als men nu Q1 weer aan punt A van een
volgend schakelelement verbindt, zal men hetzelfde effect krijgen als bij de serie
wieltjes met twee stappen: dit is dus een elektronische teller in het tweetallige stel
sel.
Weliswaar heeft men nu 7 eenheden nodig om tot 99 te tellen tegenover in het
tientallige stelsel 2. Met de moderne transistoren kan men echter de tel-snelheid
opvoeren tot 100 miljoen per seconde dus in 1 miljoenste seconde tot honderd
tellen, terwijl het snelste mechanisch bewogen wieltje toch voor de 10 omwente
lingen om tot honderd te tellen nog wel 1/10 seconde nodig heeft.
Met een zgn. POORT-schakeling volgens fig. 36b kan men op A en B aanko
mende pulsreeksen samenvoegen. Als A en B aan de nulspanning zijn aangeslo
ten, vloeit de stroom van de + pool door de voor deze stroomrichting geleidende
dioden naar A en B en is de spanning op Q = 0. Krijgt A een puls en blijft B aan
0, dan vloeit de stroom via de diode aan B af en houdt Q de nulspanning; hetzelf
de geldt als B een puls krijgt en A aan 0 blijft aangesloten. Alleen als A èn B tege
lijkertijd een puls krijgen zal Q een positieve spanning krijgen. Voor de spanning
aan Q als resultaat van de spanningen aan A en B geldt dan:
0.0 = 0; 1.0 = 0; 0.1 = 0; 1.1 = 1. Met een + spanning op B kan men dus de
poort voor een puls op A „openen”.
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Fig. 36. a. Flip-flop schakeling
TR1.TR2 = transistoren, A = triggeringang, Q

pulsuitgang.

Fig. 36. b. „AND” poort
A, B = ingang, Q = uitgang.
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Zonder in dit hoofdstuk hierop verder in te gaan is het begrijpelijk dat de elek
tronica hier de mogelijkheden heeft geschapen om met een op andere wijze onbe
reikbare snelheid verschillende ingevoerde cijfers (nadat zij in het binaire stelsel
zijn omgezet) bij elkaar op te tellen, van elkaar af te trekken, met elkaar te verme
nigvuldigen en op elkaar te delen. Men kan een verkregen uitkomst voor kortere
of langere tijd in een ringetjes- of band-geheugen opbergen en deze later weer
hieruit halen om er verder mee te rekenen.
Indien wc bedenken, dat om tot 100 te tellen met de FLIP-FLOP schakeling al
14 triodes nodig zouden zijn, is het begrijpelijk, dat de practische ontwikkeling
van de computers eerst mogelijk was nadat omstreeks 1955 de radiobuizen door de
kleinere en goedkopere transistoren voor hoge frequentie konden worden vervan
gen. Uit fig. 36a en 36b blijkt, dat de gebruikte schema’s alleen dioden, transisto
ren, weerstanden en condensatoren bevatten, waardoor de geïntegreerde schake
lingen hier een bijzonder gunstig toepassingsgebied vinden. Na 1968 werden de
computers vrijwel uitsluitend met geïntegreerde schakelingen gemaakt.
Om enige toepassingen van computers te noemen: men kan op de magnetische
band van een groot aantal artikelen de prijs per eenheid vastleggen en na invoe
ring van geleverde aantallen de facturen uitrekenen, rekening houdende met ra
batten, vreemde valuta enz. Men kan de voorraadlijst in aantallen op de band in
schrijven, de mutaties invoeren en de voorraden op de band bijhouden; men kan
de totale waarde van de voorraad snel berekenen en automatisch de nodige bijbe
stellingen uitrekenen. Men kan de lijst der loontrekkers met hun uurloon op de
band brengen en door het inbrengen der gewerkte uren het loon per week met al
le toeslagen en inhoudingen uitrekenen. Men kan het banksaldo van alle inleggers
op de band brengen en mutaties invoeren, daarbij bovendien de rente berekenen.
Men kan uit de verkopen de „Belasting Toegevoegde Waarde” aan de hand van de
in het geheugen opgeslagen gegevens berekenen enz.
Maar de computer kan ook door verschillende mogelijkheden te „proberen het
gunstigste tracé van e<»n weg bepalen, de gunstigste verdeling van kartonplaten
enz. enz. Tenslotte kan men ingewikkelde mathematische berekeningen uitvoe
ren.
Behalve het reeds genoemde rekengedeelte en de geheugens heeft men nodig
de inputapparatuur: type-writers, ponskaartenlezers enz., die eventueel via ponsbanden, de cijfers volgens het tientallig stelsel in een 2-tallige puls-code omzetten.
Verder de outputapparaten, die de uitkomsten der berekening in oplichtende cij
fers, in ponskaarten of in normale of supersnelle schrijfmachines leesbaar maken.
En tenslotte heeft men dan nog een besturingsorgaan nodig, dat volgens een in
ponsband of op andere wijze vastgelegd programma de verschillende elkaar opvol
gende bewerkingen bestuurt.
Het is ook nog mogelijk de in- en outputapparatuur via telefoonlijnen aan de
computer te verbinden, zodat op verschillende verspreide plaatsen van het kostba
re rekengedeelte en de in de geheugens opgeslagen gegevens gebruik kan worden
gemaakt. Dit is essentieel voor boeking van vliegtuigen enz.
Zo is uit een tweetal zeer eenvoudige schakelingen een apparaat ontstaan, dat
een gedeelte van het menselijk geheugen, denk- en rekenwerk kan vervangen en
zelfs verbeteren!

23. DE ELEKTRONICA IN DE DRAADTELEFONIE
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1.23. DE ELEKTRONICA IN DE DRAADTELEFONIE
In hoofdstuk 10 werd reeds vermeld, dat voor telefonie over grote afstanden ver
sterking van het signaal moest worden toegepast: op bepaalde afstanden worden
dan in de leiding versterkcrstations ingebouwd. Bij zeekabels moeten deze verster
kers dus op de bodem van de zee liggen en reparaties resp. verwisseling van onder
delen is bijzonder kostbaar, omdat men dan deze versterkers met de kabel aan
boord van een schip moet hijsen. De grote telefoonmaatschappijen hebben dan
ook zeer veel ontwikkelingswerk gedaan om voor deze ONDERZEEKABELVERSTERKERS elektronenbuizen te maken met een grote bedrijfszekerheid en lange
levensduur. Met de komst van de silicium-transistor is dit probleem practisch op
gelost.
De overbelasting der bestaande meeraderige kabels tussen de verschillende cen
trales door uitbreiding van het interlocale verkeer, gaf aanleiding tot systemen om
meer gesprekken over één aderpaar te leiden en zo kwam men in 1940 tot de
DRAAGGOLFTELEFONIE. Hierbij werden verschillende gesprekken gemodu
leerd op „draaggolven”, die 4000 Hz (twee maal de maximum frequentie van het
geluid, dat men wil overbrengen) uit elkaar liggen. Aanvankelijk werd de maxi
mum draaggolffrequentie niet hoger dan 60.000 Hz gekozen, waarmede ca. 12 ge
sprekken over één aderpaar konden worden overgebracht bij een afstand van ca.
50 km tussen de versterkerstations. Door de versterkerstations dichter bij elkaar te
zetten (25 km) kon men in Nederland vanaf 1950 de maximum frequentie bren
gen op 204.000 Hz, waarmede 48 kanalen konden worden overgebracht. Nu de
transistortechniek het mogelijk maakt onbewaakte versterkerstations in de grond in
te graven, kan de afstand tussen deze stations nog korter worden en wordt het
Nederlandse kabelnet geleidelijk omgebouwd op 120 kanalen bij een maximum
frequentie van 552.000 Hz, waarbij de afstand der versterkerstations 8 km is.
Indien men een speciale zgn. CO-AXIALE KABEL toepast kan de maximum fre
quentie verhoogd worden tot 4 miljoen Hz (4 MHz), waarbij 960 gesprekken door één
kabel kunnen worden overgebracht (later is dit verhoogd tot 12 MHz
met 2700 gesprekken). In landen, waar nog geen telefoonkabels liggen, ligt het voor
de hand, dat men direct met co-axiale kabels begint. Zo is in India een plan in uitvoe
ring, waarbij tussen de grote steden Calcutta, Bombay, Madras een dergelijke co-axia
le verbinding wordt aangebracht. Bij het toepassen van een zo grote frequentieband is
het ook mogelijk televisiesignalen overeen dergelijke kabel over te brengen.
De inmidels ontwikkelde verbeteringen in de kortegolf-straalverbindingen (en in
het bijzonder in de LOPENDE GOLF buizen, die een zeer brede frequentieband
kunnen versterken) maakten het mogelijk om een groot aantal gesprekken over
STRAALZENDERS (hoofdstuk 12) over te brengen. Met het voor de televisie-netwerken veelal toegepaste 4000 MHz-systeem komt men reeds tot 900 kanalen (men
past nu frequentie-modulatie toe, die een grotere bandbreedte per ge
sprek eist). Door verhoging tot 6000 MHz kan men reeds tot 1800 kanalen (het thans
in Nederland ingevoerde systeem) komen en er zijn lopende golf-buizen tot 12000
MHz in ontwikkeling, waarmede men nog hoger kan komen. Zo heeft de elektronica
voor de „draadtelefonie” de draad (of kabel) voor het interlocale verkeer overbodig ge
maakt.
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Een ander gebied van de lijntelefonie, waar de elektronica zijn intrede doet is de
TELEFOONCENTRALE. In principe wordt in de centrale door een aantal „stap
penschakelaars” met 10 standen, overeenkomstig het aantal pulsen dat in de kies
schijf van de „oproeper” wordt opgewekt, de aansluitlijn van de opgeroepene geko
zen. De functie van een telefooncentrale is echter veel ingewikkelder: de oproe
per moet eerst op het schakelsysteem worden aangesloten, voor interlocale tele
fonie zijn de stappenschakelaars over verschillende centrales verdeeld, het „in ge
sprek” signaal moet worden doorgegeven, het gesprek moet worden geregistreerd
in tijd en afstand om de kosten te kunnen berekenen enz. enz. Het ligt voor de
hand om — zoals de transistors als elektronisch relais in de computers hun rol
gespeeld hebben — ook het schakelen in de telefooncentrales door deze kleine,
snelle en goedkope elektronische relais te doen uitvoeren. Er zijn dan ook op
verschillende plaatsen in de wereld elektronische centrales gemaakt en de Philips
Telecommunicatie Industrie heeft er twee geleverd, resp. in Utrecht en Aarhuus
(Denemarken), fig. 37, die thans in bedrijf zijn.
In principe doen zich echter enkele moeilijkheden voor:
1. De stromen en spanningen, die deze transistoren nodig hebber. zijn, verschillend
van diegene, die in de bestaande systemen optreden. Men moet dus een
soort „vertaalinstallatie” tussen centrale en abonné of elektronische centrale en
bestaande centrale tussenschakelen.
2. Een belangrijk voordeel van het elektronisch systeem zou zijn, dat men veel
sneller zou kunnen kiezen dan de ca. 1/10 sec. per puls, die in de elektromechanische centrale door de snelheid der stappenschakelaars wordt bepaald. Er
worden dan speciale telefoontoestellen toegepast, waarmede men door
drukken van knoppen, genummerd 0-9 zeer snel een overeenkomstig aantal
pulsen uitzendt. Indien men dit systeem wil koppelen met een bestaande ^entrale,
moet men deze snelle pulsen „bewaren” en met de snelheid, ene de
stappenschakelaars toestaan, uitzenden.
3. Voor een nummer van b.v. 6 cijfers heeft men minstens 6 contacten nodig om
de verbinding tot stand te brengen. De minimum weerstand van een transistor
is vrij hoog en meer van deze weerstanden in serie geven een te grote „demping
in hetspreekcircuit.

Fig. 37. Opening van de elektronische telefooncentrale in Aarhuuslnummers kiezen door drukknoppen) („Announcer”).

Fig. 38. „Reed” relais.

24. COMMUNICATIE MET BEHULP VAN SATELLIETEN
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Terwijl de geheel elektronische centrale voor afzonderlijke netten met een beperkt aantal aansluitingen bij gebruik van daaraan aangepaste telefoontoestellen
dus grote voordelen biedt, wegen voor gevallen, waarin met bestaande centrales
resp. telefoontoestellen moet worden samengewerkt, de voordelen niet op tegen
de nadelen.
Volgens de nieuwste ontwikkelingen zal men nu met een elektronisch systeem
de verbindingswegen zoeken en alle hulpfuncties verrichten, en tenslotte met
kleine relais (WREED”RELAIS), fig. 38, bestaande uit een contact in een glazen
buisje binnen een spoel, de werkelijke verbinding tot stand brengen. De toekomst
zal leren of verdere ontwikkelingen der halfgeleiders en de noodzaak om de ver
bindingen sneller tot stand te brengen, niet toch tot geheel elektronische oplos
singen zullen leiden.

1.24. COMMUNICATIE MET BEHULP VAN SATELLIETEN
Het RADIOGRAFISCH BESTUREN van schepen en vliegtuigen is een gelief
koosd spel voor de elektronisch knutselende jeugd. Men kan radiogolven naar het
schip of vliegtuig zenden en deze kunnen na ontvangst via relais servomotoren in
bedrijf stellen, die de stuurorganen bedienen. Het is een lust om de speelgoedvliegtuigjes te zien, die door de jeugdige eigenaars vanaf de grond bediend worden
en het baart verwondering, dat deze methode voor aanvallen met onbemande
vliegtuigen, in de oorlog nog niet is toegepast en de Japanners nog „zelfmoord-piloten” moesten opofferen om zich met de springlading op de vijandelijke slagsche
pen te storten. In hoeverre de huidige raketten hetzij op afstand bestuurd worden,
hetzij zelf hun doel vinden, is nog onvoldoende bekend.
Een typische toepassing van radio in projectielen is de PROXIMITY FUSE.
Hierbij wordt in de kop van een granaat een zendertje ingebouwd en als deze gra
naat een vliegtuig of de aarde nadert, doet de teruggekaatste golf de granaat ont
ploffen. Een technisch kunststukje, temeer omdat de hele apparatuur inclusief de
radiobuizen tegen de geweldige versnelling bij het afschieten van de granaat be
stand moeten zijn.
Bij de ruimtevaart speelt de elektronica een grote rol. De onbemande satellieten
ontvangen vanaf de aarde radiografisch hun commando’s. De bemande satellieten
moeten voortdurend in radiocontact met de aarde staan. Onbemande satellieten
kunnen gegevens over het weer, wolkenformaties enz. naar de grondstations of
direct naar de vliegtuigen zenden (foto’s worden veelal vertaald in pulsreeksen en
in enige seconden overgeseind, Fig. 40a). Dit alles gebeurt grotendeels met
V.H.F. golven van ca. 1 m, aangezien deze beter door de geleidende hogere lucht
lagen heendringen. Natuurlijk moeten op de aarde zeer gevoelige ontvang
stations worden opgericht, omdat de zendenergie van de satelliet gering is.
Sedert 1965 is men er in geslaagd met straalverbindingen meer telefoongesprek
ken resp. televisiesignalen tussen 2 ver van elkaar verwijderde punten van de aarde
over te brengen via een satelliet boven de aarde. Men moet dan de satelliet in de
zgn. «geostationaire baan” brengen, d.w.z. in een cirkelvormige baan in het vlak
van de evenaar, waarin hij net als de aarde, in een dag om de aardas wentelt. De sa-
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Fig. 39. INTELSAT III en ontvangstation op de aarde.

telhet lijkt dan voor een waarnemer op aarde stil te staan. Hij bevindt zich daarbij
op een hoogte van ca. 20.000 mijl boven het aardoppervlak. Met vanaf de aarde ra
diografisch bestuurde gasstraaltjes kan men kleine correcties aanbrengen, zodat de
satelliet op het gewenste punt t.o.v. de aarde blijft staan.
Op 20 Augustus 1964 werd het IN(ternational) TEL(ecommunications) SATfelhte) consortium opgericht, waarin de U.S.A. de meerderheid heeft en verschillen
de andere landen aandelen hebben.
Op 6 Augustus 1965 werd de EARLY BIRD satelliet afgeschoten en in een geo
stationaire baan gebracht. Hiermede konden gelijktijdig 240 telefoongesprekken
tussen Amerika en Europa worden overgeseind, d.w.z. bijna evenveel als de capa
citeit van de 4 tussen Amerika en Europa aanwezige onderzeekabels. In 1967 werd
een iets grotere satelliet «Intelsat II in zijn baan gebracht en in 1970 volgde een
nog grotere, de INTELSAT III (Fig. 39).
Het systeem werkt nu als volgt. Vanaf een grondstation met een parabolische
antenne van ca. 25 m diameter, die op de satelliet gericht is, zendt men een sig
naal uit met een frequentie die ligt in het gebied van 5920-6420 MHz. Bij Intelsat
III kunnen 1200 tweerichtings-telefoniekanalen resp. vier T.V.-signalen of vele telegrafie-signalen worden overgezonden.
De antenne van de satelliet ontvangt deze signalen en met een zgn. breedbandversterker met een „lopende golf-buis
..o
wordt het. signaal
nadat de draag—
__o----- versterkt
--------— —
frequentie gewijzigd is, zodat dit kan worden uitgezonden met een frequentie uit
het gebied van 3695-4195 MHz met een equivalent uitgestraald vermogen (EIRP)
van 300 W.
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De stroom van deze versterker-zender wordt geleverd door een aantal zonnecel
len (hoofdstuk 1.20), die op de omtrek van de satelliet zijn aangebracht; deze zet
ten de opgevangen zonne-energie om in elektrische energie.
Behalve de bovengenoemde apparatuur bevat de satelliet een reservoir met
stuwstof die via vanaf de aarde telemetrisch bediende klepjes axiaal en radiaal kan
uitstromen, waardoor de positie kan worden gecorrigeerd. Het totale gewicht van
de satelliet is ca. 125 kg.
De versterkte energie wordt uitgestraald door een antenne, die een conische
bundel van 20° uitzendt: deze omvat het aardoppervlak. De satelliet draait om een
as (gyroscopisch effect) evenwijdig aan de aardas. De antenne is zodanig draaibaar
op de satelliet gemonteerd, dat hij gericht kan blijven op de aarde.
Het ontvangstation op aarde (Fig. 39 rechts onder) ontvangt met behulp van
een gerichte paraboolantenne het door de satelliet uitgezonden signaal. Door de
geweldige afstand en de betrekkelijk geringe zendenergie, is dit signaal zeer
zwak. Een versterker met buizen of transistoren kan dit niet versterken omdat
de eigen ruis van deze elementen sterker zou zijn dan het signaal. Men past
daarvoor „MASERS” of PARAMETRISCHE VERSTERKERS toe.
Met een dergelijk systeem is het gelukt om vrij regelmatig telefoonverbindingen
over grote afstanden tot stand te brengen en in October 1968 werd de gehele we
reld geconfronteerd met het feit, dat het mogelijk bleek de kleuren T.V.-signalen

1

!•
£■^9
//'

i

■

•W'7
‘Zr

Fig. 40. a. Radiografisch overgebrachte foto van de Zuidpool van de planeet Mars, opgenomen en uit
gezonden door de onbemande satelliet MARINER 7 (Nasa nr. 69-H-114).
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Fig. 40. b. Van de beeldbuis op de aarde gefotografeerd televisiebeeld van de eerste mens op de maan
op 21 Juli 1969 (Nasa nr. 69-H-136).

van de Olympische Spelen in Mexico gedurende 14 dagen 8 uur per dag over te
brengen o.a. naar Europa en naar Japan.
Het overbrengen van televisiesignalen over nog grotere afstanden is mogelijk
gebleken bij de bemande ruimtevluchten om de maan in 1968/9. De „Apollo 9”
zond in December 1968 vanuit de baan om de maan zwart-wit beelden naar de
aarde en de „Apollo 10” in Mei 1969 kleurenbeelden, welke op 400.000 km af
stand door miljoenen televisiekijkers in hun huiskamers konden worden waarge
nomen. Op 21 Juli 1969 konden televisiekijkers, overal op de aarde, de maanwandeling van de astronauten van „Apollo 11” mede beleven (Fig. 40b).
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DEEL II. ELEKTRONISCHE BOUWELEMENTEN

SECTIE A. INLEIDING
De elektronische apparatuur is samengesteld uit bouwelementen, welke óf ge
monteerd worden op metalen platen (chassis) en door verbindingsdraden samen
gesteld tot „schakelingen”, óf worden gesoldeerd met de aansluitcontacten op pla
ten van isolatiemateriaal, waarop de verbindingsleidingen reeds zijn aangebracht
(„PRINTED CIRCUITS”). Meer ingewikkelde apparatuur noemt men SYSTE
MEN, die veelal zijn samengesteld uit apparatuurdelen (in het technische jargon
„BLACK BOXES”), welke met snoerbundels of kabels aan elkaar worden verbon
den.
In de nu volgende hoofdstukken worden de meesten der elektronische bouwe
lementen behandeld.
De eisen van serie- en in de meeste gevallen massa-fabricage hebben hier na
tuurlijk het streven naar standaardisatie doen ontstaan. Weerstanden en condensa
toren worden b.v. gemaakt met waarden, die oplopen volgens een logaritmische
reeks; voor radiobuizen heeft men de gloeispanning of gloeistroom en veelal ook
de anodespanning gestandaardiseerd; door het golflengtegebied der zenders vol
gens internationale overeenkomsten ligt de waarde van de capaciteit van de varia
bele condensator vrijwel vast, enz. enz.
In fig. 41 worden getoond de eerste catalogus van de N.V. Philips van 3 typen
elektronenbuizen in 1921 en de serie catalogi DATA HANDBOOKS voor 1969,
welke ca. 10.000 pagina’s met de gegevens van ca. 100.000 typen gestandaardiseer
de bouwelementen bevat. Al deze bouwelementen zijn in voorraad of leverbaar op
korte termijn, omdat de gegevens voor de fabricage vastliggen.
Een belangrijke vraag is nu of men dezelfde gestandaardiseerde typen voor „entertainment”-apparatuur en voor professionele doeleinden kan gebruiken. Ener
zijds ligt het voor de hand, dat voor „entertainment” de noodzaak om tot zeer lage
kostprijzen te komen wellicht zal leiden tot goedkopere materialen en fabricage
methoden, terwijl men voor professionele apparatuur geen kosten zal sparen om
de grootst mogelijke bedrijfszekerheid te krijgen. Anderzijds pleiten de volgende
argumenten voor het gebruiken van dezelfde bouwelementen voor beide doelein
den:
1. Ook voor „entertainment” worden thans hoge eisen aan betrouwbaarheid ge
steld, omdat de kosten van service zo groot zijn en sommige apparaten (b.v.
kleuren-T.V.) erg veel onderdelen bevatten.
2. Door fabricage van grote aantallen voor „entertainment” wordt hier, door meer
ervaring en meer statistische controle bij gelijke constructie, een grotere be
trouwbaarheid verkregen, dan indien kleine aantallen voor professionele doel
einden met grote zorg worden gefabriceerd. Dit geldt in het bijzonder als de
grotere aantallen een verdergaande mechanisatie mogelijk maken: de machine
werkt nauwkeuriger dan de meest zorgvuldige handarbeid.
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3. Indien vroeger voor professionele apparatuur strengere eisen betreffende de
temperatuur, vocht en bestandheid tegen trillingen werden gesteld, wenst men
nu entertainment-apparatuur ook geschikt voor de tropen, voor hoge tempera
turen en trillingen (autoradio) te bouwen.

Fig. 41. Philips’catalogi voor bouwelementen 1921 en 1969.
Liggend: eerste catalogus van October 1921 voor 3 typen radio- en zendbuizen.
Staand: complete serie catalogi met specificaties in 1969 voor elektronenbuizen,
halfgeleiders, onderdelen en materialen.
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4. Het kostenverschil wordt zo groot, dat dit voor verschillende professionele doel
einden toch voelbaar wordt.
Terwijl dus in de jaren 1950-1960 vooral in U.S.A. zeer veel zorg is besteed aan
het verbeteren van de betrouwbaarheid der professionele onderdelen en een ge
compliceerd systeem van „standards” en „keurmethoden” is opgesteld, ziet men
langzamerhand toch een ontwikkeling, waarbij alle onderdelen aan hoge eisen van
betrouwbaarheid voldoen. Voor meetapparaten, telefonie en kleine zenders wor
den reeds vaak de gewone „entertainment”-onderdelen gebruikt. Desnoods past
men een zekere „onderbelasting” wat spanning en temperatuur betreft toe om
nog grotere betrouwbaarheid te krijgen.
Men kan nu de bouwelementen in drie groepen verdelen, welke zowel in fabri
cagetechniek als in de wijze van toepassing verschillen:
1. DE ELEKTROMECHANISCHE ONDERDELEN welke worden samengesteld
uit metalen en isolerende onderdelen, alsmede uit van geïsoleerde draad gewik
kelde spoelen. Voorbeelden zijn: luidsprekers, hoogfrequent spoelen en laagfrequent transformatoren. Hierbij zijn geen speciale fabricagetechnologieën in het
spel, terwijl de machines waarmede zij worden gemaakt niet erg kostbaar zijn.
Deze onderdelen worden veelal door de fabrikanten van de elektronische appa
ratuur zelf gemaakt. Voor luidsprekers worden dan wel de magneten en de co
nussen van de gespecialiseerde fabrikanten ingekocht.
Door verdere mechanisatie ontstaan echter ook voor elektromechanische on
derdelen gespecialiseerde fabrieken, die door grote aantallen tot lagere prijzen
kunnen komen.
2. De zgn. STANDAARD-ONDERDELEN voornamelijk weerstanden en condensatoren. Men noemt deze ook wel PASSIEVE ONDERDELEN in tegenstel
ling tot elektronenbuizen en transistoren, welke elektrische wisselstromen op
wekken en versterken en daarom ACTIEVE ONDERDELEN worden ge
noemd. Doordat deze „standaard”-onderdelen slechts door enkele parameters
b.v. de weerstand of de capaciteit, de maximum spanning of de maximum
stroom bepaald zijn, is de toepassing vrij universeel, d.w.z. weinig afhankelijk
van de schakeling. Door eenvoudig een type met geschikte parameters en ei
genschappen uit de catalogus te kiezen, kan de afnemer een bestelling plaat
sen.
Deze onderdelen worden in het algemeen in zeer grote aantallen volgens be
paalde technologieën door gespecialiseerde fabrikanten gemaakt.
3. Een derde groep bouwelementen: elektronenbuizen en transistoren (ACTIEVE
BOUWELEMENTEN) is veel nauwer verbonden met de „circuitry” van het ap
paraat. Dit gold reeds sedert ± 1930 voor de buizen, toen verschillende varia
ties werden ontwikkeld voor de verschillende toepassingen, b.v. hoogfrequent of
laagfrequent. Voorts werd de meest geschikte anode-spanning en -stroom door
de fabrikant opgegeven, maar ook werd veelal een bepaalde schakeling aan het
ontwerp ten grondslag gelegd, in welke schakeling de eigenschappen van een
dergelijke buis het meest tot hun recht komen. De juiste wijze van verkoop van
deze producten moest dan ook zijn: een nauwe samenwerking op zg. technischcommercieel gebied tussen de fabrikant van deze bouwelementen en de gebrui
kers. Enerzijds moest gezorgd worden dat de gebruiker geen schakelingen toe-
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paste waardoor deze bouwelementen overbelast werden (en de bepaling van de
ze overbelasting was natuurlijk moeilijker dan bij een weerstand of een conden
sator, omdat hier meer parameters in beschouwing moeten worden genomen).
Anderzijds moest de fabrikant der bouwelementen zijn afnemers op de hoogte
brengen van de schakeling waarop deze bouwelementen waren „toegespitst” en
waarmede de eigenschappen hiervan het beste tot hun recht kwamen. Hiertoe
moest de bouwelementenfabrikant beschikken over een zgn. „applicatie”-groep,
welke voor de combinatie van bouwelementen en de schakeling de beste oplos
sing zoekt. Deze groep heeft enerzijds contact met de ontwerpers der bouwele
menten, die de technologische mogelijkheden kunnen overzien, anderzijds met
de gebruikers der bouwelementen, om te weten welke eigenschappen in hun
apparaten zij van belang achten.
De grote leveranciers van bouwelementen, zoals R.C.A. en Philips, beschikken
daarom over een grote „applicatie”- en „technisch-commerciële” organisatie om
dit gehele samenspel uit te voeren.
Men kan natuurlijk de vraag stellen of een dergelijke wijze van werken niet een
zekere verstarring in de techniek tot gevolg heeft, omdat de apparatenfabrikanten
als het ware aan de leiband moeten lopen van de bouwelementenfabrikanten, die
uit het samenspel van circuitontwikkeling en technologische ontwikkeling tot een
bepaalde conceptie zijn gekomen. Willen zij iets anders herben, dan zullen zij
misschien door te kleine series op hoge kostprijzen komen, indien men de histo
rische ontwikkeling van radio en T.V. in de ja ren 1945-1968 in beschouwing
neemt, waarbij de Europese industrie een vrij sterke type-normalisatie van de radio
buizen invoerde, kan men constateren dat deze normalisatie zeker niet de snelle
voortgang van de techniek heeft verhinderd. Integendeel, men mag wel stellen,
dat de gehele industrie met deze genormaliseerde typen-reeks gelukkiger is ge
weest dan met het grote aantal typen dat in Amerika onder aandrang van de vele
concurrenten is ontstaan. De situatie is n.1. zo, dat een bepaalde toepassing op een
goed ogenblik moet worden ingevoerd en dat dan de beste oplossing móet worden
gevonden. Een grote bouwelementenleverancier in contact met vele gebruikers
heeft dan toch een grote kans dé beste oplossing te vinden.
Dit geldt ook voor het professionele gebied: op een goed ogenblik heeft men
b.v. bepaalde zendbuizen voor korte golven, bepaalde „breedbandversterkers” of
bepaalde versterkerbuizen met zeer weinig ruis nodig en ook hier moet men ver
wachten, dat de bouwelementenindustrie met haar ervaring van de technologie en
met haar groot ontwikkelapparaat de juiste oplossing zal vinden.
Men mag zeker ook constateren, dat in bepaalde gebieden, in het bijzonder de
telefonie en de straalzenders, enkele grote ondernemingen hun eigen buizen heb
ben ontwikkeld en deze voor hun eigen gebruik hebben gereserveerd, waarmede
zij tijdelijk inderdaad een zekere voorsprong hebben gekregen. Bij een sterke uit
breiding van het gebied waren zij echter toch vaak niet in staat om in eigenschap
pen en in kostprijzen met de grotere bouwelementenfabrieken te concurreren.
Toen in het begin van de halfgeleiderontwikkeling de toleranties zeer groot wa
ren resp. het moeilijk was een transistor met bepaalde eigenschappen te fabrice
ren, koos men een ander systeem, n.1. men maakte b.v. één soort transistor en kon
door uitmeten transistoren met hogere of lagere versterking, voor hogere of lagere
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spanning, en aldus voor verschillende toepassingen „selecteren”. Dit systeem heeft
begrijpelijk tot de situatie geleid, dat de transistorenfabrikanten met grote voorra
den bleven zitten, die niet aan de eisen voor de gewenste toepassingen voldeden.
Daarom is men — naarmate de techniek zich ontwikkelde — toch ook transistoren, waarvan de eigenschappen op een bepaalde toepassing in een bepaalde scha
keling waren toegespitst, gaan ontwerpen.
Zoals in hoofdstuk 1.21 bij de behandeling der I.C.’s al is gebleken, kwam hier
bij een nieuw element naar voren, dat de vrijheid van handeling van de apparaten
constructeurs nog meer beperkte. Hier was hij verplicht de gehele schakeling van
de bouwelementenfabrikant te accepteren of hij moest de hogere ontwikkelkosten
en het tijdverlies van het eigen ontwerp riskeren. Het is dus begrijpelijk dat ver
schillende fabrikanten — in het bijzonder van professionele apparatuur — begon
nen zijn zelf de ontwikkeling van I.C.’s ter hand te nemen. I.B.M. is met een spe
ciaal soort I.C. (thick film) omstreeks 1964 inderdaad zeer succesvol geweest.
Men moet echter wel vaststellen, dat de techniek der kristalschakelingen zo
moeilijk is en zo snel verandert, dat alleen diegenen die op zeer grote schaal deze
techniek kunnen bedrijven voor verschillende toepassingen, voldoende volume en
daardoor voldoende kostendekking krijgen. Nog meer dan bij de radiobuizen en
de transistoren is echter hier voorwaarde een zeer goed samenspel tussen de tech
nologische ontwikkeling en de toepassing in de elektronische circuits.
Wij hebben in het bovengenoemde overzicht niet gesproken over de MATERI
ALEN, in het bijzonder de zwarte keramische materialen, zoals deze in hoofdstuk
1.17 besproken zijn. Als technologisch moeilijk te fabriceren onderdelen zijn deze
door de bouwelementenindustrie in grote aantallen geleverd aan de fabrikanten
van elcktromechanische onderdelen als luidsprekers, HF- en MF-spoelen, deflectiespoelen enz. Ook hier moeten de eigenschappen en karakteristieken voortdu
rend worden afgestemd tussen bouwelementen- en — in dit geval — onderdelen
fabrikant.
Weer een andere groep onderdelen zijn SAMENGESTELDE ONDERDELEN:
schakeleenheden bestaande uit een aantal actieve en passieve onderdelen, die ge
zamenlijk een zekere functie moeten vervullen (FUNCTIONAL UNITS). Type
rend zijn hier de door Philips gebrachte CIRCUIT BLOCK.S, die b.v. een schema
bevatten als in fig. 36a en 36b is gegeven. Zij zijn eigenlijk voorlopers geweest van
de „geïntegreerde schakelingen”. Men kan de functie nog uitbreiden en units ma
ken die kunnen tellen, tweetallig in tientallig stelsel vertalen, onthouden, motoren
regelen enz.
Doordat hij de beschikking heeft over „Circuit-blocks” en I.C.’s zal de ontwer
per van elektronische apparatuur van de toekomst dus niet meer uitgaan van tran
sistoren, weerstanden, condensatoren en zelfinducties, doch van bouwstenen, die
een bepaalde functie verrichten. Hij kan dan zijn aandacht erop concentreren hoe
hiermede zo economisch mogelijk een compleet apparaat kan worden gemaakt,
dat aan de gestelde specificatie voldoet.
Er is een tendens merkbaar om deze bouwstenen groter te maken. Als voor
beeld kunnen wij noemen de geheugens. Aanvankelijk kochten de apparatenbou
wers de magnetische ringetjes en konden hierdoor de draadjes rijgen. Door minia
turisatie en mechanisatie is echter deze techniek zo moeilijk geworden, dat alleen
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gcspecialiseerde fabrikanten die grote aantallen maken, deze kunnen bedrijven.
De vlakke plaatjes met de matrices („planes”) werden dus door gespecialiseerde fa
brikanten gemaakt en al spoedig gingen deze ertoe over om ook de „stacks” (blok
ken van een stapel planes met de elektrische verbindingen) te maken. De fabri
kant van de eindapparatuur ontwierp en vervaardigde de schakeling om aan dit ge
heugen de benodigde informatie toe te voeren en deze uit te lezen. Het bleek ech
ter beter een gedeelte van deze schakeling aan te brengen op de printplaat, waarop
ook de matrix-plane is gemonteerd. De fabrikant van de eindapparatuur werd
hierdoor ontlast van de tolerantieproblemen t.a.v. schakeling en matrices. Tevens
van het doormeten van het complete geheugen, waarvoor een kostbare meetinrichting nodig is. Zo zien we, dat thans de fabrikant van de bouwelementen com
plete geheugens levert, die slechts met enkele verbindingsleidingen met de com
puter verbonden behoeven te worden. Dit is een voorbeeld van de BLACK
BOXES die worden samengevoegd tot SYSTEMEN.
De firma I hilips heeft zich sedert 1921 zowel bewogen op het gebied van de
bouwelementen als op dat van de apparatuur, doch heeft altijd op het standpunt
gestaan, dat de bouwelementen voor de gehele markt worden ontwikkeld, waarbij
aan de gebruikers, zowel in als buiten de eigen groep, een zekere service wordt
verleend betreffende de applicatie.
Wij zullen nu de verschillende bouwelementen gaan bespreken en daarbij de
technologie, de elektrische eigenschappen en de fabricagetechniek in beschou
wing nemen. Hierbij zal nog vrij veel aandacht worden besteed aan de radiobui
zen, hoewel men zou kunnen stellen, dat dit bouwelement verouderd is, aangezien
het voor verschillende toepassingen door halfgeleiderelementen wordt vervangen,
De ervaringen, die op het gebied van de technologie, de fabricagetechniek, de
schakelingen en de betrouwbaarheids- en levensduur-problemen in de radiobuizenindustrie zijn opgedaan, hebben echter een grote invloed gehad op de techniek
van andere soorten buizen en in enkele opzichten zelfs van de halfgeleiderelementen.
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SECTIE B. RADIOBUIZEN
II.B.l. DE OMHULLING
De omhulling van de eerste radiobuizen was afgeleid van die van de gloeilam
pen. Het binnenwerk van de buis werd gemonteerd op de „kneep”, een aan één uit
einde platgeknepen glazen buis, waarvan het ronde uiteinde aan de ballon werd
aangesmolten. In de kneep werden de doorvoerdraden, bestaande uit de zgn. kopermanteldraad (een kern van een ijzerlegering waaromheen een koperen buisje
werd getrokken) ingesmolten. Aangezien de buis uitwisselbaar moest zijn in het
apparaat, werd aan de onderzijde een bakelieten huls met stekerpennen gekit,
waaraan de doorvoerdraden werden gesoldeerd. Deze huls vormde een meervoudig
steekcontact, dat in een zgn. „huishouder” werd gestoken (Fig. 42a).
Deze constructie had voor radiobuizen de volgende bezwaren:
a. De aangekitte huls ging in de tropen wel eens loszitten door aantasting van de
kit.
b. Door de grote pennen en de lange glasdoorvoer was de onderlinge capaciteit
van de doorvoerdraden vrij groot; de roosteraansluiting, welke voor hogere fre
quenties geen grote capaciteit mag hebben, werd daarom voor sommige typen
aan de top van de ballon aangebracht.
Daarom is men sedert 1936 begonnen de buis samen te stellen uit een cilindri
sche ballon en een vlakke bodemplaat, waarin de doorvoerpennen werden gesmol
ten. Door de grotere afstand en kortere lengte was de onderlinge capaciteit nu veel
kleiner. De zgn. „pompstengeT werd eveneens aan de bodem gesmolten.
Deze constructie werd door de Amerikanen (R.C.A.) fig. 42b en de Duitsers (Te
lefunken) fig. 42c gebracht als metalen buis: een metalen getrokken kap en een
bodemplaat, waarin glasparels met doorvoerpennen waren gesmolten, werden aan
elkaar gelast. Voor de pennen, het glas en de ballon werden ijzerlegeringen en
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Fig. 42. Verschillende omhullingen voor radiobuizen.
a = kneepbuis E-serie (Philips), b = metalen buis (R.C.A.), c = metalen buis (Telefunken), d =
(7-pens),
Philips B techniek (sleutelbuis), e = Philips A-techniek (Rimlock), f = miniatuur
i
.
'. wg = KNova!
’
(9-pcns), h = subminiatuur.
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glassoorten gekozen, waarvan de uitzettingscoëfficiënten aan elkaar waren aange
past. De metalen ballon gaf een elektrische afscherming, en de constructie was
mechanisch zeer stevig (de Amerikanen noemen dit „RUGGEDIZED”). Men kon
aan de bodem een nok bevestigen, welke in een sleuf in de huishouder paste,
waardoor bereikt werd dat de buis alleen in de juiste stand in de huishouder kon
worden gestoken en hierin werd vergrendeld.
Deze metalen constructie was zeer kostbaar en de vacuumdichtheid van de las,
zowel als van de ballon was critisch. Philips en Sylvania zijn daarom gekomen met
een glazen buis in hetzelfde model, bestaande uit een glazen ballon, en een gepers
te glazen buisbodem, waarin 1,2 5 mm dikke pennen werden gesmolten die in de
huishouder werden gestoken. Een metalen huls om de buisbodem was voorzien
van een nok om de juiste stand te garanderen (SLEUTELBUIZEN, fig. 42d).
Vermelding verdient, dat de aan het begin van de oorlog door Philips naar En
geland gesmokkelde ontvangbuis type EF5O, welke door deze constructie geschikt
was voor korte golven, een belangrijke rol gespeeld heeft in de militaire radarinstallaties.
Gedurende de oorlog 1940-1945 is in de U.S.A. een zeer eenvoudige techniek
ontwikkeld voor kleinere buizen voor militaire apparatuur (MINIATUURTECHN1EK, fig. 42f). Hierbij werden in de bodem driedelige elektroden ingesmolten,
bestaande uit weer de kopermanteldraad voor de glasdoorvoer, waaraan 1 mm dik
ke nikkelen draden als contactpennen werden gelast. Het bepalen van de juiste
stand van de buis t.o.v. de buisbodem werd verkregen door op een 8-pens verde
ling van een cirkel slechts 7 pennen te plaatsen. Doordat de buisjes zeer licht wa
ren, was geen speciale vergrendeling nodig; zij werden door de contactdruk van de
veren in de huishouder vastgehouden.
Na deze oorlog is Philips gekomen met de zgn. „A”-techniek (fig. 42e), iets gro
ter dan de miniatuur, met 8 chroomijzeren pennen 1 mm dik, die regelmatig over
de omtrek van een cirkel verdeeld waren. De juiste stand en het vasthouden in de
huishouder werd hier verkregen door een knobbeltje op de ballon, dat paste in een
gleuf van een ring op de huishouder („R1MLOCK”). De ballon en bodem werden
niet samengesmolten, maar aan elkaar „geplakt” met een ringetje van laag smeltend glasemaille, waardoor de vorm van de ballon behouden bleef.
Tijdens de Korea-oorlog in 1951 werd een standaardisatie van de door de NAI O-leden toegepaste radiobuizentechnick nagestreefd en zo ontstond de NOVALtechniek (9 pennen op een in 10 delen verdeelde cirkel, fig. 42g), met drie-elektroden-doorvoer, waarbij Philips door het samensmelten met de buisbodem naar
boven een betere vorm van de ballon kon krijgen. De zgn. „ruggedizing” (bestand
zijn tegen trillingen) werd verkregen door de mica’s met verende tandjes tegen de
ballon te steunen.
Van 1953 tot heden is deze techniek de standaardtechniek gebleven en indien
men deze vergelijkt met de vroegere uitvoeringen wordt men wel getroffen door
de eenvoud en daardoor lage kostprijs. De glasaansmelting ballon-buisbodem en
de manteldraaddoorvoering is betrouwbaar luchtdicht. Door geschikte veertjes in
de huishouder worden de buizen voldoende stevig hierin vastgehouden. De af
scherming wordt — waar nodig — aangebracht in de vorm van een metalen kooi
binnen de ballon.
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Typerend voor de technische ontwikkeling in de massafabricage is, dat deze
techniek door zijn eenvoud en logische constructie door iedereen geaccepteerd
werd niettegenstaande propaganda-argumenten als „het toont meer , „het ziet er
steviger uit”, die ten aanzien van de andere uitvoeringen naar voren konden wor
den gebracht.
Toen nu — voor bijna alle typen — deze uitvoering, met als enige variant de
lengte van de ballon, was gekozen, kon de mechanisatie goed worden doorge
voerd. Machines voor het aan elkaar lassen der driedelige elektroden met een snel
heid van ca. 10.000 per uur, voor het persen dezer elektroden in de glazen bodem
(fig. 43), het maken der ballons uit buisglas en het hieraan smelten der pompstengels (fig. 44) met een snelheid van 2500 per uur, maakten het mogelijk een betrek
kelijk compacte unit te maken voor een productie van ca. 2.000.000 radiobuizen
per jaar. In de Philips- en met technische hulp van Philips werkende fabrieken, in
12 verschillende landen over de gehele wereld verspreid, konden deze machines
in bedrijf worden genomen.
Door deze standaardisatie en de door mechanisatie verkregen lagere kostprijzen
accepteerde men ook de beperkingen van deze techniek. Toen R.C.A. omstreeks
1960 uitkwam met een porcelein-metaal-techniek, de zgn. NUVISTOR, welke
.oor hoge frequenties ongetwijfeld voordelen had, kon deze toch geen grote toe
passingen vinden.
Wel werd voor buizen voor grote vermogens, welke in de Noval-afmeting niet
konden worden gedissipeerd, vanaf 1962 een grotere uitvoering, eveneens met
driedelige elektroden, de „MAGNOVAL” gebracht.

<

Fig. 43. Automatische machine voor het persen der buisbodems voor Noval-buizen.
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Fig. 44. Automatische machine voor het maken der ballons uit buisgl;las en hieraan smelten van de
pompstengel.

Voor zeer kleine apparaten als boorapparaten werden nog kleinere buisjes ge
maakt in de zgn. „SUBMINIATUUR”-uitvoering (fig. 42h).

H.B.2.

dekatode

Een atoom is opgebouwd uit een positief geladen kern, waaromheen zich een
aantal elektronen bewegen langs banen met verschillende diameters. In metalen
bewegen één of meer elektronen per atoom zich vrij tussen de positieve atoomtes
ten (VRIJE ELEKTRONEN). Naarmate de temperatuur toeneemt zullen de vrije
elektronen zich sneller bewegen en geneigd zijn het metaal te verlaten. De aan
trekkingskracht tussen negatieve elektronen en positieve atoomtesten zal de elek
tronen weer terugtrekken en om de elektronen definitief van het metaaloppervlak
los te trekken dient dus een bepaalde arbeid te worden verricht, die men UITTREE-POTENTIAAL noemt. Deze is afhankelijk van de opbouw van het atoom.
De emissie van een katode is dus afhankelijk van de temperatuur en van een ei
genschap van het materiaal: de uittree-potentiaal. Verder is de toe te laten tempe
ratuur natuurlijk afhankelijk van het smeltpunt en de verdampingssnelheid van
het materiaal. Fig. 45 toont voor enkele voor katoden toegepaste materialen de
maximum-elektronenstroom in ampère per vierkante centimeter bij verschillende
temperatuur, waarbij de voor dit materiaal toegelaten temperatuur door een stip
pellijn is aangegeven.
Deze maximum elektronenstroom heet „verzadigingsstroom”, die in een functi-
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onerende buis zeiden bereikt wordt, omdat hierin altijd om de katode een „elek
tronenwolk” blijft hangen (RUIMTELADING), die de uittredende elektronen te
rugstoot.
De energie, die men moet toevoeren om de katode op de gewenste temperatuur
te houden is afhankelijk van de warmte-uitstraling. Fig. 46 geeft voor enkele ma
terialen als functie van de temperatuur de maximum emissie in ampère, gedeeld
door het voor de verwarming toegevoerde vermogen. Dit vermogen betekent een
verlies aan elektrische energie voor het betreffende apparaat en moet ook weer af
gevoerd worden. Men zal dus trachten A/W zo groot mogelijk te krijgen.
Voor wolfram is de verhouding emissiestroom : toegevoerde energie het ongun
stigste. Door de hoge toegelaten temperatuur heeft wolfram echter het voordeel,
dat geen verontreinigingen uit de buis zich op de gioeidraad zullen afzetten en
daarom worden voor grote zendbuizen nog wel wolfram-gloeidraden gebruikt.
Voegt men aan het wolfram wat thorium toe, dan blijkt uit fig. 45 dat men de
temperatuur lager moet kiezen: de emissie is bij deze temperatuur echter nog iets
hoger dan bij het wolfram bij 2350 °C; wegens de lagere temperatuur behoeft
men minder warmte toe te voeren en daarom is volgens fig. 46 het aantal A/W
aanzienlijk hoger. Deze WOLFRAM-THORIUM-gloeidraden worden thans in
zendbuizen zeer veel toegepast. Evenals bij wolfram is het materiaal homogeen en
bestaat er geen gevaar dat door een hoge spanning van de anode delen van de
gioeidraad worden weggetrokken. Wel is deze gioeidraad gevoeliger dan de zuivere
wolframgloeidraad voor verontreinigingen en een bombardement van gasionen.
Zoals uit fig. 45 en 46 blijkt, heeft de oxidekatode reeds een grote emissie bij
een veel lagere temperatuur en is de verhouding A/W bijna 100 X zo groot als dat
van zuiver wolfram.’ Dit soort katode wordt voor radiobuizen toegepast. Oxidekatoden bestaan uit bariumstrontiumoxide, soms nog vermengd met calciumoxide.
Dit materiaal is ongeschikt om tot een draad getrokken te worden en wordt in een
dunne laag aangebracht op een metalen onderlaag. Verder is deze emitterende
laag niet bestendig in de lucht. Men brengt daarom CARBONATEN van deze
metalen op het metaaloppervlak aan en eerst als de buis vacuum gepompt is,
wordt door verhitten het carbonaat ontleed in oxide en koolzuur, dat weggepompt
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wordt. De emissie moet geschieden vanuit een zeer dun (en kwetsbaar) laagje barium aan het oppervlak, dat wordt gevormd door na het pompen bij hoge katode

temperatuuur emissie te geven (BRANDEN). Deze oxide katode is bijzonder ge
voelig voor verontreinigingen in de buis en in de eerste ja ren van de radiobuizenfabricage was de zgn. „katodevergiftiging” oorzaak van veel uitval in de fabriek,

waarbij soms de fabricage moest worden stopgezet. Ook traden bij gebruik der bui

zen hiermede moeilijkheden op. Door een wetenschappelijke studie van het me
chanisme van de emissie, een minutieuze procescontrole, en door gebruik van

schone onderdelen en een zeer goed vacuum werden later deze moeilijkheden
overwonnen.

Aangezien het oxide in poedervorm min of meer op de metalen onderlaag «ge
kleefd” is, bestaat bij hoge veldsterkten het gevaar, dat stukjes oxide van het metaal
afgetrokken worden; voor buizen met een hoge anodespanning zijn deze katoden

dus minder geschikt. Aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen in de in fig. 45 en
46 ook vermelde L-katode, waarop in hoofdstuk ll.E.2. nader wordt teruggeko
men.

Oorspronkelijk werd in radiobuizen de oxidelaag direct op de wolfram-gloeidraad aangebracht: men noemt dit „direct-verhitte” buizen

oals thans alleen nog

voor apparaten met batterijvoeding worden toegepast. Tent inde de gloeistroombatterij niet te snel uit te putten, worden zeer dunne gloeidraden gebruikt; in de
laatste serie Philips batterij-buizen heeft de gloeidraad een diameter van slechts ca.

11 micron en is het gloeistroomverbruik 25 mA bij 1,4 V of 35 mW.
Een belangrijk betere bevestiging van het oxide op de gloeidraad werd verkregen door de „kataforese”-methode, w aarbij de gloeidraad in een bad, waarin
het oxide in suspensie aanwezig is, door een spanning op de gloeidraad hierdoor

wordt aangetrokken.

Voor uit een wisselstroom-net gevoede apparaten zou tussen de uiteinden van

de gloeidraad een wisselspanning aanwezig zijn, waardoor „brom” optreedt (d.w.z.

de 50 perioden van het net zouden in het geluidsignaal terecht komen). Men past
hier INDIRECT VERHITTE KATODEN toe, waarbij de oxidelaag is aangebracht

op een nikkelen buisje, waarbinnen een gloeidraad is gestoken. Deze wordt met
een laag aluminiumoxide bedekt en daardoor van de eigenlijke katode geïsoleerd.

Hierdoor heeft men een grotere vrijheid in de schakeling, omdat men de gloeidra

den parallel aan één transformatorwikkeling aansluit, doch de katoden verschil
lende spanningen kan geven.
Hogere eisen worden aan de gloeidraadisolatie gesteld indien men de gloeidra

den in serie aansluit aan het net, zoals voor gelijkstroomnetten de enige, voor wis-

selstroomnetten een goedkopere oplossing is. Het maken en in stand houden van
een isolatie, die bij een temperatuur van 600-800 °C een wisselspanning van

220 V verdraagt, is een zware opgave. Ook hier heeft de kataforetische bedek
king de oplossing gegeven.

Voor radio-ontvangers met in serie geschakelde gloeidraden had men gloeidra

den nodig, die slechts 100 mA gloeistroom verbruikten bij een spanning van en
kele tientallen volt. Om in de kleine ruimte binnen de katode deze hoge weer

stand onder te brengen, bracht de uit de gloeilampen bekende dubbel gespiraliseerde gloeidraad de oplossing.
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Fig. 47. Enige uitvoeringen van gloeidraden en katodcn.

Laten wij nog eens het mechanisme van de indirect verhitte katode nagaan. Een
wolfram-draad van enkele tientallen microns dik, die binnen nauwe toleranties
een bepaalde weerstand moet hebben, wordt gespiraliseerd om een molybdeenkern. De zo ontstane spiraal wordt nog eens gespiraliseerd en daarna kataforetisch bedekt met aluminiumoxide en gestookt. Hierna wordt de molybdeen-kern
in zuur opgelost. Uit zeer zuiver nikkel wordt een buis getrokken (soms uit plaat
samengevouwen), waarop de carbonaatlaag wordt gespoten en daarna vastgebak
ken. De gloeidraad wordt in dit buisje gestoken (fig. 47 toont verschillende uitvoe
ringen van zo’n katode).
Na montage in de buis dient eerst op de pomp het carbonaat ontleed te worden
en later op het brandraam geactiveerd. Deze critische combinatie moet bij een
temperatuur van ca. 800 °C van het katodeoppervlak (die binnen vrij nauwe gren
zen constant moet worden gehouden) en met een spanning van 220 V tussen gloei
draad en nikkelbuis, duizenden uren vrij blijven van minieme verontreinigingen,
die het critische emissieproces in de war kunnen sturen.
Inderdaad zouden aan de fabrikant van elektronische bouwelementen vele
moeilijkheden bespaard zijn als Fleming in 1907 maar dadelijk de transistor had
uitgevonden, maar in de hierover handelende hoofdstukken zullen we zien, dat
ook het leven van de transistorfabrikant niet zonder zorgen is.

II.B.3. HET ROOSTER
De taak van het rooster is om de elektronen, die de katode uitzendt, tegen te
houden of door te laten al naarmate de spanning hierop negatief of positief t.o.v.
de katode is. Het bestaat uit een spiraal (rooster WINDINGEN) en 2 ROOSTERBALKEN, waardoor deze vastgehouden worden. Deze balken worden dan met de
andere elektroden gesteund in 2 plaatjes mica. De openingen tussen deze windin
gen mogen niet zo klein zijn dat er geen elektronen „meer door kunnen” en ook
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niet zo groot, dat het rooster de elektronen niet meer kan beïnvloeden. Indien de
windingen zo dicht bij elkaar liggen dat het rooster een aequipotentiaalvlak vormt,
zal de anodestroom vrijwel lineair verlopen met de roosterspanning (hfdst. II.B.8).
Indien door grote openingen tussen de windingen de negatieve roosterspanning
onvoldoende invloed op de elektronenstroom heeft, verloopt de karakteristiek
vlakker en krijgt deze een zgn. „staart”. Door een combinatie van grote en kleine
afstanden tussen de windingen (rooster met „variabele spoed”) kan men de „regelkromme van de buis wijzigen, hetgeen van belang is voor de automatische volumeregeling (hfdst.II.B.8.).
Men moet erg oppassen dat het rooster niet zelf gaat „emitteren” als een katode,
hetwelk het geval kan zijn als het warm wordt en er verontreinigingen op komen.
Het rooster moet dus zeer schoon zijn (het wordt gewassen en in een reducerend
gas gestookt) en koud blijven. Men maakt de roosterdraden meestal van molybdeen, dat sterk is en niet gemakkelijk oxideert, hetgeen soms wordt verguld om
emissie te voorkomen, en soms wordt gezwart om meer warmte uit te stralen. De
balken worden gemaakt van nikkel of van een nikkeldraad met een mantel van
koper (om beter de warmte af te leiden). De raamroosters (zie onder) worden ge
maakt van wolframdraad (dat zeer dun getrokken kan worden) met molybdeenbalken.
Het rooster wordt gemaakt door de windingen te wikkelen op een mal, waarin

Fig. 48. Volautomatische roosterwikkelmachine.
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Fig. 49. Verschillende vormen van roosters.

a

ovaal, b = nagevormd, c = rechthoekige katode, d = spanrooster.

de balken zijn uitgespaard. Deze balken worden eerst ingesneden, daarna wordt de
wikkeldraad erin gelegd en dan wordt de insnijding dichtgedrukt. Na bijna 30 jaar
experimenteren is het tenslotte gelukt een machine te maken die de roosters vol
komen compleet en aan de maat aflevert (fig. 48).
De afstand tussen rooster en katode is maatgevend voor de versterking van de
buis. Teneinde kleine toleranties in de versterking te krijgen (hetgeen wenselijk is
om buizen te kunnen uitwisselen) is het dus nodig, dat deze afstand nauwkeurig
wordt aangehouden. Oorspronkelijk was de vorm van het rooster ovaal (fig. 49a).
! >oor de spanning in de draad was het moeilijk om na het wikkelen deze maat aan
te houden. De roosters werden stuk voor stuk gemeten en zo mogelijk op maat ge
drukt. Beter was de vorm volgens fig. 49b, waarbij de draad na het wikkelen onder
een persje werd gestrekt in de vereiste vorm. Een voor platte katoden nog veel ge
bruikte vorm was fig. 49c. Een veel betere vorm werd verkregen door een rooster
met zeer dunne draden te spannen over een raam van dikke draden (SPAN
ROOSTER fig. 49d.). De afmetingen van de rooster-„balken” bepalen hier de af
meting van het rooster. Op deze wijze kon veel nauwkeuriger de afstand rooster-katode worden aangehouden en deze dus kleiner worden gemaakt, waardoor een
grotere versterking kon worden verkregen.
Tabel I en de grafiek (Fig. 50) geven een overzicht van het verkregen resul
taat, waarmede de opmerking in hoofdstuk 1.8, dat de versterking der buizen (S)
in de loop der jaren met een factor 5 verbeterd is, wordt bevestigd.
1
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Fig. 50. Historische ontwikkeling van rooster — katode afstand (Dkg) en roosterdraad diameter (d) van
radiobuizen 1928-1961.
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1 ABEL I. Anodestroom (1,) en Steilheid (S) van enige Philips-buizen geconstrueerd
volgens de gegevens van Fig. 50
huistype
met normaal rooster
A4110
AC2

EC92/ECC81
ECC 85
met spanrooster
PCC88
PC86
PC88
PC900

!a(mA)

S(mA/V)

6

2,4

6
10

2,5
5,6

10

6,2

15
12
12,5
11,5

12,5
14,0
13,5
14,5

Een verschijnsel, dat tenslotte sterk door de constructie van het rooster beïn
vloed wordt, is de MICROFONIE. Een zeer kleine verandering in de afstand roos
ter — katode geeft een verandering in de anodestroom. Een buis met een bewege
lijk rooster zou dus goed als microfoon kunnen dienen, maar dit is nu juist niet de
bedoeling: integendeel, als de trillingen in de luidspreker mechanisch terugwer
ken op het rooster waardoor de anodestroom verandert en daardoor weer de
stroom in de luidspreker, dan hoort men een hinderlijk aanzwellend geloei in de
luidspreker. Om dit te voorkomen moet het rooster „rigide” zijn (het raamrooster
is in dit opzicht gunstig) en het moet stevig klemmend in de mica’s bevestigd zijn;
dit geldt natuurlijk ook voor de katode.
Het blijkt dus inderdaad, dat er aan dit schijnbaar eenvoudig onderdeeltje heel
wat vast zit’.
De schermroosters nrs. 2 en 3 zijn minder critisch en worden meestal gemaakt
in de ovale vorm van molybdeendraad met vernikkelde ijzeren balken.

II.B.4. ANDERE ONDERDELEN IN DE RADIOBUIS
We zullen hier in de eerste plaats nog een belangrijk physisch-chemisch onder
deel noemen: de GETTER. Wij hebben reeds eerder besproken dat een goed va
cuüm essentieel is voor het reproduceerbaar manipuleren van de elektronenstraal
en tevens voor de emissie. Alle onderdelen worden daarom voor de montage ge
wassen en in een reducerend gas bij hoge temperaturen uitgestookt; bij het pom
pen worden zij nogmaals verhit en hierbij ontstane gassen weggezogen, maar toch
kunnen o.a. door verwarming en elektronenbombardement bij het gebruik van de
buis nog gassen ontstaan, die de goede werking zouden storen. Men brengt daar
om in de buis een element aan, dat een kleine hoeveelheid gas kan binden („vang
stoP of getter). Dit kan b.v. een bariumspiegel zijn, welke op de ballonwand wordt
opgedampt. Daartoe bouwt men een getterpil in de buis, welke bestaat uit wat bariumaluminaat in een metalen buisje. Aan het einde van het pompproces wordt
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door hoogfrequentverhitting van het metaal het bariumaluminaat „explosief” ver
dampt en het barium slaat op de koude buiswand neer. Ook deze getter is een critisch onderdeel in het fabricageproces en men moet eigenlijk zorgen, dat de buis
zo schoon is, dat de getter alleen als „verzekeringspremie” dient. Overigens wordt
bij het branden in principe reeds een deel van de getter opgesoupeerd.
De ANODE dient de elektronen die door de katode worden uitgezonden ten
slotte op te vangen en de hierbij vrijkomende energie door straling af te geven. Men
maakt deze van nikkel of vernikkeld ijzer, maar indien het uit te stralen vermogen
groot is, is het beter dat het materiaal zwart is. Men kan hiertoe fijn grafietpoeder
op het metaal aanbrengen, doch hierdoor heeft men weer een bron van losse
deeltjes geschapen. Bijzonder gunstig voor dit doel is het door Philips ontwikkelde
materiaal FERALMA, ijzer, waarop een dunne laag aluminium is gewalst. Aan het
begin van het pompproces wordt de anode hoogfrequent verwarmd, waardoor een
verbinding van het ijzer met het aluminium ontstaat, die een schoon en fraai zwart
oppervlak oplevert. Een ander materiaal, dat door zijn groot oppervlak veel warmte
uitstraalt is een soort „metal déployé” of harmonicagaas, dat men krijgt door in een
nikkelplaat sleufjes te stampen en deze daarna uit te rekken. Dit materiaal is bij
zonder geschikt voor de zgn. „schermen”, die het inwendige van de buis moeten
afschermen voor uitwendige magnetische of elektrische velden, die storingsver
schijnselen kunnen veroorzaken.
Voor onderdelen, die aan hoge spanningen worden blootgesteld dienen de kan
ten afgerond te worden om „corona” te voorkomen en daarvoor is het hardere
roestvrij staal geschikter. Dit is echter ook moeilijker te bewerken.
In de moderne buizen hebben de anoden en schermen met de lippen waarin
deze in de mica’s worden bevestigd, vaak zeer ingewikkelde vormen (fig. 51) en er
is een fijnmechanische industrie ontstaan om deze onderdelen met de nodige pre
cisie in grote aantallen voor lage kostprijzen te maken. Hiervoor zijn twee soorten

ii
Fig. 51. Enige metalen onderdelen en mica’s voor radiobuizen.
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automatische machines nodig, de zgn. VOLGPERSEN, die uit band in één bewer
king de onderdelen uitstampen, buigen en trekken, en de FOUR-SLIDE welke ze
na uitstampen in een cilindrische vorm buigt en een vouwnaad aanbrengt. De
productie van deze machines is groter dan die van de in II.A. 1 genoemde machi
nes voor de glazen onderdelen en daarom moet de fabricage van deze onderdelen
in grote fabrieken geconcentreerd worden.
Na het stampen dienen de onderdelen gewassen te worden in een vet-oplossend
middel en daarna in kokend water, vervolgens worden zij in een reducerend gas
gestookt.
Om de verschillende onderdelen op de gewenste afstand aan elkaar te bevesti
gen en het zgn. PAKKET te steunen gebruikt men mica. Het is nog niet gelukt
een synthetisch materiaal te vinden, dat zo nauwkeurig in een bepaalde vorm ge
stampt kan worden, sterk en elastisch is, bij verwarming geen gas afgeeft en elek
trisch goed isoleert. Om de „kruipweg” over het mica te vergroten wordt dit bespo
ten met een zeer fijn magnesium oxide-poeder.
Het mica wordt in de natuur als samengestelde plaatvormige kristallen gevon
den; deze moeten worden gesplitst en uit een dergelijke plaat van vrij willekeurige
vorm moeten dan zo veel mogelijk micaplaatjes gestampt won’-n. Dit kan niet an
ders dan met de hand gebeuren.

Fig. 52. Opleiding van een monteuse aan de hand van een vergroot model van een radiobuis.

5. DE MONTAGE

II.B.5.
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De in de vorige hoofdstukken beschreven zeer fragiele onderdelen moeten in
elkaar worden gezet om het binnenwerk van de radiobuis te verkrijgen. Hierbij
worden de katoden, de roosterbalken en de lipjes aan de anoden en de schermen
in de mica gestoken, zodat een vrij vormvast „pakketje” ontstaat. De verschillende
onderdelen worden nu elektrisch gepuntlast aan de doorvoerdraden van de buisbodem, waardoor het pakketje enerzijds op deze bodem gesteund wordt, ander
zijds de elektrische verbindingen tot stand worden gebracht.
Deze montage moet zeer zorgvuldig gebeuren. Verontreinigingen, b.v. transpi
ratie van de handen, kunnen tot slechte emissie leiden; men draagt daarom nylon
handschoenen. Het moet gebeuren in een stofarme omgeving. Het lassen gebeurt
met een gedoseerde stroomstoot met behulp van een tijdschakelaar. „Last not
least” moeten de monteuses, die dit werk doen, zorgvuldig worden opgeleid
(fig. 52) en met een onverflauwde grote aandacht werken.
Er zijn ook apparaten geconstrueerd voor het automatisch monteren van radio
buizen. Zoals uit fig. 53 blijkt is dit een ingewikkelde machine. De ondermica be-

Fig. 53. Automatische machine voor het monteren van radiobuizen.
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weegt zich automatisch van één positie naar de volgende. Op iedere positie wordt
een onderdeel toegevoerd en in de mica gedrukt. Tenslotte wordt de bovenmica
opgedrukt en dan wordt het gehele pakketje op de buisbodcm gelast. Automati
sche montage is alleen lonend als men in één fabriek ca. 3.000.000 buizen per jaar
van één type maakt.

II.B.6. HET INSMELTEN, POMPEN EN METEN DER RADIOBUIZEN

De buisbodcm met het pakketje wordt nu in de ballon gedrukt, zodat de tandjes
van de mica verend tegen de ballonwand steunen. Nu moet door ronddraaien in
scherpe, gerichte gasvlammen de buisbodem aan de onderkant van de ballon wor
den gesmolten. Door geleidelijk opwarmen en afkoelen van het glas voorkomt
men dat hierin spanningen ontstaan, die later aanleiding tot barstjes kunnen ge
ven. Gedurende dit insmelten blaast men door de pompstengel een reducerend
gas door de buis om te voorkomen dat bij de hoge temperatuur het binnenwerk
oxideert.
Nu kan het zgn. POMPEN beginnen, waarbij achtereenvolgens de volgende bewerkingen moeten plaats vinden:
a. De pompstengel wordt gestoken en vastgedrukt in een luchtdichte elastische ci
lindrische klem.
b. Deze klem wordt verbonden aan een vacuumpomp. Oorspronkelijk werden
door Philips kwikdiffusiepompen gebruikt, welke een hoog vacuum t.o.v. de at
mosferische luchtdruk kunnen bereiken. Het onderhoud der kwikdiffusiepom
pen is echter wegens het vergiftigingsgevaar door kwik moeilijk. In de laatste jaren worden veelal oliediffusiepompen gebruikt, welke sneller werken, doch in
serie moeten worden geschakeld met een roterende pomp (zie onder beeldbui
zen).
c. Als een zeker vacuum bereikt is komt de ballon in een oven en de inwendige
metalen delen worden door het veld van hoogfrequentspoelen verwarmd, waar
bij gassen, die anders door verwarming tijdens het bedrijf zouden optreden, wor
den afgezogen.
d. Door de gloeidraad wordt stroom gevoerd, waardoor eerst de katode wordt ontgast en daarna het bariumcarbonaat in bariumoxide wordt omgezet (zie II.A.2).
e. Voor sommige buizen wordt dan nog spanning aan de anoden toegevoerd,
waardoor deze door elektronenbombardement verwarmd en daardoor ontgast
worden.
f. Door middel van een hierop gerichte hoogfrcquentspoel wordt de getter versto
ven en slaat neer op de ballonwand, die op de plaats waar men de getterspiegel
wil hebben, met een luchtstraaltje koud geblazen wordt. Soms wordt de getter
na het afsmelten (g) verdampt.
g. De pompstengel wordt verwarmd met een gasvlam, smelt dicht en dan wordt de
buis van de pompstengel afgetrokken en ontstaat de afsmeltpunt.
Oorspronkelijk had deze cyclus plaats op een vast pompstel, waarop b.v. 10 bui
zen werden aangesmolten, waarbij de verschillende bewerkingen achter elkaar
moesten plaats vinden. Een veel betere oplossing geeft het roterende pompstel (fig-
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Fig. 54. Roterend pompstel en insmeltmachine voor radiobuizen.

54), bestaande uit een rad met 30 posities, die ieder een aansluiting voor de buis
en een diffusiepomp bevatten. Dit rad schuift schoksgewijze, b.v. iedere 3 secon
den één positie verder. De geëvacueerde buis vindt in iedere positie een oven,
hoogfrequentspoelen, verende contacten, gasvlammen enz. om de hierboven met
a-g genoemde bewerkingen uit te voeren, en na één omwenteling van het rad
wordt de buis eruit genomen en een volgende ingesmolten buis erin gezet. Bij een
totale productie van 1200 stuks per uur kan iedere buis dus (afgezien van de doorzettijd) 60 X 30 : 1200 = 1,5 minuut aan de bewerkingscyclus worden onderwor
pen. Verder is men er zeker van dat alle buizen precies dezelfde behandeling on
dergaan, terwijl men door het nemen van steekproeven kan controleren of de ma
chine voor het gehele proces goed afgesteld is.
Wij willen hier nog wijzen op een moeilijkheid bij de fabricage van dit soort
producten. Men kan tijdens het gehele fabricageproces vanaf het maken der
grondstoffen en der onderdelen tot en met het branden, wel enige mechanische
en eenvoudige elektrische metingen (contact maken resp. isolatie) verrichten,
maar het resultaat van deze zo talloze bewerkingen kan toch eigenlijk pas gecon
troleerd worden als de buis afgesmolten en gebrand is. Buizen, die niet goed zijn,
moet men weggooien. Het is daarom van belang om zeker vanaf de montage en
het rooster-wikkelen een snelle doorstroming van het product tot en met de eind
controle te doen plaats hebben, opdat men eventueel gemaakte fouten kan corri
geren voordat men een te groot aantal buizen, die niet goed zijn, moet weggooien.
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Terwijl in de kinderjaren van de radiobuizenfabricage een uitval van 50% vaak
voorkwam, was men in 1945 reeds gekomen tot 15%. Heden ten dage is de radio
buizenfabrikant niet tevreden voordat hij 5% of minder haalt. Hierbij hebben wij
dan nog maar buiten beschouwing gelaten, dat bepaalde fouten pas bij duurproeven van honderden uren aan het licht komen.
Nadat de buizen afgesmolten van de pomp komen, worden zij in huishouders
op de zgn. BRANDRAMEN gestoken, waar volgens een bepaalde cyclus gloeianode en schermroosterspanningen worden aangelegd om op de juiste wijze de
katode te formeren. Bij het roterende brandraam (fig. 55) worden automatisch de
strippen met buizen volgens een bepaald tijdschema aan de gewenste spanningen
aangesloten.
Nu komt tenslotte het METEN waarbij de buizenfabrikant pas kan beoordelen
of hij een goed produkt gemaakt heeft. Gemeten worden gloeistroom, emissie
(verzadigingsstroom), roosteremissie (een controle op het vacuum), isolatie en
soms capaciteiten, doch daarna ook enige punten van de karakteristieken (zie
II.B.8.), die het verband tussen roosters pan ning, anodestroom, anodespanning
enz. aangeven. Voor de practijk is het eenvoudiger deze metingen „statisch” te
doen, d.w.z. met gelijkstroom, waarbij enkele spanningen \orden ingesteld en de
corresponderende stroomsterkten worden afgelezen, doe!; in bepaalde gevallen
moeten de metingen bij hoge frequentie plaats hebben. G rniddeld kan men stel
len, dat een radiobuis aan ca. 10 meeteisen moet voldoen om de fabricage te con
troleren. Bij steekproeven worden wel 100 punten gecontroleerd, die eventueel tot
„bijsturen van de fabricage kunnen leiden.

Fig. 55. Roterend brandraam voor radiobuizen.
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II.B.7. ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE GELIJKRICHTER (DIO
DE)

In een gelijkrichter bevindt zich een KATODE, die verwarmd wordt en elektro
nen emitteert en een ANODE, welke géén elektronen mag emitteren, dus niet
warm mag worden. Als de anode positief is t.o.v. de katode zal zij de elektronen,
die door de katode worden geëmitteerd aantrekken en heeft stroomdoorgang
plaats. Als de anode negatief is t.o.v. de katode blijven de elektronen in of bij de
katode en heeft géén stroomdoorgang plaats.

is

Ia

A"

<dVa

.

Tl

+ va

a.

temp. T

b

Fig. 56. Karakteristieken van een gelijkrichter.
a = Anodestroom (Ia) als functie van de anodespanning (Va) bij verschillende temperaturen,
b = Verzadigingsstroom (Is) als functie van de katodetemperatuur.

De grafiek 56a geeft het verband tussen anodestroom (Ia) en -spanning (Va). Bij
lage anodespanning worden nog weinig elektronen van de katode weggezogen. Bij
toenemende anodespanning neemt de elektronenstroom toe ongeveer evenredig
met de anodespanning. Men kan voor kleine veranderingen volgens het in fig. 59
ingetekende driehoekje definiëren dVa : dla = Rj (INWENDIGE WEERSTAND)
die in dit gedeelte van de grafiek vrijwel constant is. Bij nog hogere anodespan
ning worden alle elektronen, die de katode emitteert, weggezogen en bereikt men
de VERZADIGINGSSTROOM. Bij het practisch gebruik van oxidekatoden gaat
men nooit zo ver, want dan zou de katode vernield worden. Zoals in hoofdstuk
II.B.2. reeds is vermeld, neemt de verzadigingsstroom toe met toenemende tem
peratuur van de katode, welke weer afhangt van de gloeistroom.
In het rechte deel van de karakteristiek kunnen we de inwendige weerstand als
een Ohmse weerstand beschouwen, en bij een weerstandsbelasting volgens fig. 57a
zal de topwaarde van de wisselstroom zijn I = Vo : (Rj + Ru) en de spanning Vo
zich verdelen in Va en Vb omgekeerd evenredig met Rj en Ru. In figuur 57b is de
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Fig. 58. Gelijkric hc -r met afvlakcondensator.
a = schema, b — spanningskromme.

spanning op de gelijkrichtbuis gegeven: de topwaardc is in de halve periode dat de
anode positief is = IaRj, in de halve periode dat de anode negatief is = Vo.
Anders wordt het als de gelijkspanning wordt afgevlakt met een condensator
volgens fig. 58a. Zoals in fig. 58b is getekend, blijft de spanning op deze conden
sator positief; deze neemt door de stroomafname van Ru wat af gedurende de tijd,
dat de netspanning lager is, en in de periode dat de netspanning hoger is dan
wordt hij weer bijgeladen. De buis krijgt de som van de spanningen van het net en
de condensator, en als de negatieve spanning van het net zijn top bereikt, is de
buisspanning bijna 2 X Vo.
Behalve door hoge spanning op de anode is deze schakeling ook in andere op
zichten gevaarlijk voor de buis. Indien op de een of andere wijze gasatomen aan
wezig zijn of ontstaan, zal door stootionisatie een doorslag optreden, waarbij het in
de condensator opgezamelde vermogen zich door de buis wil ontladen. De stroom
van positieve atoomtesten, die dan de katode treft, kan deze gemakkelijk beschadi
gen (SPUTTEREN).
Wanneer dioden voor DETECTIE (gelijkrichting) van het signaal gebruikt wor
den, wenst men — om vervorming te voorkomen — dat de doorgelaten stroom
evenredig is met de spanning. Daarom moet men door een passende configuratie
het gedeelte van de karakteristiek vanaf Va = 0 zo recht mogelijk trachten te krij
gen.

II.B.8. KARAKTERISTIEKEN VAN DE TRIODE

De grafieken welke het onderling verband aangeven tussen anode en rooster —
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Fig. 59. Karakteristieken van een triode.
Ia = anodestroom, Va = anodespanning, Vg = roosterspanning, Ig = roosterstroom.

stroom en spanning noemt men KARAKTERISTIEKEN.
De belangrijkste karakteristiek geeft fig. 59a: anodestroom als functie van de
roosterspanning bij verschillende (constant gehouden) anodespanningen.
Fig. 59b geeft de anodestroom als functie van de anodespanning bij verschillen
de (constant gehouden) roosterspanningen. Bij een hoge positieve roosterspanning
nadert deze grafiek die van de verzadigingsstroom (fig. 56): het rooster helpt de
elektronen naar de anode te trekken. Naarmate de roosterspanning tot 0 nadert zal
een deel der elektronen als „wolk” bij de katode blijven hangen en naarmate het
rooster meer negatief wordt, worden meer elektronen door het rooster tegenge
houden.
Fig. 59c geeft tenslotte de roosterstroom als functie van de roosterspanning. Als
het rooster positief wordt zal het zelf ook elektronen opnemen en stroom leveren.
Hierdoor zou energie aan de stroomkring, die het inkomend signaal levert, wor
den onttrokken en dat wenst men niet, want deze stroomkring heeft een klein ver
mogen. Men werkt dus bij voorkeur in het gebied waar de roosterspanning nega
tief is. Men moet dan wel zorgen dat het rooster koud blijft, anders gaat het als ka
tode werken. Bovendien moet men zorgen dat er geen gas in de buis is, want dan
zullen de door de anodespanning versnelde elektronen meer elektronen uit de gas
atomen losschieten en het negatief geladen rooster zal de positieve atoomresten
aantrekken en toch stroom gaan voeren. (In de eerste radiobuizen, die nog vrij veel
gas bevatten, maakte men gaarne van deze ionisatie gebruik om een grotere ano
destroom te krijgen, maar de situatie wordt onstabiel en men krijgt vervorming).
Beschouwen wij in fig. 59a het driehoekje, dat de verandering in de anode
stroom dla bij een bepaalde verandering van de roosterspanning dVg aangeeft, dan
definiëren we dla : dVg als de STEILHEID = S van de buis. Dit is dus een maat
voor de versterking t.a.v. de anodestroom.
Zoals uit fig. 59b blijkt, veroorzaakt een bepaalde verhoging van de anodespan
ning dVa ook een verhoging van de anodestroom dla en dVa : dla definieert men
als een inwendige weerstand Rj.
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De verhouding dVa : dVg definieert men als de (spannings) VERSTERKING

dVa
dla
dVa
G= ---- =----- x —
dVR dV8 dla

SR,

De steilheid (S) is groter naarmate de afstand rooster — katode kleiner is. Ook
de afstand tussen de roosterdraden is van invloed op de steilheid. Is deze afstand
groot, dan zal tussen de roosterdraden de negatieve spanning van het rooster het
veld minder beïnvloeden, waardoor volgens fig. 60a de veldsterkte op de katode
positief kan worden bij een roosterspanning van —10 V. Daardoor worden bij de
ze hoge negatieve roosterspanning toch nog elektronen aan de katode onttrokken
(EILAND EFFECT). Het afknijppunt verschuift naar links en de Ia/Vg grafiek ver
toont een „staart” (fig. 60c curve a).
Voor het verkrijgen van een „vervormingsvrije” versterking zal men willen wer
ken op het rechte gedeelte van de karakteristiek. Wanneer kleine variaties van de
roosterspanning optreden, kan men met behulp van een negatieve voorspanning
op het rooster, zorgen op het rechte gedeelte van de karakteristiek te werken. Wil
men de gehele „ruimte” van de buis gebruiken dan ontstaat vervorming in het gebogen onderste gedeelte van de karakteristiek, zoals ook in de getrokken lijn van
fig. 60c nog aanwezig is.
Men kan ook van de „staart” een nuttig gebruik maken indien men de steilheid
veranderen wil. Bij grote negatieve voorspanning is de versterking geringer dan bij
kleine negatieve voorspanning, zoals door de twee driehoekjes in fig. 60c wordt
aangegeven. Door roosters met veranderlijke spoed kan men verschillende vormen
van la/Vg karakteristieken krijgen. Men maakt van deze „staart” van de IaVg karak
teristiek o.a. gebruik voor de Automatische Volume Regeling (A.V.C.).
Bij rooster-gelijkrichting (detectie) zal de voorspanning van het rooster = 0
moeten zijn. Men werkt dan op het kromme gedeelte van de IaVg karakteristiek en
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Fig. 60. a. b. Verloop van de veldsterkte aan het
katode-oppervlak bij een roosterspanning van
0 V, - 5 V en - 10 V
a. Bij een grote onderlinge afstand der roosterdraden
b. Bij een kleine onderlinge afstand der roosterdraden.
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Fig. 60. c. Ia/Vg karakteristiek bij een
configuratie als fig. 60a en b.
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9. BUIZEN MET MEER ROOSTERS
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krijgt dus altijd vervorming. Daarom wordt aan diode-detectie de voorkeur gegeven.
De inwendige weerstand Rj is afhankelijk van de afstand anode — rooster. Voor
een grote spanningsversterking moet Rj groot zijn.
Het vermogen dat de buis kan afgeven wordt bepaald door de maximumwaarde
van Ia, welke verband houdt met de emissie, die de katode kan afgeven. Een hoge
la eist meer gloeistroomenergie.
Tenslotte dient nog gewezen te worden op een eigenschap van de buis, die niet
direct samenhangt met de karakteristiek, n.1. de capaciteit tussen anode en rooster:
Cag. In vele gevallen zullen de anode en rooster deel uitmaken van trillingskringen, die men onvervormd wil versterken en de capaciteit Cag kan aanleiding geven
tot een wederzijdse beïnvloeding dezer trillingskringen die vervorming veroor
zaakt. Ook kan deze koppeling ongewenst oscilleren doen ontstaan.

II.B.9. BUIZEN MET MEER ROOSTERS

Bij het bespreken der karakteristieken zijn wij aan één complicatie voorbijge
gaan. In de leiding tussen de anodespanningsbron en de anode is n.1. een weer
rand opgenomen. Dit heeft tot gevolg, dat — naarmate de anodestroom toeneemt
door het spanningsverlies in deze weerstand de anodespanning daalt; daardoor
daalt weer de anodestroom enz. Men kan de buis dus niet tot de maximum toelaat
bare anodestroom „uitsturen”. Men voegt nu tussen rooster en anode een tweede
rooster (SCHERMROOSTER) toe, dat direct aan de anodespanningsbron wordt
verbonden en dus onafhankelijk van Ia de volle anodespanning houdt. Dit
schermrooster zal wel een deel van elektronen opvangen, die dus niet „nuttig” in
de weerstand verwerkt worden, maar aan de andere kant blijft dit schermrooster
ook bij grote anodestroom op de volle spanning staan en trekt dienovereenkom
stig elektronen aan. Deze zgn. TETRODE zal dus tot een groter vermogen uitge
stuurd kunnen worden. Om te voorkomen dat het schermrooster te veel elektro
nen zou opvangen, heeft men wel buizen gemaakt, waarin het stuur- en het
schermrooster werden GESCHADUWD, d.w.z. de windingen van het schermroostcr werden nauwkeurig achter het stuurrooster geplaatst.
De tetrode in de bovengenoemde schakeling, waarbij het schermrooster direct
aan dezelfde spanningsbron als de anode wordt aangesloten, heeft echter een be
zwaar. Bij hoge Ia zal het schermrooster een hogere spanning hebben dan de ano
de. Door de elektronen, die met hoge snelheid de anode bereiken, zullen hiervan
zgn. „secundaire” elektronen worden losgeschoten en deze bewegen zich naar het
schermrooster (dat positief is t.o.v. de anode) toe. Hierdoor ontstaat een tegenge
stelde elektronenstroom, die een gedeelte van de met de tetrode verkregen voor
delen weer teniet doet gaan.
De oplossing werd hier gevonden met de PENTODE die in 1925 door TELLEGEN werd gevonden. Hierin is tussen schermrooster en anode een zgn. VANGROOSTER aangebracht, eerr rooster met wijde mazen (grote spoed), dat aan de
katode wordt verbonden. Dit vangrooster, dat negatief is t.o.v. de veldsterkte ter
plaatse, zal door zijn wijde mazen de aantrekkingskracht van de anode op de snelle
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elektronen die van de katode afkomstig zijn, niet sterk beïnvloeden, maar het zal
wel de secundaire elektronen, die van de anode in het schermrooster afkomen,
weer terugkaatsen en de verstorende werking hiervan voorkomen.
Een dergelijke pentode heeft een zeer hoge inwendige weerstand en maakt
daarom een grote spanningsversterking mogelijk, hetgeen haar bijzonder geschikt
maakt voor hoogfrequent-versterking. Echter loopt ook de IaVa karakteristiek vrij
wel vlak, waardoor zij ook zeer geschikt is voor versterking van grote vermogens.
Een bijkomstig voordeel (dat voor verschillende toepassingen zeer belangrijk is)
is dat het geaarde (resp. aan katode verbonden) vangrooster, een zeer goede af
scherming vormt tegen de terugwerking van de anodeketen op de roosterketen; de
capaciteit tussen anode en stuurrooster Cag is zeer gering.
Ter illustratie van het bovenstaande in tabel II een overzicht van de eigenschappen van enkele moderne versterkerbuizen (triodes en pentodes):
TABEL II. Eigenschappen van enige typen radiobuizen

EF184

huistype

ECC85

toepassing

HF verst. MF versterkerbuis
voor T.V.
niet
regelbaar
regelbaar

anodespanning
schermroosterspanning
stuurroosterspanning
anodestroom
max. output
steilheid
inw. weerstand
capaciteit
gloeispanning
gloeistroom

Va

230

Vg2

EF183

EL5O3

Uitgangs- Uitgangsbuis
buis

230

230

250

265

V

230

230

250

265

V

-7,3
50
6,0
11,3
38
0,5
6,3
760

-13,2
118
20
23
7,3
2,2
6,3
1050

V
mA
W
mA/V
kQ
pF

V«1
*a

-2,2
10,8

-2,5
10

-2,1
10,5

6,8
8,3
1,5
6,3
435

15,6
380
0,005

10,6

Ri
Cagl
Vf

wo
s

EL84

6,3
300

-12
2,4

0,5
500
0,005
6,3
300

V
mA

Hieruit blijkt, dat men binnen zeer wijde grenzen de eigenschappen van deze
buizen kan variëren in verband met de toepassing.
Voor het MENGEN van 2 signalen kan men achter het schermrooster van de
tetrode nog een tweede stuurrooster aanbrengen. De anodestroom wordt dan geva
rieerd door het product van de spanningsvariaties op het eerste en het tweede
stuurrooster. Het quotiënt van de verandering van de middelfrequente anodewisselstroom en de hoogfrequente spanning op het eerste rooster, noemt men CONVERSIESTEILHEID. Achter het tweede stuurrooster brengt men een tweede
schermrooster aan. Zo krijgt men een buis met 4 roosters, dus inclusief katode en
anode 6 elektroden, een HEXODE.
Men kan nu achter het tweede schermrooster nog een vangrooster aanbrengen
en dan krijgt men een HEPTODE.

10. COMBINATIEBUIZEN
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Tenslotte kan men nog een rooster toevoegen, zodat men met twee roosters een
oscillator vormen kan. Daarachter komt een schermrooster, vervolgens een stuurrooster, daarna weer een schermrooster en tenslotte een vangrooster. Zo krijgt
men een buis met 6 roosters, de OCTODE, waarmede omstreeks 1934 heterodyne
radioapparaten werden uitgevoerd. Deze buizen werden — ook in de toepassing
— zeer gecompliceerd en men is later voor dit doel TRIODE-HEXODEN of
-HEPTODEN gaan toepassen, waarbij in één ballon een oscillator-triode en een
menghexode zijn samengebouwd.
1I.B.10. COMBINATIEBUIZEN

Naarmate de uitval in de fabricage minder werd, kon men er toe overgaan meer
systemen in één ballon samen te voegen. Dit is natuurlijk zeer eenvoudig wanneer
van twee systemen de katode aan dezelfde spanning ligt, omdat men dan beide
systemen boven of naast elkaar tegenover de gezamenlijke katode kan bouwen.
Het eenvoudigste was één of twee diode plaatjes boven het triode- of pentode-systeem aan te brengen (duodiode — triode enz.).
Bij de miniatuurbuizen met 7 aansluitpennen was het reeds mogelijk twee triodes met gezamenlijke katode in één ballon te bouwen. De A-techniek met 8 pen
nen geeft de mogelijkheid twee triodes met gescheiden katode in één ballon te
bouwen. In de Noval-techniek met 9 aansluitpennen kan men een triode-pentode
met gescheiden katode in één ballon bouwen. Fig. 61 toont een röntgenfoto en
horizontale doorsnede van zo’n triode-pentode PCF80, waaruit wel blijkt, dat heel
wat onderdelen in de 22 mm diameter van de ballon moesten worden onderge
bracht.

Fig. 61. Röntgenfoto en horizontale
doorsnede van de combinatiebuis
PCF80.
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Omstreeks 1964 zijn de Amerikanen nog uitgekomen met een serie buizen met
12 pennen, waarmede nog veel gecompliceerder combinaties konden worden ge
maakt (COMPACTRON).
De voordelen die hierbij werden verkregen doordat voor meer systemen slechts
één ballon en éénmaal pompen nodig was, wogen echter niet op tegen de nadelen
die een gevolg waren van de gecompliceerdheid dezer buizen en het afwijken van
de standaard-Noval-omhulling.

H.B.11. HET MAGISCH OOG
Wij moeten nog één huistype behandelen,. dat
i de radiobuizenomhulling
— in
wordt gemaakt, doch in principe een katodestraalbuis is. Deze buis wordt gebruikt
om aan te tonen of men het ontvangapparaat goed afgestemd heeft. Hij vertoont
een lichtvlek, waarvan <de
’ afmetingen veranderen naarmate het laagfrequente signaai groter of kleiner is (bij maximum-signaal is 1het. apparaat
_rI
o
--- —
o---------- In
goed
afgestemd).
de practijk geeft het A(utomatische) V(olume) C(ontrole) signaal de geschikte
regelspanning.
De buis bestaat uit een radiobuizenkatode en een metalen mode, die met een
fluorescerende stof bedekt is. Onder invloed van
•
de elektroncnstroom die de anode treft, zal dit’scherm oplichten. Tussen katode en anode is nu een elektrode van
een bepaalde vorm ;gebracht, die de elektronenbundel zal focusseren afhankelijk
van de hierop aangesloten spanning,, en daardoor het oppervlak van de lichtvlek
zal vergroten of verkleinen.
Aan de regelelektrode kan direct de A.V.C.-spanning worden aangesloten of
men kan deze aansluiten aan het rooster van een ingebouwde versterkertriode.
Voordelen van deze afstembuis zijn de traagheidsloze werking
erking en
en het aardige
plaatje (b.v. een bloemmotief) dat men kan vertonen. (Fig. 62)
i -
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Fig. 62. Enige uitvoeringen van het „magisch oog".
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II.B.12. KWALITEITEN BETROUWBAARHEID

Het heeft wel enige tijd geduurd voordat de constructeurs van sterkstroomapparatuur-meetinrichtingen, van telefoon- en telecommunicatieapparatuur de radio
buis erkenden als een onderdeel, waarvan het falen het risico van bedrijfsstoring
en zelfs van het verlies van mensenlevens tot gevolg zou kunnen hebben. Het zeer
ingewikkelde mechanische en physisch-chemische samenstel van de radiobuis
leidde in de beginperiode inderdaad tot een levensduur van hoogstens 1000 uren,
nog afgezien van de kans, dat reeds eerder storingen optraden.
Het opsporen van de storingskansen en de mogelijke levensduur kon bezwaar
lijk geschieden aan de hand van gegevens van de her en der verspreide gebruikers.
De industrie moest zichzelf inrichten om onder nauwkeurig gecontroleerde en ge
registreerde omstandigheden duurproeven en schokproeven te nemen. Fig. 63
toont een foto van een duurproefraam, waarin gloeispanning, anodespanning en
roosterspanning kunnen worden ingesteld en constant gehouden. Fig. 64 een triltafel, waarop de buizen bij frequenties van 0-5000 perioden met instelbare ampli
tudo kunnen worden getrild.

Fig. 63. Installatie voor het duurproeven van radiobuizen.
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Fig. 64. Triltafel voor radiobuizen.

Beschouwt men de uitval bij deze duurproeven dan kan men deze in drie groepen verdelen:
a. IN DE EERSTE UREN (EARLY FAILURES) is de uitval groter dan in de daar
op volgende periode van honderden uren. Deze uitval is afkomstig van fouten
in het productieproces, die bij de beproeving gedurende dit proces nog net niet
naar voren zijn gekomen. Om deze fouten te vinden kan het wenselijk zijn alle
buizen b.v. 48 uur te branden. De bij deze brandproef optredende fouten geven
natuurlijk een vrij snelle informatie over bij de fabricage gemaakte fouten en in
dien het uitvalpercentage te groot is, dient men de gehele partij te vernietigen.
b. INCIDENTELE FOUTEN. Deze treden vrij regelmatig in de eerste honderden
uren op, veelal bij trillen, schokken en hoge temperatuur. Zij kunnen de vol
gende oorzaak hebben:
— Stof: stofdeeltjes in de buis of korreltjes, die van één der onderdelen losra
ken, kunnen ergens in de kleine isolatie-afstanden komen en dan aanlei
ding geven tot krassen en kraken. De remedie is zeer schoon werken en
wassen.
— Gasontwikkeling door verontreiniging of anderszins kan aanleiding geven
tot een overslag voordat dit gas door de getter is opgenomen. De remedie is:
stoken der onderdelen en verhitten op de pomp.
— Glasspanning rondom de insmelting van de doorvoerpennen kan eerst na
vele uren bedrijf aanleiding tot barstjes geven. Men dient dus tijdens de fa
bricage steeds de glasspanning te controleren.
— Slechte lassen kunnen na meerdere uren bedrijf losgaan en daarom dient
door geoefende monteuses met een reproduceerbare las-druk en energie gewerkt te’worden.
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— Gloeidraad-katode sluiting. Hier dient voldoende reserve genomen te wor
den.
c. EINDE LEVENSDUUR FOUTEN (GRADUAL FAILURES). Deze zijn niet
van incidentele aard, doch principieel:
— Einde levensduur katode: zoals reeds vroeger is opgemerkt dient aan het op
pervlak van de katode een laag zuiver barium aanwezig te zijn, die in stand
moet worden gehouden. Het blijkt nu dat bepaalde (reducerende) verontrei
nigingen in het nikkel van de katode tot het vormen van deze barium-laag
medewerken, andere verontreinigingen juist een zekere „vergiftiging” be
werkstelligen. Het materiaal van de katode dient dus aan een zeer nauwkeu
rig bepaalde chemische samenstelling te voldoen. Verder kan elektrolyse
van de katode optreden die juist een isolerende laag hierin vormt (INTER
FACE). Dit proces neemt toe bij hogere temperatuur van de katode, maar bij
lagere temperatuur is de katode weer meer gevoelig voor vergiftiging.
— Verdamping. Zowel van de katode als van andere warme onderdelen komt
metaaldamp af, welke op andere onderdelen zal neerslaan en daar secundai
re emissie of kortsluiting kan veroorzaken. De constructie moet zo gemaakt
worden, dat dit niet voor kan komen.
Levensduur van de gloeidraad. Door een goed warmtecontact tussen katode
en gloeidraad kan de temperatuur zo laag gekozen worden dat de verdam
ping van het wolfram, die bij gloeilampen het einde van de levensduur be
paalt, geen rol speelt. Wel kunnen bepaalde elektrolyseverschijnselen in de
gloeidraad-katode isolatie de levensduur beperken.
— Getter. De capaciteit van de getter moet groot genoeg zijn om gedurende
duizenden uren eventueel vrijkomende gassen te binden.
Hoewel het bovenstaande overzicht niet volledig is, leek het toch nuttig enige
verschijnselen die de levensduur bepalen, te behandelen. De concurrentie van de
transistoren heeft de afnemers critisch gemaakt ten opzichte van de levensduur en
zelfs GRADUAL FAILURES na 1000 uur worden niet getolereerd.
Een diepgaande studie van deze verschijnselen en een ver doorgevoerde proces
controle, discipline in de fabricage en systematische keuringen hebben geleid tot
een groep SPECIAL QUALITY BUIZEN met een levensduur van 10.000 uur of
meer. De studie, die nodig was voor deze „speciale” buizen heeft ook geleid tot
verbetering van betrouwbaarheid en levensduur van de in massa gefabriceerde bui
zen voor radio en televisie.
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SECTIE C. KATODESTRAALBUIZEN
II.C.l. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE TELEVISIE-BEELDBUIZEN

Zoals in Hoofdstuk 1.11. reeds is vermeld, wordt in de T.V.-buis het beeld
verkregen doordat een elektronenstraal, waarvan de intensiteit verandert overeen
komstig „licht” en „donker”, een lijnenpatroon beschrijft over een scherm, dat is
bedekt met een poeder, dat oplicht onder invloed van het elektronenbombarde 
ment.
De katode moet dus een elektronenstraal van voldoende sterkte kunnen uitzen
den. De sterkte van deze straal moet met een rooster worden geregeld overeen
komstig het videosignaal en deze straal moet worden „gefocusseerd” dusdanig, dat
op ieder moment op het scherm een puntje oplicht. De grootte van dit puntje is
maatgevend voor de scherpte: het mag niet groter zijn dan de hoogte van het beeld
gedeeld door het aantal lijnen (in Nederland 625). Deze straal wordt door een ci
lindrische anode op een hoge spanning t.o.v. de katode aangetrokken en schiet
dan door de anode naar het scherm. De spanning bepaalt de snelheid van de elek
tronen, de stroom het aantal elektronen en het product de h' ntsterkte, welke te
vens bepaald wordt door de gevoeligheid van het poeder om deze elektrische ener
gie in lichtstralen om te zetten.
Achter de anode loopt de elektronenstraal tussen twee paar onderling loodrech
te spoelen, waardoor „zaagtand”vormig verlopende stromen worden geleid, die de
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Fig. 65. Doorsnedetekening van een moderne beeldbuis (A 59-11 W).
A = glazen frontplaat (scherm) bedekt met fluorescerend poeder en aluminiumlaag, B = conus, C =
hals, D = hoogspanningscontact, E = deflectiespoel, F = kanon, G = huls met aansluitpennen, H
= aquadaglaag, J = aluminium afschermlaag, K = metalen rand met plastic-vulling voor drukspanning (P-buis).
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elektronenstraal dusdanig afbuigen, dat hij achtereenvolgens alle 625 lijnen van
links naar rechts en van boven naar onderen afloopt (fig. 16a). De genormaliseerde
vorm van het beeld heeft een verhouding breedte : hoogte = 4:3, doch om het
voor de buis wat gemakkelijker te maken, heeft men tot 1968 van de breedte wat
afgesneden en een beeld in de verhouding 5 : 4 weergegeven. In verband met de
moeilijkheid om een glasballon te maken met een volkomen vlak rechthoekig
scherm en rechte hoeken, is het scherm van de buis iets bol, zijn de hoeken afge
rond en de zijden wat uitgestulpt.
Om met enige mensen op comfortabele wijze het beeld te kunnen waarnemen,
dient het een vrij grote afmeting te hebben (normaal is thans een diagonaal van
59 cm). Om het apparaat niet te diep te maken zal men het kanon (de combinatie
katode, roosters en anode) en de afbuigspoel zo kort mogelijk moeten maken en
de „afbuighoek” zo groot mogelijk. Van 70° is men gekomen tot 90° en daarna tot
110° (over de diagonaal gemeten) en hiermede krijgt de buis met een diagonaal
van ca. 60 cm een grootste diepte van 38 cm. Men moet bedenken dat hierbij over
het gehele scherm de elektronenstraal op het scherm „gefocusseerd” moet zijn (dus
dezelfde kleine diameter moet hebben) en dat de afwijking van de elektronenstraal
'• horizontale en verticale zin, rechtlijnig en evenredig met de tijd moet verlopen.
• cnslotte moet deze buis in een fraaie kast in de huiskamer staan en veilig zijn
voor hoogspanningen, röntgenstralen en ontploffingen. Fig. 65 geeft de doorsnede
van een moderne beeldbuis.
Wij zullen nu nagaan op welke wijze dit resultaat bereikt kon worden.

II.C.2. DE OMHULLING

In de beginjaren van de T.V. moesten ballons met 9" diameter geblazen wor
den. Men heeft ook nog proeven gedaan met ronde buizen met metalen conus en
een scherm van plaatglas, maar het rechthoekige formaat kon toch alleen van ge
perst glas worden gemaakt. Men moet hierbij bedenken, dat het vrij vlakke scherm
van binnen vacuum en van buiten de atmosferische druk moet kunnen houden,
hetgeen bij een schermoppervlak van 2000 cm2 een druk van 2.000 kg betekent.
Men heeft dus een vrij grote glasdikte nodig (een ballon voor een 23" buis weegt
ca. 12 kg).
De schermen worden geperst tussen een boven- en ondermatrijs (fig. 20), die
nauwkeurig in de juiste vorm in speciaal staal zijn gefreesd en geslepen. Uit een
WAN (grote oven) met gesmolten glas loopt uit een uitlooptuit (FEEDER) het ge
smolten glas naar de matrijs en deze wordt periodiek geopend, waarbij er een afge
meten hoeveelheid gesmolten glas in de ondermatrijs valt. Het glas moet door de
ze feeder continu doorstromen anders zou het stollen en daarom moet een derge
lijke glasfabriek continu (in vier ploegendienst) werken. Minstens enige malen per
minuut moet het glas doorstromen, zodat de minimum productie van een derge
lijke glasfabriek wel ca. 1.000.000 persstukken per jaar is. Er moet voor worden ge
zorgd, dat het glas bellenvrij is en geen slierten of steentjes vertoont, anders zou
het beeld bedorven worden. In de pers wordt het gesmolten glas tussen de boven
en ondermatrijs in de juiste vorm geperst en daarna wordt het persstuk overge-
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Fig. 66. Enige voorbeelden van glazen persstukken voor beeldbuizenballons

bracht naar een tunneloven, waarin het langzaam wordt afgekoeld, teneinde te
voorkomen dat er later spanningen in optreden.
Voor de conus heeft men aanvankelijk het „slinger”-procédé toegepast. Hier valt
het gesmolten glas in een draaiende matrijs, waardoor het tegen de wand hiervan
oploopt en dan brengt de bovenmatrijs de conus in de juiste vorm. Naarmate de
buis groter werd en de conussen minder diep, werd het gemakkelijker de conussen
op dezelfde pers als de schermen te fabriceren. Fig. 66 geeft enige specimens van
glazen persstukken voor beeldbuizen.
Aan deze conus wordt de zgn. „hals” van buisglas gesmolten, waarin later het
„kanon” wordt ondergebracht. Bijzondere zorg verdient de trechtervormige overgang conus - hals. Men moet hier aan de binnenkant voldoende plaats houden om
de elektronenstraal heen en weer te laten zwaaien, aan de buitenkant wenst men
zo dicht mogelijk bij deze straal het magnetisch circuit van de afbuigspoel aan te
brengen om de energie, die hiervoor nodig is, te beperken. Deze trechter moet
dus zo nauwkeurig mogelijk worden geperst en in enkele gevallen dient deze in de
juiste vorm te worden geslepen.
Het betrouwbaar aan elkaar smelten met behoud van de vorm van scherm en
conus was nog een heel probleem, want men kan van de binnenkant niet verwar
men en ook niet mechanisch steunen. De beste oplossing is gevonden door COR
NING, n.1. door de lasnaad te laten ronddraaien tussen gasvlammen, waaraan een
hoogfrequente spanning wordt aangelegd. De gasvlammen verwarmen de aansluitrand tussen conus en scherm en deze wordt daardoor geleidend voor de hoogfre
quente stroom, die over de gasvlammen wordt aangevoerd. Op de plaats van de
aansmelting wordt daardoor het glas regelmatig opgewarmd. Vervolgens worden
scherm en conus tegen elkaar gedrukt en rollen zorgen voor de goede uitwendige
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vorm. Daarna volgt natuurlijk weer de zgn. „koel”-oven, welke de spanning uit het
glas haalt. Het is de firma Philips gelukt voor dit samen smelten een roterende
machine te maken, die volkomen automatisch werkt.
Zoals in hoofdstuk 1.13 reeds werd uiteengezet, kan een dergelijke fabriek,
welke de glasdelen voor T.V.-ballons perst en samenstelt, hetgeen een investe
ring van rond $ 10 miljoen vergt, alleen rendabel zijn indien de geproduceerde
hoeveelheid zeer groot is. Er bestaan in de wereld niet meer dan hoogstens 20
fabrieken, waar deze ballons worden vervaardigd.

II.C.3. DE VERSTERKTE BUIS
Zoals hierboven werd opgemerkt bedraagt de totale druk op het scherm van de
beeldbuis 2.000 kg en men had dus een soort „bom” in zijn T.V.-apparaat. Een
barst in het scherm zou de scherven met grote kracht naar binnen drukken, waar
bij ook scherven naar buiten vliegen. Nog erger is dat bij een mechanische fout
-ian de conuszijde het kanon met grote kracht naar binnen zou worden gedrukt en
ioor het scherm in de kamer zou „schieten”. In de apparaten vóór 1960 werd dan
ook vóór het scherm een beschermglas gezet, dat bij de zgn. IMPLOSIE van de
buis bescherming kon bieden. In Amerika heeft men later een geperst bescherm
glas op het scherm geplakt (TWIN PANEL). Philips heeft in 1960 een oplossing
gebracht, die de buis „implosie-veilig” maakt, waardoor dit beschermglas kon wor
den w<eggelaten, de zgn. „P-BUIS”. Hierin wordt ervoor gezorgd, dat in het scherm
een radiaal naar binnen gerichte drukspanning wordt aangebracht (trekspanningen geven aanleiding tot barsten), terwijl tevens de aansmeltrand, waar de meeste

Fig. 67. Fabricage van de versterkte buis. Tussen hoekijzer en ballon wordt polycsterhars
gegoten.

Fig. 68. Versterkte buis nadat vlak bij de rand
een gat geslagen is.
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kans op het ontstaan van barstjes aanwezig is, door een plastic laag bij elkaar wordt
gehouden. Dit geschiedt door de aansmeltrand te omhullen met een rondgebogen
hoekijzer en tussen dit hoekijzer en de ballon een laag polyesterhars te gieten (zie
fig. 65). Fig. 67 toont hoe deze bewerking aanvankelijk plaats vond. Bij het harden
zet deze laag uit, waardoor de drukspanning ontstaat, terwijl de hars het glas bij el
kaar houdt indien er aan de rand een barst op mocht treden. Fig. 68 geeft het re
sultaat: met een forse hamerslag is op de kritische plaats vlak bij de rand een gat in
de buis geslagen: de barsten hebben zich niet voortgezet en er zijn geen scherven
we£gesfingerd. De lucht is met zo’n grote snelheid door het gat naar binnen ge
stroomd, dat het fluorescerende poeder is weggeblazen.
Later zijn andere methoden toegepast om hetzelfde effect te bereiken, n.1. een
metalen band, die met een bepaalde spanning om het glas getrokken wordt.

II.C.4. HET KANON
Het samenstel der onderdelen, dat het uitzenden, versnellen en focusseren bewerkstelligt, noemt men het kanon, waarvan een moderne uitvoering in fig. 69
wordt getoond.
Hierin bevindt zich in de eerste plaats een katode, die besïaat uit een nikkelbuisje in de as van de buis, waarin de gloeidraad wordt gestoken. Dit is aan één uit
einde voorzien van een dopje, waarop de emitter is aangebracht. Aan de emissie
worden hoge eisen gesteld, aangezien slechts een smalle elektronenbundel wordt
uitgezonden: men komt wel tot 1,5 A/cm2. Teneinde de gloeistroomenergie laag
te houden (2 W) wordt de katode aan dunne stripjes van slecht warmtegeleidend
metaal opgehangen.
De rol van stuurrooster wordt verzorgd door de WEHNELT-cilinder Gj met
een zeer klein en nauwkeurig gevormd gaatje (ca. 0,6 mm diameter). Bij een roosterspanning = 0 t.o.v. de katode trekt de anode het maximum aantal elektronen
(ca. 1 mA) uit de katode (men ziet dan een witte stip op het scherm); naarmate het
rooster meer negatief wordt, neemt de stroom af (grijs) en bij nog meer negatieve
spanning wordt deze = 0 (zwart). De spanningsveranderingen op het rooster
M
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Fig. 69. Kanon van een televisiebuis.
Tj = scherm rooster, Gj
B = buisbodem, F = gloeidraad, K = katode, Gi = stuurrooster (Wehnelt), Gj
S = steunveer, V = getter, C
G< G» = anode en elektronenlens, M = ,„multiform“” verbindingsstuk,
„
= contactveer tegen ballonwand.
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noemt men VIDEO-signaal. Er moet voor gezorgd worden, dat de optelling van
alle transformaties, vanaf de opnamebuis via de zender en ontvanger, en de karak
teristiek van de beeldbuis, tot resultaat heeft dat de GRADATIE-kromme witgrijs-zwart van het oorspronkelijke beeld zo getrouw mogelijk wordt weergegeven.
Op kleine afstand van het stuurrooster bevindt zich het schermrooster G2 dat
een spanning van + 400 V krijgt. Dit trekt reeds elektronen uit de katode. Elektronenstralen krijgen bij het doorsnijden van een aequipotentiaalvlak een afbuiging,
die overeenkomt met de „breking” van licht. Zoals door een lens een lichtbundel
„gefocusseerd” wordt geschiedt dit ook met een elektronenbundel, welke rotatiesymmetrische aequipotentiaalvlakken van een bepaalde vorm doorsnijdt. Door het
veld tussen Gi en G2 wordt de bundel reeds gefocusseerd; daarna worden de elek
tronen versneld door de anode G3, welke aan de hoogspanning is verbonden.
Teneinde de elektronen nu te „focusseren” tot een bundel die op het scherm
een klein lichtvlekje geeft, is deze anode weer uitgevoerd als een elektrostatische
lens, G3-G4-G5, waarvan G3 en G5 aan de hoogspanning en G4 aan een lagere
spanning t.o.v. de katode worden verbonden. Door variëren van de spanning
aan G< kan men de focussering nog enigszins regelen.
Buiten de buis bevindt zich nog een ring met een magneetje. Door draaiing van
leze ring kan men kleine onsymmetriën opheffen en zorgen dat de elektronenstraal, wanneer geen deflectie optreedt, precies op het midden van het scherm ge
richt is.
Direct achter het kanon bevindt zich buiten de buis de deflectiespoel, die de
elektroncnstraal met afwijkingshoeken tot 110° over het scherm moet doen „kwis
pelen”. Hierbij moet gezorgd worden, dat de elektronenstraal bij afbuigen niet gaat
spreiden (DEFLECTIE-DEFOCUSSEREN). Daarvoor is het nodig dat de elektro
nenstraal nauwkeurig rond en zo dun mogelijk is en precies door het middelpunt
van de deflectiespoel loopt. Hierdoor en door juiste constructie van de deflectie
spoel (zie hoofdstuk II.C.5.) moet gezorgd worden, dat de deflectie in één richting
bij afbuiging in de andere richting constant blijft (geen KUSSENVORMIGE OF
TONVORMIGE VERTEKENING).
De cilinder G5 wordt met behulp van enige contact-veren elektrisch verbonden
met de aquadaglaag aan de binnenzijde van de ballon en hierdoor met het hoogspan ningscon tact.
De wens naar hogere lichtsterkte bij klein lichtvlak (SPOT) leidt tot hogere anodespanningen, hetgeen ook reeds nodig was wegens metal-backing (hoofdstuk
H.C.6.). Voor zwart-wit buizen gaat men thans tot 20 kV, voor kleurenbuizen tot
25 kV.
De verschillende delen van het kanon moeten mechanisch aan elkaar verbon
den worden door verbindingsstukken, die deze hoge spanning kunnen verdragen.
Een geschikt materiaal hiervoor is MULTIFORM (poederglas). Men monteert het
kanon in een zeer nauwkeurige mal, die de verschillende onderdelen op hun
plaats houdt. Aan de onderdelen zijn pennetjes gelast, waarop de nog weke poederglas-verbindingsstukken worden gedrukt en dan wordt het poederglas versmol
ten, waarna de montagemal kan worden verwijderd en het kanon stevig in elkaar
zit.
Het kanon, waarin zulke grote spanningsverschillen optreden, kan alleen goed
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functioneren als het oppervlak der metaaldelen volkomen glad is (scherpe puntjes
leiden overslagen in), metaal en glasoppervlak volkomen vrij van stof en verontrei
nigingen zijn, en geen gasontwikkeling optreedt.
Op het kanon wordt de getter V bevestigd, die aan het einde van het pompproces wordt verstoven en neerslaat op het inwendige van de ballonwand.

II.C.5. DE AFBUIGSPOEL
De afbuiging moet plaats vinden in het conische gedeelte van de ballon, anders
zal bij grote afbuighoek de elektronenstraal het glas treffen. Aan de andere kant
wil men de afbuigspoel zo dicht mogelijk bij de elektronenstraal hebben, dus daar
waar de diameter van de buis klein is. Zo komt men tot de in fig. 70 getoonde
vorm, waarbij de spoel over de overgang hals-conus wordt geschoven. Het magne
tisch circuit bestaat uit het in hoofdstuk 1.17 reeds genoemde ferroxcube, dat voor
de optredende hoge frequenties een goede permeabiliteit en kleine verliezen
heeft.
Boven en onder de hals zijn de twee zgn. „zadeT-spoelen (fig. 70a) aangebracht
welke de snelle afbuiging langs de horizontale lijnen verc- aken. De spoelen
voor de verticale afbuiging worden om de kern gewikkeld (TOROIDWIKKELING). Om deze spoelen te kunnen aanbrengen, moet men de ferroxcube-ring in
twee helften kunnen bewikkelen. Aangezien het moeilijk zou zijn twee halve rin
gen nauwkeurig tegen elkaar te doen passen, heeft men een elegante oplossing geM
Z

a = Eén helft vanuit het midden van de buis
gezien.

b = Complete spoel vanaf het kanon gezien.

Z = zadelspoel voor horizontale afbuiging, T = toroïde spoel voor verticale afbuiging, F = ferroxcube
ring, M = correctiemagnect voor kussenvertekening, C = instelbare ring met magneetjes voor correc
tie van de centrering.
Fig. 70..Deflectiespoel voor 110°.
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vonden. De ferroxcube-ring wordt in één stuk gefabriceerd en met behulp van een
steekvlammetje laat men hem springen in twee helften en deze passen later zeker
goed tegen elkaar. Fig. 70b toont de volledige afbuigspoel. Met de magneetstaafjes
M kan men door verschuiven nog kleine correcties in de lineariteit aanbrengen.
Aan de zijde van het kanon ziet men een draaibare ring, waarmede de centrering
kan worden gecorrigeerd (zie boven).
Men heeft wel bestudeerd om de afbuigspoel in de buis aan te brengen: de toe
te voeren energie zou dan kleiner kunnen zijn. Er is echter nog geen oplossing ge
vonden voor een draadisolatie en een magnetisch materiaal, die in de buis geen
gas afgeven.

ILC.6. HET OPLICHTENDE SCHERM
Het verschijnsel, dat bepaalde stoffen o.a. onder invloed van katodestralen licht
uitzenden noemt men LUMINESCENTIE. Dit kan verklaard worden doordat de
lektronen in het atoom door de botsing der met grote snelheid hierop vallende
'lektronen in een andere baan worden gebracht. Hierbij wordt dus de energie van
de elektronenstraal opgenomen. Het atoom zal daarna weer in zijn oorspronkelij
ke toestand terugkeren onder afgifte van energie in de vorm van lichtstralen. Bij
sommige stoffen geschiedt deze terugkeer zeer snel en dan spreekt men van
FLUORESCENTIE, bij andere stoffen duurt dit langer en spreekt men van FOSFORESCENTIE; de oplichtende poeders noemt men FOSFOREN.
Verschillende stoffen geven licht van verschillende golflengte (kleur) af en ook
het lichtrendement (hoeveelheid licht per ontvangen eenheid energie uit de elek
tronen) is verschillend. Zeer bekend is zink-sulfide, dat kort nalichtend groen uit
zendt met een hoog rendement (tot 100 Im/Watt); ook worden „silicaten” toege
past. Kleine bijmengselen (ACTIVATOREN) in het kristalrooster kunnen de lu
minescentie belangrijk beïnvloeden. Er heeft een uitgebreid onderzoek plaats ge
had om de geschikte fosforen te vinden voor het scherm van beeldbuizen, welke
bij de optredende snelheid en intensiteit der elektronen het grootste lichtrende
ment hebben, en snel reageren. Men mengt meestal een groen- en een geel op
lichtende fosfor om een kleur te krijgen, die het meest het wit benadert.
De fosforen moeten in de vorm van fijn verdeeld poeder zo gelijkmatig moge
lijk op het glasscherm worden aangebracht. De laag moet zeer dun zijn om te
voorkomen dat het licht, dat door de het eerst door elektronen getroffen korrels
aan de binnenzijde wordt uitgestraald, door de daarachter gelegen korrels zou wor
den onderschept. De algemeen toegepaste methode om deze laag aan te brengen
is bezinken (SETTLEN), waarbij het poeder vermengd met kalium-silicaat in sus
pensie in een vloeistof wordt gebracht en dan in de met het scherm naar beneden
geplaatste ballon geleidelijk kan bezinken. Daarna giet men voorzichtig de vloei
stof af en blijft de poederlaag door de gevormde silicaatgel aan het scherm plakken
en wordt dan gedroogd. Bij dit procédé kan men het „klonteren” der poederdeeltjes voorkomen door deze vooraf met een dunne laag silicaat te bedekken (COA
TEN).
Een door elektronen getroffen korreltje zal naar alle kanten licht uitzenden (fig. 71)
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en men heeft alleen het naar buiten uitgestraalde licht nodig. Men brengt
daarom een zeer dunne aluminiumlaag (METAL BACK.ING) aan op de binnenzij
de van de poederlaag. Deze kaatst dan de naar binnen gerichte lichtstralen naar
buiten en heeft bovendien het voordeel, dat voorkomen wordt dat de slecht gelei
dende poederlaag ongelijkmatig wordt opgeladen: de gehele laag wordt nu op anodepotentiaal gehouden.
Het aanbrengen van deze laag direct op de korreltjes zou onvoldoende resultaat
opleveren, want de aluminiumlaag zou een berglandschap vormen en naar alle
richtingen gaan reflecteren. Daarom wordt eerst het „berglandschap” van de kor
reltjes afgevlakt door hierop een organische stof (nitrocellulose) te spuiten en hierop het aluminiumlaagje op te dampen. Aangezien de nitrocellulose in het vacuum
gas zou afgeven, wordt deze na het aanbrengen van de aluminiumlaag verdampt,
waarna de aluminiumlaag op de punten der korrels blijft rusten (fig. 71.).
Het aluminiumlaagje absorbeert ook wel een gedeelte van de elektronenstroom,
maar dit verlies weegt niet op tegen het voordeel van de lichtreflectie. Door de
spanning te verhogen wordt de absorptie minder (fig. 72.) en men krijgt door aluminiseren een verdubbeling van de lichtsterkte per Watt, welke bij moderne bui
zen 50 Im/W kan bedragen.
Het opdampen van de aluminiumlaag geschiedt op een autc .. tische machine,
waarop de ballon wordt geëvacueerd en een op een wolfram-spi: d bevestigd stuk
je aluminium wordt verdampt, terwijl de dikte van de aluminiumlaag met een
hoogfrequent-spoel wordt gemeten. Bij de waarde, waarbij het maximum effect
wordt bereikt (fig. 72), wordt de stroom door de gloeidraad afgeschakeld.
Na het aluminiseren wordt de binnenzijde van de ballon met een grafietmengsel (AQUADAG) bestreken waardoor de spanning op de gehele ballon gelijk is.
Daarna wordt in een tunncloven de gehele ballon uitgestookt, zodat bij het pom
pen minder gas behoeft te worden onttrokken.
20 kV

L

10 kV

0

FiB'7‘

0.1

0.2

Fig. 72

0.3

micron

0.4

Fig. 71. Terugkaatsing en strooiing der lichtstralen in het scherm van een beeldbuis.
G = glas, F = fluorescerende poederkorrels, Al = aluminiumlaag, I = nuttige directe lichtstraal,, II
= door Al. teruggekaatste lichtstraal, III = verstrooide en aan het glasoppervlak teruggekaatst»te licht
straal, IV = uit de kamer intredende, en V = teruggekaatste lichtstraal.
Fig. 72. Lichtsterkte (L) aan de voorzijde van het scherm als functie van de dikte van de Aluminiumlaag
bij 10 en 20 kV anodespanning (Ph.T.T.).
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Het in dit hoofdstuk beschreven proces is zeer critisch. Mechanisch wordt de
eis gesteld, dat de poederlaag goed aan het glas blijft hechten; chemisch is het flu
orescerende mengsel zeer gevoelig voor verontreinigingen, waardoor verkleuring
kan optreden. Een miniscule kleurverandering kan een waarneembare fout in het
beeld veroorzaken, die eerst na het pompen geconstateerd kan worden. De buis
moet dan worden opengesneden, het scherm er uit gewassen en het gehele proces
moet worden herhaald. Een nauwgezette controle der grondstoffen en een rigou
reuze procescontrole heeft ertoe geleid, dat ook hier de opbrengst van 50% in
1950 tot 95% thans is gestegen.
Een laatste complicatie vormt de kleur van het glas. Een beeldbuis in een ver
lichte kamer is een principieel onlogisch systeem. Het licht in de kamer valt op
het witte poeder van het scherm en wordt teruggekaatst (fig. 71, IV, V). Gesuperponeerd op dit wit moet men dan het zwart-wit beeld waarnemen dat door de flu
orescentie van het poeder wordt opgewekt. Evenzo kaatst het licht dat door de luminescerende korrels wordt uitgezonden naar alle richtingen terug op de buiten
wand, voorzover deze schuin getroffen wordt, en veroorzaakt strooiing (fig. 71, III).
Men brengt daarom in het glas kleurstoffen aan, die het scherm grijs kleuren, zo
dat slechts 43% van het licht wordt doorgelaten. Hierdoor verliest men wel ca. de
helft van het „nuttige” licht van het beeld, maar het teruggekaatste daglicht en de
strooistralen moeten minstens tweemaal de weg door het glas afleggen en worden
dus meer afgezwakt.

II.C.7. HET INSMELTEN EN POMPEN
Nadat de ballon is uitgestookt en het scherm met ultraviolet licht globaal is ge
controleerd, dient het op de buisbodem gemonteerde stel (fig. 69) met de pompstengel in de hals te worden ingesmolten. Dit gebeurt op overeenkomstige wijze
als bij radiobuizen, doch er komt hier een nieuw element bij: de centrering. Bij
een afbuiging = 0 moet de katodestraal (SPOT) precies in het midden van het
scherm komen. Daarom moet zowel bij de montage van het kanon als bij het in
stellen door zeer nauwkeurige „tangen” en „mallen” voor een goede centrering
worden gezorgd.
Vervolgens moet de buis worden gepompt, waarbij in principe dezelfde bewer
kingen moeten worden uitgevoerd als bij de radiobuis (hoofdstuk II.B.6), dus:
pompstengel aansluiten, vacuum pompen, ballon verwarmen in oven, metalen de
len door H.F. verhitten ontgassen, katode formeren, getter verdampen enz. doch
het ontgassen van de ballon is hier wel zeer belangrijk, want het grote oppervlak,
dat bedekt is met de fosforen en aquadag zal bij het bedrijven van de buis een bron
van gas zijn, indien dit niet goed ontgast is. De roterende pomp is hier vervangen
door een POMPSTRAAT („STRAIGHT LINE”, een verouderde naam want de
vroeger rechte pompstraat is tot een ovaal rondgebogen), welke bestaat uit 95 wa
gens, die zeer langzaam door een oven lopen. Ieder wagentje, waarop één buis
wordt aangesloten, bevat een diffusiepomp, een roterende vacuumpomp, een koelwatercirculatiepomp om de bodem van de buis koud te houden, en transformato
ren en regelingen voor de stroom door de gloeidraad, de getter enz. Ook is op

KATODESTRAALBUIZEN

l
s

l

I

-ë
5

t

1

i
"ï

-3

I
Q
N

5

E
O

-O

i
2

Ü

s
s
CJ

o
s2

V)

ó

r/i

95

8. OSC1LLOGRAAFBU1ZEN

ieder wagentje een elektrische manometer aangebracht, waarmede het vacuum
wordt
ordt gemeten. In ca. één uur heeft de buis het gehele proces doorlopen, het va
cuum wordt gemeten en als dit goed is wordt de buis met behulp van een elek
trisch oventje „afgesmolten”.
Daarna wordt de buis op een brandraam „gebrand” (overeenkomstig het brandraam voor de radiobuizen) en dan op een grote meettafel gemeten. Tenslotte
worden de uitwendige aquadag-laag en de P-ring aangebracht.

II.C.8. OSCILLOGRAAFBUIZEN
Afwijkend van de historische ontwikkeling hebben wij de T.V.beeldbuis behan
deld vóór de oscillograafbuis, omdat de eerste in de markt belangrijker is gewor
den.
Oorspronkelijk was de oscillograafbuis aanzienlijk eenvoudiger dan de T.V.
beeldbuis. De gebruiker was met een ronde buis van kleinere diameter (7,10 en 13
cm) tevreden, de ballon werd geblazen met het scherm. Met de kleur groen van
Iveel licht producerende zink-sulfide was men ook tevreden, (voor fotografische
doeleinden was het blauwe zink-silicaat beter). Voor snel verlopende, niet perio
dieke verschijnselen welke men na afloop nog wilde waarnemen, gebruikte men
een tweede laag fluorescerend poeder, waarvan de lichtsterkte zeer langzaam af
nam (Dit is in nog sterkere mate nodig bij Radar-buizen, hoofdstuk 1.12., waarvan
bij P.P.I. het beeld na één omwenteling van de antenne nog zichtbaar moet zijn).
Aan de „spot” worden hoge eisen gesteld. De deflectie geschiedt hier elektrosta
tisch; de energie van het inkomend signaal kan daardoor kleiner zijn en men kan
zonder vertekening tot hoge frequenties komen. Aangezien de buis als meetinstru
ment gebruikt werd, eiste men een evenredigheid tussen uitslag van de elektronenstraal en spanning op de afbuigplaat, welke slechts verkregen kan worden bij
een kleine afbuighoek (20°), waardoor een lange buis ontstond.
De deflectie-afstand van de katodestraal op het scherm verloopt (vereenvoudigd)
volgens de formule:
L—1
y = i------Vy

vad

waarin L = afstand afbuigpunt-scherm, 1 = lengte afbuigplaat, d = afstand afbuigplaten, Vy = spanning op deze platen, en Va de anodespanning is.
Indien men het verloop van een elektrisch verschijnsel met de tijd wenst waar te
nemen, is het gebruikelijk aan de platen voor de horizontale afbuiging een „zaagtand”-spanning toe te voeren, en aan die voor de verticale afbuiging de te onder
zoeken spanning. Men kan nu op zeer elegante wijze twee verschijnselen tegelij
kertijd als functie van de tijd waarnemen, indien men een buis maakt met twee ka
nonnen, waarvan de afbuiging met de tijd door één paar horizontale deflectieplaten wordt verkregen en de verticale deflectieplaten gescheiden zijn.
Indien men de lichtsterkte van het beeld wil opvoeren, heeft hier het opvoeren
van de anodespanning bezwaren, omdat volgens bovenstaande formule de gevoe
ligheid hierdoor afneemt. Men maakt nu de anodespanning niet hoger dan ca

K ATODESTRA ALBUIZEN

96

■
G

Di

D2

■1
A

7
H

F

Fig. 74. Doorsnede van een oscillograafbuis met „post deflection accelcration” type (D13-23GH).
G = Ikanon,
---------- rx
__ rx
a _
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'
'
■
----------Di en
Dj _in.i.
= deflectieplaten, A
= spiraal-aquadaglaag,
H’ = •hoogspanningscontact,
F —
fluorescerend scherm.

1000 V, geeft het scherm (dat dan gealuminiseerd wordt) door middel van een
contact bij het scherm een spanning van ca 5000 V en schrijft op de binnenkant
van de ballon een spiraal van aquadag, die een geleidelijke overgang van 1000 naar
5000 V veroorzaakt. Een andere methode is een metaalgaasje op hoge spanning
tussen deflectieplaten en scherm. De elektronen worden dus na de anode van het
kanon en na de deflectie versneld (POST DEFLECTION ACCELERATION). Fig.
74 geeft een doorsnede van een dergelijke buis met aquadag spiraal.
Deze buis is reeds geschikt voor frequenties van 200 MH: om de capaciteit
klein te houden, zijn de aansluitingen van de deflectieplaten direct door het glas
naar buiten gebracht.
Bij nog hogere frequenties gaat de „looptijd” der elektronen een rol spelen,
doordat de spanning der afbuigelektroden zich wijzigt in de periode dat het elek
tron langs deze elektrode loopt. Men maakt dan de afbuigelektroden in de vorm
van een platte spiraal, die een overeenkomstige vertraging geeft. Men kan zo ko
men tot het nauwkeurig weergeven van frequenties tot 900 MHz.
Vermelding verdient nog dat van moderne oscillograafbuizcn de schermen ge
perst, dus vlak en vaak rechthoekig zijn, en dat tussen fluorescerend scherm en
glas een raster wordt aangebracht als schaalverdeling.

II.C.9. KLEUREN BEELDBUIZEN. HET PRINCIPE

In de televisiecamera wordt het kleurenbeeld gesplitst door middel van filters in
de rode, groene en blauwe component. Volgens het „simultane” systeem worden
de video-signalen van deze drie kleuren gelijktijdig uitgezonden. De ontvanger is
in staat deze 3 signalen te splitsen en zou deze naar 3 buizen met rood, groen en
blauw oplichtende fosfor kunnen leiden, waarvan de beelden weer optisch (b.v.
door projectie over elkaar) gemengd zouden kunnen worden. Het typische van de
kleurweergeefbuis is nu, dat de beelden in één buis gemengd worden, en wel
doordat de beelden in de drie basiskleuren worden weergegeven door vlekjes of lij
nen die zo dicht bij elkaar staan, dat de kijker ze als de „mengkleur” waarneemt.
Volgens dit principe zijn drie systemen ontwikkeld:
a. De SCHADUWMASKERBUIS (fig. 75). Deze werd het eerst gebracht door
R.C.A. Hierbij worden drie kanonnen resp. voor het rode, groene en blauwe sig
naal opgesteld in een driehoek. Enige millimeters vóór het fluorescerend
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Fig. 75. Principe van de schaduwmaskerbuis (Er is hier maar een deel van de elektronenbundel aange
geven; in werkelijkheid treft de bundel meerdere gaatjes).

cherm is een metalen plaat met gaatjes geplaatst en op het scherm worden
stipjes van rood, groen en blauw oplichtende fosfor aangebracht op een dusda
nige plaats, dat de elektronenstraal van het rode kanon de rode stipjes, van het
groene kanon de groene stipjes en van het blauwe kanon de blauwe stipjes
treft.
b. De CHROMATRONBUIS (fig. 76). Oorspronkelijk uitgevoerd met één kanon.
Voor het fluorescerend scherm wordt een rooster van dunne evenwijdige draden
geplaatst; op het scherm worden, op ongeveer gelijke afstand als de roosterdraden, lijnen van rood, groen of blauw oplichtende fosfor aangebracht. Op de
roosterdraden wordt een snel wisselende spanning aangesloten, die op het ge
schikte moment de elektronenstraal afbuigt en focusseert op de gewenste kleurlijn. Bij de latere uitvoering met drie kanonnen dient het rooster alleen om de
elektronenstraal op de betreffende gekleurde fosforlijn te focusseren.
c. De INDEXBUIS. Deze heeft één kanon en op het scherm zijn de drie kleurenfosforen in evenwijdige lijnen aangebracht. Aan de binnenkant van de metalbacking zijn echter dunne lijnen aangebracht van een stof, die U.V. licht afgeeft
als de elektronenstraal deze treft. De U.V. straling wordt versterkt in een
„photomultiplier”, die zorgt dat op het juiste moment het rode, groene of
blauwe videosignaal op het kanon wordt geschakeld.
Opgemerkt wordt, dat de chromatron-buis met één kanon en de index-buis ge
baseerd zijn op het „colour sequentiar-systeem (drie kleurensignalen „na” elkaar).
Een bezwaar van de schaduwmasker-buis is dat het masker ca. 83% van de elek
tronen „onderschept”. Bij de chromatron-buis is het oppervlak van het rooster veel
kleiner. In de index-buis worden geen elektronen onderschept, maar moet men
wel een zekere afstand tussen de gekleurde fosforlijnen aanhouden om voldoende
tijd voor het omschakelen te hebben.
Het lijnenpatroon van de sub. b. en c. genoemde buizen is echter minder aan
genaam voor het oog dan de stippen in de schaduwmasker-buis sub a. Om ver-
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Fig. 76. Principe van de „Chromatron”-buis met één katode.
Als de spanning op de ro<•osterdraden gelijk is, worden de elektronenstralen gefocusseerd op groen, als
deze + — is op rood, als deze — 4- is op blauw.

schillende redenen is de realisatie van de schaduwmasker-buis eenvoudiger, zodat
deze thans nog de enige op industriële schaal vervaardigde kleuren-beeldbuis is.
We zullen ons dus verder tot dit type beperken.

ILC.10. REALISATIE VAN DE SCHADUWMASKERBUIS

De realisatie van de eis: „rode” elektronenstraal op rode stip enz. was mogelijk
door de fotografische methode. De fosfor wordt vermengd met een in water oplos
bare lak, die alleen bij belichting hard wordt. Men spuit nu eerst de groene fosfor
vermengd met lak op het gehele scherm, plaatst het schaduwmasker ervoor, en zet
een lichtbron op de plaats waar de elektronenstraal van het „groene” kanon door
het afbuigvlak van de deflectiespoel gaat. Men wast dan het scherm af en alleen op
de plaats waar de lichtstraal het scherm heeft getroffen (dus de „groene” elektro
nenstraal het scherm zal treffen) blijft de groene fosfor vastzitten. Daarna herhaalt
men deze bewerking voor de „blauwe” en de „rode” elektronenstraal met de fosfor
in deze kleuren. Aangezien de elektronenstralen niet geheel rechtlijnig lopen is bij
het bovengenoemde belichtingssysteem nog een correctielens nodig.
Oorspronkelijk werd de fluorescerende laag aangebracht op een vlakke glasplaat
binnen de buis, en deze plaat en het vlakke schaduwmasker kon men nauwkeurig
op elkaar gecentreerd houden. Later wenste men de fluorescerende laag direct op
het gebogen glazen scherm aan te brengen. Het schaduwmasker werd nu beves-
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tigd aan metalen nokken, die in de rand van het scherm werden aangebracht. De
onderlinge afwijkingen van verschillende schermen waren echter te groot om over
het gehele oppervlak van het scherm de „rode” elektronenstraal op het „rode fosforvlekje enz. te doen neerkomen. Men ging nu over tot „MARRIED PARTS
d.w.z. het scherm en het schaduwmasker, die voor de belichting als boven om
schreven werden gebruikt, werden bij elkaar gehouden tot en met de montage van
de buis. Onderlinge verschillen tussen de schermen hadden dan geen invloed
meer.
Verder dienen in de buis instellingsmogelijkheden aanwezig te zijn om altijd
nog optredende afwijkingen te corrigeren:
a. COLOUR PURITY MAGNET. Met twee draaibare magnetische schijven kan
men het punt, waar deflectie optreedt, lateraal verschuiven.
b. STATISCHE CONVERGENTIE. Tegenover ieder der drie kanonnen bevindt
zich buiten de buis een magnetisch juk, waarvan het veld loopt door een stukje
magnetisch materiaal in de buis. Door verschuiven van een permanente mag
neet in dit juk kan men ieder der drie elektronenbundels radiaal verplaatsen.
Met een vierde magneet kan men de blauwe straal tangentiaal verplaatsen. Zo
kan men zorgen dat de drie elektronenstralen hoekpunten van de gewenste ge
lijkzijdige driehoek vormen.
DYNAMISCHE CONVERGENTIE. Doordat het masker bijna vlak is neemt
de afstand van het masker tot het deflectiepunt toe als de elektronenbundel
wordt gedeflecteerd. Aangezien de drie bundels in het vlak van het masker
moeten zijn gefocusseerd, laat men door spoelen om de bovengenoemde drie
magnetische jukken periodiek veranderende stromen lopen, die de nodige cor
rectie aanbrengen.
Aangezien het effect van de drie instellingen uit indirecte effecten op het kleu
renbeeld moet worden afgelezen en de verschillende instellingen elkaar beïnvloe
den, is het instellen van een kleurenbuis geen eenvoudige zaak, waarmede een
hierin geoefend persoon nog wel een uur bezig kan zijn. Maar de practijk heeft ge
leerd, dat men foutloze beelden kan krijgen. Men moet zich echter wel realiseren,
dat zowel de service monteur als de eindcontróleur in de fabriek goed opgeleid
moeten zijn en over speciale apparatuur moeten beschikken.
Ook hier is het gelukt de buis korter te maken door de afbuighoek te vergroten!
Van de 70° deflectie van de eerste ronde buis is men gekomen tot 90° bij de recht
hoekige buis en op 2 Mei 1969 kon Ir. Philips op de aandeelhoudersvergadering
aankondigen, dat de kleurenbuis met 110° deflectie er was.

Il.C.11. MECHANISCHE PROBLEMEN VAN DE SCHADUWMASKERBUIS
Het schaduwmasker is een metalen plaat met ca. 500.000 gaatjes, die zo ge
plaatst zijn dat — niettegenstaande de grote afbuighoek — alle kleurstipjes op het
scherm door de katodestralen worden getroffen. Deze gaatjes worden na een foto
grafische bewerking geëtst; het hiervoor gebruikte negatief is het product van een
ingewikkelde berekening. Het schaduwmasker moet daarna worden gebogen met
ongeveer gelijke kromtestraal als het scherm. Daarna wordt het op een metalen
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Fig. 77. Schaduwmaskerbuis type A56-12OX, gedeeltelijk opengesneden.

raam gelast en is voldoende stevig.
In het glazen scherm worden metalen nokken gesmolten, waaraan dit raam
wordt bevestigd door verende aansluitingen, die vrijwel geen speling hebben. In
deze veren is een bimetaal aangebracht, dat de uitzetting van het masker door ver
warming compenseert. Bij het aanbrengen der drie kleuren moet het masker drie
maal in het scherm geplaatst worden en voor het wassen eruit gehaald. Tenslotte
wordt het scherm met aluminium bedekt en gestookt, en dan wordt het masker er
definitief in gemonteerd.
Nu moeten scherm en masker vacuumdicht op de conus worden bevestigd.
Smelten van het glas is niet mogelijk, want het oplichtende scherm kan deze hoge
temperaturen niet verdragen. De randen van conus en scherm zijn daarom vlak
geslepen en worden met een laagsmeltende emaille bedekt. Dankzij geslepen nok
ken worden conus en scherm nauwkeurig op hun plaats gehouden en in een oven
wordt het emaille tot smelten gebracht. Daarna wordt het kanon met de nodige
voorzorgen mechanisch correct in de hals van de conus gesmolten.
Het pompen geschiedt op de „straight-line” als bij zwart-wit buizen beschreven.
Fig. 77 geeft een indruk van de complete buis.
De schaduwmasker-kleurenbuis is een typisch voorbeeld van het samenkomen
van verschillende takken van wetenschap en techniek, van samenwerken van theo
rie en practische ervaring, waardoor een moeilijk en gecompliceerd product in
massafabricage gefabriceerd kan worden.

j
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SECTIE D. ZENDBUIZEN
II.D.1. DE ZENDBUIS ALS STROOMBRON
Bij de behandeling van de ontvangbuizen hebben wij de berekening van het af
gegeven vermogen in vergelijking tot het toegevoerde vermogen buiten beschou
wing gelaten. Hoewel voor de eindtrap der ontvangapparaten en in versterkers ook
wel grote vermogens worden gevraagd, is hier de eis voor vervormingsvrije verster
king primair. Voor zendbuizen is het afgegeven vermogen het belangrijkst. Voor
een telegrafiezender (resp. hoogfrequentverhitting) is een zekere vervorming tus
sen roosterwisselspanning en anodewisselstroóm toegestaan, voor een telefoniezender moet weliswaar na detectie in de ontvanger de in de zender aan het hoogfrequentsignaal toegevoegde „modulatie” zo getrouw mogelijk worden weergege
ven, doch binnen deze grenzen is vervorming van het hoogfrequentsignaal toelaat
baar.
Fig. 78a geeft in principe de schakeling van een zender. Tussen de anode en de
nnodebatterij is een L.C.-keten aangesloten, die is afgestemd op de frequentie, die
in het rooster wordt toegevoerd. De condensator C zal geheel of gedeeltelijk door
de antenne gevormd worden. In de plaats van de stralingsenergie, die door de an
tenne wordt uitgezonden, kan men zich de weerstand Ru denken. Door de anodebatterij wordt geleverd het vermogen Wj, in de weerstand wordt in warmte omge
zet (resp. door de antenne wordt uitgestraald) Wo, en in de anode van de buis
wordt in warmte omgezet Wa. Het rendement van de schakeling = Wo : Wj. We
zullen trachten deze verhouding voor een geïdealiseerde situatie uit te rekenen.
We gaan uit van een buis met horizontale Ia/Va karakteristiek, waarvan de ano
destroom dus niet verandert als — onder overigens gelijkblijvende omstandighe
den — de anodespanning verandert. We gaan verder uit van een rechtlijnige ka
rakteristiek Ia/Vg volgens fig. 78c. Bij een roosterspanning — Vgo is de anode-
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stroom = 0, bij een roosterspanning = 0 is de anodestroom = Iao Teneinde
de totale „roosterruimte” te kunnen gebruiken wordt de negatieve roosterspanning
ingesteld op */iVgO. Indien er geen signaal aan het rooster wordt toegevoerd is bij
deze negatieve roosterspanning de anodestroom Ia = ’/2lao, deze gelijkstroom
loopt vrijwel zonder spanningsverlies door de zelfinductie L (die een zeer lage
weerstand heeft). De spanning op de anode = Va. De batterij levert een vermogen
Wj = 'AVaIao en dit vermogen wordt in de anode in warmte omgezet en is dus
gelijk aan Wa.
Indien nu aan het rooster een wisselspanning met amplitude = ‘/zVgo (zie links
onder fig. 78c) wordt toegevoerd zal een wisselstroom in de anode ontstaan, die de
totale anodestroom tussen 0 en Iao doet variëren, dus met een amplitude = ’ZzIao
(getrokken sinusoïde rechts in fig. 78c). Deze wisselstroom ondervindt in de hier
op afgestemde L-C-keten een zeer grote weerstand en zal dus zijn weg kiezen door
Ru en hierin een vermogen afgeven ’/2la2Ru = l/8lao2Ru. Om de maximale out
put te krijgen zullen we Ru zo kiezen, dat bij de maximale amplitude de anodespanning (getrokken sinusoïde in fig. 78d) net = 0 wordt en daarvoor moet
Ru X ’Alao = Va zijn. Het in de weerstand opgewekte vermogen l/8lao2Ru kun
nen we dus ook schrijven ‘AVaIao. De batterij blijft leveren het product van de ge
middelde stroom en spanning W = ‘/2VaIao en hiervan wordt de helft in nuttige
energie in de weerstand omgezet, zodat het in de anode gedissipeerde vermogen
daalt tot %VaIao. Onder de gunstigste omstandigheden als hierboven geschetst
is het rendement dus 50%.
Een gunstiger rendement krijgt men, indien men volgens fig. 78b twee buizen
in „push-pulT schakelt en de negatieve roosterspanning zo hoog maakt, dat alleen
de positieve helft van de roosterwisselspanning verandering van de anodestroom
veroorzaakt (klasse B). Er stroomt dan slechts kortere tijd een stroomimpuls door
de anode (streeplijn fig. 78c). De negatieve fase in de roosterspanning wekt in de
anode van de tweede buis overeenkomstige pieken op, zodat beide buizen samen
een wisselstroom met amplitude = Iao door de weerstand Ru zenden. Men komt
dan tot een rendement van 75%. Volgens de klasse C instelling wordt de negatieve
voorspanning en de wisselspanning op het rooster nog verder verhoogd, terwijl de
totale roosterspanning positief kan worden. Men krijgt dan nog een hoger rendement (theoretisch tot 85%), maar het rooster gaat stroom voeren.
De bovenstaande redenering gaat natuurlijk alleen op als de katode inderdaad
de topstroom = Iao kan emitteren.

Il.D.2. TRIODEN, TETRODEN, PENTODEN, DUBBELTETRODEN

Fig. 79a geeft de Ia/Va-karakteristiek bij verschillende roosterspanningen van
een triode, waarvan de anode ca. 300 W kan uitstralen. Hieruit blijkt, dat aan de
eis r>Ia onafhankelijk van Va” allerminst voldaan wordt en ook, dat bij een roosterspanning van 0 V slechts een lage anodestroom optreedt. Deze buis wordt dan
ook uitsluitend in push-pull-schakeling „B” of „C” gebruikt. Als versterker in Bschakeling wordt bij een ingestelde roosterspanning van —135 V een roosterwis-
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selspanningspiek van ca. 240 V toegelaten, waarbij een output van ca. 750 W per
buis niet 72% rendement bij minder dan 2,5% vervorming wordt verkregen. Bij
gebruik in klasse C komt men bij —350 V ingestelde roosterspanning en 535 V
roosterpiekspanning tot 1200 W output-per buis bij een rendement van 79%.
Evenals bij radiobuizen worden ook voor zendbuizen tetroden toegepast, waarin
door een schermrooster de daling van de anodestroom door daling van de anodespanning wegens spanningsverlies in de belastingweerstand wordt opgeheven.
Teneinde overmatige verwarming van het schermrooster te voorkomen, wordt
aan het schermrooster slechts ca. 1/5 van de anodespanning gelegd.
Fig. 79b geeft de Ia/Va karakteristiek van een TETRODE met ongeveer hetzelf
de vermogen als de triode van fig. 79a. De anodestroom is hier veel minder afhan
kelijk van de anodespanning en bij een roosterspanning = 0 krijgt men ook bij la
ge anodespanning nog een redelijke anodestroom.
Als versterker in B-schakeling kan men zelfs zonder positieve spanning op het
stuurrooster, dus met Igl = 0 tot 68% rendement bij 2,5% vervorming komen. Bij
gebruik in klasse C komt men tot 1000 W output en 80% rendement.
Zoals uit de karakteristiek fig. 79b blijkt is er hier toch ook een beperking. Als
de anodespanning daalt beneden de schermroosterspanning neemt de anode
stroom sterk af. Dit is te verklaren, omdat de secundaire elektronen, die door de
anode worden uitgezonden dan door het schermrooster, dat hoger positief geladen
is dan de anode, worden aangetrokken. Men kan de tetrode dus alleen gebruiken
in het gebied, waar de anodespanning hoger is dan de schermroosterspanning. Bij
een triode kan men — wanneer de stuurroosterstroom en dus de vervorming geen
rol speelt — door positieve spanningspieken op het stuurrooster de buis „vol uit
sturen” en daardoor een hogere output krijgen. O.a. voor installaties voor H.F.-ver
hitting verdienen daarom trioden de voorkeur.
Teneinde aan de bezwaren van de tetrode tegemoet te komen heeft men ook
zendbuizen wel als PENTODE uitgevoerd. Voor grotere vermogens wordt
het echter moeilijk de drie roosters goed te steunen, van elkaar te isoleren en te
zorgen voor goede warm te-afvoer.
Men heeft meer succes gehad met verbeteren van de tetrode. In de eerste plaats
door het bij de radiobuizen reeds besproken „schaduwen” van het eerste en het
tweede rooster, waardoor de elektronen, die door het stuurrooster heenschieten
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het schermrooster niet treffen. Hierdoor wordt de schermroosterstroom lager, dus
het rendement beter. Aan het bezwaar, dat secundaire elektronen, die van de ano
de afkomen het schermrooster treffen, kan men tegemoet komen door de afstand
anode — G2 groot te maken. In het gebied tussen anode en schermrooster treedt
dan een zekere ruimtelading op, die de secundaire elektronen tegenhoudt. Ook
het aanbrengen van „beam-platen” op katodepotentiaal naast de anode werkt in dit
opzicht gunstig.
De veelvuldige toepassing van zendbuizen in de „push-pull-schakeling” heeft
bij buizen voor kleine vermogens veelal geleid tot het samenbouwen van twee trioden of tetroden in één ballon (DUBBELTETRODE, zie hoofdstuk ILD.4).

Il.D.3. ZENDBUIZEN VOOR KORTERE GOLFLENGTEN

Zoals in de historische inleiding reeds werd vermeld, werden oorspronkelijk
voor omroep en telecommunicatie golflengten gebruikt boven de 100 m. Om
streeks 1925 werd het golflengtegebruik voor A.M.-zenders uitgebreid tot 10 m (30
MHz). Bij de invoering van F.M.-zenders kwam men tot 105 MHz en bij de aan
vankelijk voor T.V. toegepaste frequenties in band I-III kwam men tot 215 MHz.
Bij deze frequenties gaan de eigen zelfinductie en capaciteit een rol spelen. Van de
totale zelfinductie en capaciteit van de trillingsketen (frequentie = 1 : 2k\/L.C.)
wil men liever het grootste deel buiten de buis hebben, omdat men dan hiermede
beter kan „manipuleren”. Individuele afwijkingen in de inwendige capaciteiten
van de buis zouden anders bijstemmen bij uitwisseling van de buis noodzakelijk
maken.
Dit geldt des te meer, omdat voor F.M.- en T.V.-signalen een grotere band
breedte nodig is. Voor F.M. eist men bij een dragerfrequentie van 100 MHz een
bandbreedte van 200 kHz (de bandbreedte bepaalt hier de modulatie„diepte ).
Voor T.V.-signalen, waar het „video”-signaal „amplitudegemoduleerd” is, is de fre
quentie van dit signaal zeer hoog (zie hoofdstuk 1.11) en hier wordt een band
breedte van 7 MHz gevraagd. Men kan aantonen, dat voor de schakeling van fig.
78a de bandbreedte omgekeerd evenredig is met C.RU. Wil men bij een gegeven
vermogen met een kleine weerstand uitkomen, dan moet de stroom groot zijn.
Verder moet de capaciteit klein zijn. Het verkrijgen van de hoge stroomsterkte eist
echter een katode met een groot oppervlak en hoge specifieke emissie. Daarom
past men voor kleinere vermogens oxidekatoden toe en voor grotere vermogens
wolfram-thorium-gloeidraden (zie hoofdstuk II.B.2 fig. 45 en 46). Om de capaci
teit van de anode klein te houden, moet deze kleine afmetingen hebben en zal de
ze bij stralingskoeling een hoge temperatuur krijgen.
De zelfinductie voor deze korte golflengten wordt gevormd door een U-vormige
buis en de zelfinductie tussen het aansluitpunt en de werkzame elektrode binnen
de buis moet klein zijn. Terwijl dit zgn. „Lecher”-systeem voor dubbelbuizen een
zeer goede oplossing geeft, worden voor enkele buizen „coaxiale” circuits aange
sloten. Hiervoor moeten de aansluitingen van de buis als coaxiale ringen worden
uitgevoerd.
Aangezien de hoogfrequente stromen zich voornamelijk op het oppervlak van
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het metaal concentreren, is het wenselijk, dat de aansluitringen verzilverd worden
en over een groot oppervlak contact met het uitwendige circuit maken.
Tenslotte kunnen geen vaste isolatiematerialen voor het steunen der elektroden
worden gebruikt. Onder invloed van de hoge veldsterkte en de hoge temperatuur
zouden deze grote diëlectrische verliezen veroorzaken. De elektroden worden dus
alleen gesteund op de ballonwand, waar de temperatuur en de veldsterkte lager
zijn.
Wij zullen nu enige typische voorbeelden van moderne zendbuizen behande
len, waarbij de bovengenoemde overwegingen in de practijk zijn gebracht.
U.D.4. ENIGE ZENDBUIZEN MET OXIDEKATODE
In het bijzonder voor draagbare apparatuur is het geringe energieverbruik van
de oxidckatode natuurlijk een groot voordeel. Men moet er dan echter wel voor
zorgen, dat bij de optredende hoge temperaturen geen verontreinigingen worden
opgewekt, waarvoor de oxidekatode zo gevoelig is.
Zoals al eerder werd gesteld is het rendement beter als men twee zendbuizen in
„push-pull” schakelt. Hierbij worden de katoden en de schermroosters van de twee
buizen aan elkaar verbonden. Een zeer elegante oplossing krijgt men als men twee
zendbuizen in één ballon bouwt met een gezamenlijke katode en gezamenlijk
schermrooster, waardoor de zelfinductie van de verbindingen tussen deze elemen
ten van de twee systemen minimaal is. Fig. 80a toont een foto en fig. 80b de
doorsnede van een dergelijke buis (Philips-type QQE 06/40), welke bij 200 MHz
100 W kan afgeven bij een gloeistroomenergie van slechts 10 W en een input van
ca. 1 W, en dus bijzonder geschikt is voor mobiele zenders. Uit de plattegrond ziet
men de gecombineerde katode, twee gescheiden stuurroosters, een gezamenlijk
schermrooster en twee anoden, verder de zgn. „beam” platen B die aan de katode
verbonden zijn en de ruimtelading tussen schermrooster en anode versterken. Aan
de beide stuurroosters zijn beugeltjes bevestigd, die een capaciteit vormen met de
anoden van het andere systeem. Deze eenvoudige vorm van „NEUTRALISATIE”
verhindert oscilleren wegens de eigen capaciteit tussen anode en rooster van ieder
systeem.
De katode en de roosters zijn gesteund op de aansluitpennen op de bodem en
worden door twee mica’s op afstand gehouden. De anoden worden alleen gesteund
door de doorvoerpennen in de top van de ballon. De doorvoerpennen zijn inge
smolten in poederglas. Het glas van de ballon en poederglas zijn hoogsmeltend,
waarbij de uitzettingscoëfficiënt is aangepast aan die van de molybdeen doorvoer
pennen. Deze laatsten worden na het insmelten buiten de buis verzilverd.
De anoden zijn gemaakt van molybdeen bedekt met zirconium, waardoor de
uitstraling wordt verbeterd en de secundaire emissie wordt verminderd, terwijl het
zirconium als getter werkt.
Fig. 81 toont een kleinere uitvoering van een dergelijke dubbeltetrode, waarvan
het stuurrooster als raamrooster is uitgevoerd, in een normale radiobuizenomhul
ling. Deze buis heeft 7,2 W output bij 500 MHz met slechts 2 W gloeispanning en
250 V anodespanning. Deze werd o.a. toegepast in zenders op motorfietsen, maar
voor deze toepassingen zijn later transistoren ontwikkeld.
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Fig. 80. a. Foto van een open gesneden dubbeltetrode QQE 06/40. K. = katode, G' i = stuurrooster,
G2 = gezamenlijk schermrooster, A' A" = anoden, B = beamplaten, M = micaplaten, SiS2 =
schermplaten g' -g" = beugeltjes, die een „neutralisatie”-capaciteit vormen tussen de stuurroosters en
de anoden van het andere systeem.
Fig. 80. b. Plattegrond van de QQE 06/40.

Fig. 81. Foto van een open gesneden dubbeltetrode QQE 02/5 in radiobuizentechniek.
a = met zirconium bedekte anode, b
beamplaten, gj = raamrooster, g2 = schermrooster, k = katode, f = gloeidraad.

Il.D.5. GARENKLOSBUIZEN

Deze serie van zendbuizen tot 2 kW danken hun naam aan de oorspronkelijk
garenklosvormige grafiet-anode, welke een grotere warmtestraling heeft dan molybdeen en door een bus van slecht warmtegeleidend metaal aan de ballon wordt
bevestigd. Hier zijn alle elektroden aan de hardglasballon bevestigd met molybdeenpennen en poederglasinsmeltingen. Om aan de eisen voor U.K.G. te voldoen
moeten de afmetingen klein zijn en hierdoor wordt de temperatuur van de anode
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Fig. 82. Moderne (a) en (oudere (b) type zendbuis voor ongeveer
„
hetzelfde vermogen, en moderne zendbuis (c) voor het dubbele vermogen.
a. Garenklosbuis Tetrode QB 3,5/750 voor max. 1000 W output.
b. Ouder type zendbuis Pentode PB 3/800 voor max. 1200 W output.
c. Garenklosbuis Tetrode QB 5/1750 voor max. 1750 W output.

vrij hoog. De oxidekatode zou de hierdoor uitgestraalde warmte niet kunnen ver
dragen en daarom wordt de gloeidraad van GETHORIEERD WOLFRAM ge
maakt (zie hoofstuk II.B.2.). Door de hoge temperatuur kan men hier geen mica
als steun voor de roosters toepassen en katode en roosters worden alleen gesteund
door de doorvoerpennen in de bodem.
Fig. 82a toont een foto van de Philips tetrode QB 3,5/750, die 1000 W kan af
geven bij 75 MHz. Fig. 82b geeft een volgens conventionele methoden geconstru
eerde pentode voor 1200 W bij 10 MHz, en fig. 82c een garenklosbuis voor een
output van max. 1750 W bij 60 MHz. Uit deze afbeelding blijkt, dat door een
doelmatige constructie en het gebruik van geschikte materialen een belangrijke
verkleining der afmetingen is bereikt.
De garenklosbuizen hebben belangrijk bijgedragen tot de ontwikkeling van eco
nomische lokale zenders voor T.V. en F.M. en eenvoudige apparatuur voor diëlektrische verhitting.

II.D.6. ZENDBUIZEN MET UITWENDIGE ANODE

Indien het af te geven vermogen hoger wordt dan 2000 W, is het niet goed mo
gelijk om buizen te maken, waarin de in de anode opgewekte warmte wordt afge
voerd door straling in het vacuum. Dan wordt een gedeelte van de wand van de
buis als anode uitgevoerd, welke buiten het vacuum met verschillende koelmedia
kan worden gekoeld. Hierbij kan men zo „overvloedig” koelen, dat ook de door de
katode en roosters uitgestraalde warmte via de anode kan worden afgevoerd. Voor
vermogens tot ca. 20 kW kan men op de anode een radiator met koelribben solde
ren, waaromheen wat lucht wordt geblazen. Voor nog grotere vermogens soldeert
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men op de radiator een honingraatvormig koellichaam, waardoorheen onder hoge
druk lucht wordt geperst (MULTIFIN). Hiermede zijn buizen tot 100 kW gemaakt
(TBL 12/100).
Veel efficiënter is natuurlijk koeling met water, doch hier zijn wel enige compli
caties aan verbonden. Men kan n.1. de anode meestal niet aan de aarde verbinden
en het water moet dan door een lange spiraalbuis van isolerend materiaal van de
waterleiding of het geaarde reservoir komen. Ook moet de samenstelling van het
water niet dusdanig zijn, dat ketelsteen wordt afgezet. Is het leidingwater niet van
goede kwaliteit, dan moet het koelwater worden rondgepompt en gekoeld. Door
enkele fabrikanten wordt een koelmethode toegepast, waarbij het water tot stoom
verdampt.
De aansmelting anode-glas is een technologisch probleem, anvankelijk werd
door Philips de chroomijzer-loodglas-las toegepast (waarbij de u
ttingscoëfficiënten aan elkaar zijn aangepast). De Amerikanen gebruikten de IOUSEKEEPERSEAL, waarbij de aansmeltrand van de koperen anode zeer dun is en daardoor de
uitzetting van het glas kan volgen. De beste oplossing wordt echter verkregen met
het materiaal KOVAR of FERNICO, waarvan de uitzettingscoëfficiënt is aange
past aan die van hardglas.
Nu men toch heeft geleerd cilindrische aansmeltingen metaal-glas te maken, is
men ertoe overgegaan alle elektroden te steunen op metalen ringen, die tussen
isolerende glazen ringen worden gesmolten. De buis is dan geschikt om te worden
gemonteerd in een zgn. COAXIAAL systeem, waarbij de zelfinducties en capaci
teiten door concentrische buizen worden verkregen.
Fig. 83a toont een doorsnede van een triode TBW 6/20, welke bij 110 MHz een
vermogen van 15 kW kan afgeven, geschikt voor water- of luchtkoeling. Men her
kent de verschillende ringen, waaraan de elektroden zijn bevestigd, gescheiden
door glazen ringen; dit principe is zelfs voor de twee gloeidraadaansluitingen
doorgevoerd. Om de hoge spanning te kunnen houden, moeten de glazen rin
gen een bepaalde lengte hebben. Behalve het „actieve” gedeelte van de buis,
dat zich binnen de anode bevindt, ontstaat zodoende een passief gedeelte, be
staande uit metalen en glazen ringen. Teneinde de opeenvolgende aansmeltin
gen te kunnen maken zonder de naastliggende te beschadigen heeft men voor de
ze ringen een vrij grote lengte nodig, hetgeen weer lange steunbuizen voor roosters
en katode vraagt. De katode is hier van een speciale constructie, de zgn. MAASKATODE, een cilindrisch vlak gevormd door een gewikkeld gaas van gethorieerd
wolfram Het katodeoppervlak vormt dus een cilinder op korte afstand van het
rooster, waardoor een grote versterking wordt verkregen. De concentratie van de
gloeidraden op dit cilindervlak spaart gloeistroomenergie. Het rooster bestaat uit
een spiraal van geplatineerd molybdeendraad en is met een molybdeenpijp ge
steund op een metalen schijf, die de elektrische afscherming tussen katode en
anode vormt. De anode bestaat met het oog op de warmtegeleiding uit een kope
ren cilinder, waaraan de fernico-insmeltring is gesoldeerd.
Fig. 83b toont de montage van deze buis in het coaxiale systeem. In de verschil
lende ringen en tussenwanden zijn gaten aangebracht, zodat hierdoor koellucht
kan worden geblazen.
In moderne uitvoeringen van zendbuizen wordt de isolatie tussen de ringen,
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Fig. 83. a. Doorsnede van een „disc seal” zendbuis met
uitwendige koeling TBW 6/20.
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Fig. 84. Keramische zendbuis
voor 240 kW output YD 1212.

Fig. 83. b. Montage van de buis TBW 6/20 in een coaxiaal
golfpijpsysteem.

waaraan de elektroden zijn bevestigd, van keramisch materiaal gemaakt. Hierop
wordt een laag molybdeen-mangaan-oxide ingebrand en deze wordt weer gesol
deerd op metalen ringen. Het voordeel is, dat men geen lengte verliest voor de insmelting en de hoogte der keramische ringen alleen bepaald wordt door de beno
digde overslagafstand. Zo verkrijgt men een veel compactere constructie. Boven
dien is de montage eenvoudiger en robuuster. Men maakt eerst de keramische de
len met metaallaag en de metalen delen met soldeerlaag geheel op maat klaar.
Daarna wordt met behulp van nauwkeurige mallen de buis in elkaar gestapeld.
Vervolgens wordt het geheel in een oven in een reducerende omgeving gesol
deerd. Fig. 84 toont de doorsnede van een dergelijké keramische zendbuis voor
100 kW output.
Voor omroepzenders kan men veelal met twee buizen van 100 kW uitkomen.
Voor zenders, die grotere afstanden moeten overbruggen (o.a. omroepzender van
de Nederlandse Wereldomroep in Curagao) gaat men tot 250 kW. De U.S.-Navy
heeft een zender gebouwd, die alle oorlogsschepen over de gehele wereld moet
kunnen bereiken, en een vermogen afgeeft van 1000 kW.

110

M1CROGOLFBUIZEN

SECTIE E. MICROGOLFBUIZEN
II.E.1. INLEIDING

In de sectie D. ZENDBUIZEN hebben wij buizen behandeld, die tot fre
quenties van 400 MHz (75 cm golflengte) konden werken. Men definieert het golf
lengte gebied 30-400 MHz veelal als „Very High Frequency” en de nornale ge
luid- en beeld-telecommunicatie is vrijwel tot dit gebied beperkt gebleven. De
noodzakelijkheid om voldoende „ruimte” te vinden voor meer televisiezenders bij
de voor deze zenders benodigde bandbreedte, leidde tot uitbreiding van de frequentiebanden met IV en V tot 900 MHz.
Voor de straalzender- en radarsystemen was men o.a. om de : meting der anten
nes te beperken al gekomen tot cm-golven: voor straalzenders i .et weinig kanalen
tot 1000 MHz, voor straalzenders met vele kanalen (hoofdstuk 1. 12, 23, 24) vanaf
4000 tot 12.000 MHz. De radar, beginnende met de 25 cm band (1200 MHz) ont
wikkelde zich voor nauwkeurige waarnemingen op korte afstanden <pt de 10 cm
en de 3 cm (10.000 MHz) band. En voor kortere afstanden (rivier-radar) kwam
men tot 8 mm.
In de industriële toepassingen tenslotte, waren voor het diëlektrisch verhitten
van isolatiematerialen, in andere sectoren voor het opwarmen van maaltijden,
eveneens frequenties tot 2500 MHz gevraagd.
En tenslotte wensten de physici proeven te doen in nog hogere frequenties,
waar de overbrugging naar de infra-rood-stralen van miljoenen MHz nog niet ver
kregen is. Het gebied boven 400 MHz noemt men „Ultra High Frequency.”
Natuurlijk heeft men eerst geprobeerd met de bekende triode tot kortere golven
te komen. In het volgende hoofdstuk zal een triode worden beschreven, die 4000
MHz of tienmaal de hierboven genoemde maximum frequentie van het V.H.F.gebied kon bereiken, en voor straalzenders voor televisie-omroep zeer goede dien
sten heeft bewezen. Doch de zeer snelle elektronen hebben toch een zekere tijd
nodig om de zeer kleine afstand tussen katode en rooster te doorlopen en hierdoor
ontstaan storende verschijnselen. Ook stelde de toch altijd aanwezige capaciteit en
zelfinductie grenzen aan de toepassing der „dichtheids”-modulatie, en zo kwam
men tot de buizen, die berusten op het principe der „snelheids”-modulatie. In de
jaren 1940-1960 heeft een onoverzichtelijke ontwikkeling plaats gehad van elek
tronenbuizen volgens verschillende principes en in verschillende uitvoeringen, en
zelfs voor de ingewijde was het moeilijk tussen al deze „. . . trons” de weg te vin
den. Voor een bepaalde toepassing werden verschillende uitvoeringsvormen ge
bracht. Op het gevaar af dat nieuwe ontwikkelingen het beeld weer zullen veran
deren, kan worden gesteld, dat thans voor de meest voorkomende toepassingen de
volgende buizen worden gebruikt:
— straalzenders tot 4000 MHz: TRIODEN
— televisiezenders van groot vermogen: K.LYSTRONS
— straalzenders boven 4000 MHz: LOPENDE GOLF BUIZEN
— radar: PULS-MAGNETRONS
— „radar-cooking”: „Continuous-Wave ” MAGNETRONS
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2. DE MICROGOLFTRIODE EC 157/158

We zullen nu van ieder dezer toepassingen en huistypen er één in de volgende
hoofdstukken behandelen.

II.E.2. DE MICROGOLFTRIODE EC 157/158

Fig. 85a toont een foto van deze buis, gedeeltelijk open gesneden. De principes,
die in hoofdstuk II.D.3. voor het bereiken van kortere golven zijn behandeld, zijn
hier zeer vergaand toegepast.
Voor de grote bandbreedte is nodig een grote stroom bij betrekkelijk lage anodespanning (200 V). Om de capaciteit laag te houden moet het oppervlak van de
katode klein zijn. Men heeft dus een grote emissie per cm2 nodig. Hier bracht de
in hoofdstuk II.B.2. reeds genoemde L-katode de oplossing. De principiële con
structie hiervan geeft fig. 85b. De gloeidraad is opgesloten in een molybdeen dop.
D< ze is door een slecht warmtegeleidende tantaalbuis aan de buisbodem beves
tigd. Het deksel van deze dop heeft een holte, waarin zich een barium-strontiumaluminaat pastille bevindt. Deze holte is weer afgesloten door een poreuze schijf
gesinterd wolfram. Bij verwarming door de gloeidraad zal het Ba-Sr.-oxide ver
dampen, de damp zal door het gesinterde wolfram heendringen en na het „activerings”-proces, zoals dit bij de radiobuizen is besproken, zal zich een emitterende
barium-strontium-oxidelaag aan de buitenkant van de wolfram pastille gevormd
hebben. Het voordeel boven de normale oxide-katode is, dat nu achter de wolfram-schijf een grote voorraad Ba-Sr aanwezig blijft, die voortdurend de emitterlaag zal aanvullen als hierin — door welke reden dan ook — een gebrek aan Ba-Sr
zou optreden. Men durft dan ook veel hoger te gaan met de specifieke emissie en
men laat 1,5 A/cm2 toe, waarmede levensduren van 10.000 uur bereikt zijn.
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Fig. 85. a. De microgolftriode EC 158.
b. Principiële constructie van de L-katode.
c. De EC 158 ingebouwd in een trilholte, die als versterker dienst doet.
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Voor het type EC 157 is de afstand rooster — katode 30 micron, en om
eilandeffect te voorkomen wordt het rooster gewikkeld van draad met een dia
meter van 7,5 micron bij een spoed van 48 micron.
Betreffende de opbouw (schijfinsmelting) is alles gedaan om de eigen zelfinduc
tie en de capaciteiten klein te houden. De hiervoor meest geschikte schakeling is
geaarde katode.
Het resultaat is voor het type EC 158 een output van 5 W bij een bandbreedte
van 50 MHz en een vermogensversterking („power gain”) van 6 dB bij een gloeistroomverbruik van ca. 5 W.
De eenvoud van deze buis, het gemakkelijk uitwisselen, de lage anodespanning,
het lage gloeistroomverbruik en de lange levensduur, n akt hem bijzonder ge
schikt voor het gebruik in onbewaakte versterkerstatioi: -oor straalzenders. Fig.
85c toont deze triode ingebouwd in een trilholte-systeen;. dat als verstcrkerschakeiing dienst doet.
Als men kennis neemt van de roosterafmetingen, afstand roosterkatode en dc
katodebelasting, is het wel begrijpelijk, dat men met deze buisconstructie, niet
verder kon gaan met het verhogen van de frequentie en het vermogen.

ll.E.3. INHAALBU1ZEN (KLYSTRONS)
De in de nu volgende hoofdstukken behandelde microgolfbuizen verschillen in
vele opzichten principieel van de tot nog toe behandelde trioden en buizen met
meer roosters.
In de eerste plaats wordt niet de hoeveelheid elektronen, die zich van de katode
naar de anode beweegt, gevarieerd, maar — zoals hieronder zal worden uiteengezet — de snelheid der elektronen. Alle elektronen die de katode verlaten komen
op de anode terecht, zodat men niet de complicaties van de „elektronenwolk
heeft. Aan de elektronen worden snelheidsvariaties toegevoerd en na versterking
worden deze ook weer afgevoerd, doch dit geschiedt onafhankelijk van de katode
en de anode. Deze maken dus geen deel uit van de trillingsketen, en de eigen ca
paciteit en zelfinductie van deze onderdelen en hun aansluitingen hebben geen
invloed op de trillingsketen. De trillingsketens worden gevormd door „trilholten”,
waarin de elektronen zich bewegen en welke een eigen „resonantie-frequentie”
hebben, welke door de afmetingen en vorm bepaald wordt, overeenkomstig de
zelfinductie en capaciteit van de eerder behandelde „trillingskring”.
In fig. 85c is reeds een trilholte aangegeven, waarin de triode EC158 is gemon
teerd; in sommige buizen worden deze trilholten in de buis ingebouwd.
De hoogfrequente wisselstroom-energie kan aan deze trillingsketens worden
toegevoerd of hiervan worden afgevoerd door een doorvoering met een lus.
Tenslotte is het voor de snelheidsmodulatie nodig dat de elektronenstroom bij
elkaar wordt gehouden, terwijl de elektronen elkaar afstoten en daardoor zouden
spreiden. Daarvoor wordt in de buis een constant magneetveld aangebracht, dat de
elektronenstraal als een nauwe bundel bij elkaar houdt (bij het magnetron zal wor
den uiteengezet, dat de werking van het magneetveld hier nog iets gecompliceer
der is). Ook wordt wel eens elektrostatische focussering toegepast.
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Fig. 86. a. Principe van het klystron.
b. Voorbeeld van een eenvoudig klystron met uitwendig oscillatorsysteem.
c. Applegate diagram.

We zullen nu — sterk vereenvoudigd — de werking van de INHAALBUIS ver
klaren aan de hand van fig. 86. Fig. 86a geeft de principiële opbouw. De elektro
nen lopen van de katode naar de anode en passeren dan eerst een trilholte, de
MODULATOR, waaraan een frequentie wordt toegevoerd, waarop deze is afge
stemd. Overeenkomstig fig. 86c I wordt behalve de veldsterkte Vo de elektronenstraal hier onderworpen aan een sinusvormig verlopende veldsterkte met amplitu
de Vj en overeenkomstig de grafiek 86c II wordt de snelheid der elektronen daar
door „gemoduleerd” overeenkomstig fig. 86c III. De elektronen doorlopen daarna
de veldvrije „inhaalruimte” (DRIFT SPACE fig. 86a). Het APPLEGATE-diagram
van fig. 86c IV geeft de weg die de elektronen afleggen als functie van de tijd (tga
is de snelheid). Hieruit blijkt dat de versnelde elektronen de niet versnelde elek
tronen inhalen, en zo ontstaan op een afstand So van de modulator, achtereenvol
gens momenten van verdichting en verdunning van de elektronenconcentratie.
Men kan dit verschijnsel vergelijken met het periodiek samenpersen van de lucht
in een orgelpijp. Het elektrische wisselveld in de modulator heeft dus snelheidsveranderingen veroorzaakt, die door het „inhaaleffect” aanleiding geven tot
stroomveranderingen (er stromen immers per korte tijdseenheid meer of minder
elektronen door), die maximum zijn op een afstand Sq. De energie van deze
stroomveranderingen kan een veelvoud zijn van de energie die aan de modulator
is toegevoerd, omdat er ook energie wordt toegevoerd via de anode. Indien men
nu op een afstand So een trillingsholte plaatst, die op het aan de modulator toege
voerde signaal is afgestemd (INDUCTOR), zal hierin een sterke elektronenbewe
ging worden opgewekt door inductie en men kan van hieruit hoogfrequente ener
gie naar de antenne afvoeren. Op de anode (die hier COLLECTOR genoemd
wordt) komt dan alleen de gelijkstroomcomponent terecht, n.1. de stroom die door
de katode is afgegeven.
Hierboven is de werking van de „inhaalbuis”, ook wel KLYSTRON genoemd,
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als „versterker” behandeld. Indien men — zoals in fig. 86b is aangegeven — de
trilholte van de inductor in open verbinding brengt met die van de modulator,
heeft „terugkoppeling” plaats en werkt de inhaalbuis als oscillator. In dit geval is
de trilholte buiten de buis aangebracht, doch men kan ook de trilholte aan
het glas smelten en het geheel vacuum pompen. Men kan de trilholte met
mechanische middelen „afstemmen” door de afmetingen te wijzigen. Voor het
geval dat de trilholte binnen de buis is aangebracht, moeten deze afstemmiddelen vacuumdicht worden doorgevoerd.
Alweer in overeenstemming met de orgelpijp, is het begrijpelijk, dat het boven
staande effect alleen optreedt, indien de elektronenbundel bij elkaar wordt gehou
den. Dit gebeurt door een constant magnetisch veld in de richting van de elektronenstroom.
Het rendement is beperkt doordat de modulatie niet grote- dan 1 kan worden.
Indien in fig. 86 cl Vj groter dan Vo zou worden, zouden elektronen naar de katode worden teruggestuurd. Men kan berekenen, dat als V] — Vq het rendement
hoogstens 58% is.
Klystrons (i.h.b. de in Hfdst. II.E.4. behandelde reflexie-klystrons) worden veel
toegepast als local-oscillator voor straalzenders en radar; rendement en verster
kingsfactor zijn niet erg groot.
Als eindbuis voor groot vermogen kan men de versterkingsfactor vergroten door
de elektronenstraal meer trillingsholten te laten doorlopen, die als inductor voor
het voorafgegane gedeelte en als modulator voor het volgende gedeelte functione-
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Fig. 87. Multi-cavity-klystron YL1002 voor T.V.-zender.

a Schematische opbouw, b. Schakelschema,

Aanzicht foto.

magneten,
K. = katodc, F = foRi-Ri = resonatoren, I1-I5 = inhaalruimten, Mi-M» = permanente
|
w
cusseringselektrode, V = versnellingselektrode, C = collector, H = inkomend H.F.-signaal, A = uitgaand H.F.-signaal naar antenne, P = ionenpomp.
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ren. Men kan nu de verschillende trillingsholten enigszins t.o.v. elkaar verstem
men en daardoor een grotere bandbreedte krijgen.
Een interessant voorbeeld van een dergelijk „MULTI-CAVITY-KLYSTRON” is
door Valvo gemaakt voor de T.V.-zenders in band IV-V in Duitsland en andere
landen. Deze moesten afstembaar zijn voor frequenties van 400-960 MHz en een
bandbreedte hebben van 6 MHz. Voor het T.V.-zendernet in Duitsland kon men
aanvankelijk volstaan met 10 kW (de reikwijdte is toch reeds beperkt door de
hoogte van de antenne en de kromtestraal van de aarde). Later heeft men het ver
mogen van enkele zenders verhoogd tot 25 kW. Voor 10 kW output is de anodespanning ca. 18 kV en de anodestroom 1,85 A (ca. 33% rendement). Door meer
vi rstcrkingstrappen is de versterking echter aanzienlijk groter dan van het eenvoud‘ge klystron; de vermogensversterking („power gain”) is ca. 40 dB.
Fig. 87a geeft een schematisch overzicht van de opbouw van deze buis. Men
vindt hier 4 RESONATOREN (trilholten) ter weerszijden geflankeerd door vijf
„inhaalruimten”, waarin de door de resonatoren versnelde elektronen elkaar inha
len. Het magnetische focusseringsvcld is hier verkregen door cilindervormige per
manente magneten van ferroxdure, die om de inhaalruimten zijn aangebracht.
Met regelbare magnetische shunts kan het magneetveld worden geregeld. Zoals
uit fig. 87a blijkt, loopt het magnetische veld in de resonatoren tegengesteld aan
dat in de inhaalruimten, doch dat is geen bezwaar; zolang het magnetische veld
axiaal is gericht wordt de elektronenstroom gefocusseerd.
Fig. 87b toont de aansluiting der verschillende delen. De wanden der inhaal
ruimten en de magneten worden aan de aarde verbonden, zodat deze laatsten zon
der gevaar kunnen worden ingesteld. De resonatoren zijn over weerstanden geaard
en kunnen binnen zekere grenzen hun H.F.-spanning instellen. Hoewel aanvan
kelijk ook de anode (hier COLLECTOR genoemd) werd geaard, heeft men deze
later op een spanning van —5 kV gebracht („depressed collector”). Na in de laatste
resonator hun H.F.-energie te hebben afgegeven, worden de elektronen nu wat af
geremd voordat zij de anode bereiken, waardoor het anodeverlies lager, dus het
rendement hoger wordt. Aan de het dichtst bij de katode gelegen trilholte wordt
het input-signaal toegevoerd; van de het dichtst bij de collector gelegen trilholte
wordt het output-signaal afgenomen. De katode heeft een spanning van —18 kV,
de elektronenstroom wordt gefocusseerd door de focusseringselektrode F met ne
gatieve spanning en versneld door de versnellingsanode V, waarvan de spanning
tijdens bedrijf regelbaar is. Fig. 87c geeft een foto van de complete buis.
Wat betreft de technologie kan het volgende worden opgemerkt. Op de plaats
van de trilholten bestaat de wand van de buis uit een speciaal keramisch materiaal
(aluminiumoxide), dat tegen sterke hoogfrequente velden bestand is. Buiten de
buis worden de trilholten in 2 delen hierop gemonteerd. Aan deze keramische ci
linders worden metalen ringen gesoldeerd, die aan elkaar gelast worden en de
veldvrije inhaalruimten vormen. Een interessante bijzonderheid is , dat na het sa
menstellen waarbij de verschillende onderdelen worden gesteund, de buis vacuum
moet worden gepompt alvorens uit de mal te worden genomen, omdat eerst de
luchtdruk de lassen onder drukspanning brengt. De anode wordt lucht-gekoeld,
waardoor de spanning van 5 kV tegen aarde geen moeilijkheden geeft.
De katode is komvormig (en veroorzaakt daardoor reeds een zekere focussering)
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en is van poreus wolfram, dat is volgezogen met barium-strontium-aluminaat. In
tegenstelling tot de L-katode, waar achter de poreuze wolfram-plaat een „pastille”
aanwezig is (fig. 85b), geschiedt hier „nalevering” uit het in de poreuze pastille
opgezamelde materiaal („geïmpregneerde” katode).
Achter de katode bevindt zich nog een ionen-pomp, waarin eventuele gas
ionen worden bewogen langs een oppervlak van gesputterd titanium, dat als
getter fungeert. Met behulp van deze ionen-pomp kan ook het vacuum worden
gemeten.
Op de beschrijving van deze buis is wat dieper ingegaan, omdat het hier werke
lijk een product betreft, waarvoor „alle registers van de elektronica moesten wor
den opengetrokken . Typisch voor de soms onverwacht snei; ontwikkelingen die
in de elektronica nodig zijn, is het feit dat in enkele jaren t: is ca. 40 zenders met
deze buis in bedrijf moesten worden genomen. Men wenste een tweede (in enkele
landen een derde) programma, de banden I-III lieten hieivoor geen ruimte en
hiervoor waren de band IV-V-zenders nodig. Er zijn wel wat kinderziekten te over
winnen geweest maar de tweede en derde programma’s zijn op tijd uitgezonden en
de kwaliteit en reikwijdte waren zo goed, dat bij vrije keuze tussen 2 zenders voor
één programma aan de band IV-V-zenders de voorkeur werd gegeven.

II.E.4. REFLEX1E-KLYSTRONS

In plaats van 1het signaal in meer achter elkaar geschakelde trillingsholten te
versterken, is men op het idee gekomen om één trillingsholte meerdere malen
door de elektronenstroom te laten doodop*•en.
Fig. 88 geeft het hierbij toegepaste schema. De katode zendt een elektronen
stroom naar de trilholte, die een positieve spanning heeft t.o.v. de katode. De
elektronen, die door de trilholte heen schieten, zijn in snelheid gemoduleerd.
Achter de trilholte bevindt zich nu niet een anode of collector met een positieve
spanning, doch een zgn. „reflector”, die een negatieve spanning heeft t.o.v. de ka-
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Fig. 88. Schema van een reflectie klystron.
K = katode, F = focusseringselektrode,
T = trilholte of resonator, R = reflec
tor, H = inkomend H.F.-signaal, A =
uitgaand H.F.-signaal.

Fig. 89. Foto doorsnede van een reflectie klystron
voor 4 mm golflengte voor 200 mW.
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tode. De in snelheid gemoduleerde elektronen worden door deze reflector terug
gekaatst (REFLEXIE-KLYSTRON) en komen weer in de trilholte terug. Indien
men nu de afmetingen juist kiest (de afstand reflector-trilholte kan van buiten de
buis worden ingesteld) zullen deze teruggekaatste elektronen het oorspronkelijke
wisselveld in de trilholte kunnen versterken en zo treedt een „opslingering” op,
waardoor van de trilholte een aanzienlijk versterkte energie kan worden afgeno
men.
Dergelijke reflexie-klystrons zijn gemaakt voor zeer hoge frequenties en fig. 89
geeft een doorsnede van een klystron voor 4 mm golflengte. De afmetingen wor
den dan wel erg klein: de centrale gaten in de trilholten hebben een diameter van
0,25 mm en weer verricht de L-katode goede diensten om bij een zo kleine bundcldiameter toch voldoende vermogen (200 mW) te krijgen.

II.E.5. LOPENDE-GOLF BUIZEN

Bij de explosie van inventiviteit, die na de tweede wereldoorlog werd gericht op
de microgolfbuizen is nog een belangrijk type ontstaan, n.1. de „lopende golfbuis”.
Men kwam n.1. op het idee om de opeenvolging van „resonatoren” en „inhaalruimten” in het „multi cavity klystron” te vervangen door een metalen spiraal, opge
steld tussen katode en collector, waarin aan katode-zijde het H.F.-signaal wordt
toegevoerd, aan anode-zijde wordt afgenomen (fig- 90a). Een elektromagnetische
golf plant zich langs de draad van de spiraal voort met de snelheid van het licht,
doch gemeten langs de as van de spiraal is de snelheid gering. Men krijgt dus op
de spiraal een lopende golf, d.w.z. plaatsen van grote veldsterkte van het H.F.-veld
en plaatsen van kleine veldsterkte. Berekening en experiment leren nu, dat deze
golf langs de spiraal wordt versterkt als men door de as van de spiraal een elektronenbundcl laat lopen, waarvan de snelheid iets groter is dan die van de golf.
Het interessante van deze oplossing is, dat men niet gebonden is aan een verde
ling van de buislengte in resonatoren en inhaalruimten, die de eigen frequentie
van de buis bepalen. De axiale snelheid van de golf is in een groot gebied onaf
hankelijk van de frequentie. Daarom is een dergelijke lopende-golf buis geschikt
voor een groot frequentiegebied, d.w.z. bij een draaggolf, die in het midden van
dit frequentiegebied ligt, voor een zeer grote bandbreedte. Terwijl het in hfdst.
II.E.3. behandelde klystron weliswaar kan worden ingesteld op een grondfrequentie tussen 400 en 960 MHz, is de bandbreedte, die deze buis kan versterken
„slechts” 6 MHz en deze bereikt men nog maar alleen door de verschillende reso
natoren t.o.v. elkaar te verstemmen. De in fig. 90 getoonde lopende-golf buis (YH
1170) heeft een versterking van ca. 40 dB tussen 5800 tot 8500 MHz. Zoals in
Hfdst. 1-23 reeds is vermeld, wenst men honderden telefoniekanalen (F.M.-gemo
duleerd) en soms daarnaast ook nog T.V.-signalen over één straalverbinding te lei
den en de grote bandbreedte die deze buis kan versterken is dan een groot voor
deel. De lopende-golf buis YH 1170 kan 15 W afgeven bij een spanning van 2800
V op de spiraal, 1300 V op de collector en 2100 V op de versnellingselektrode.
Verder is de „ruis” factor zeer gering. Het rendement is echter slechts 20%, het
geen voor dit kleine vermogen geen bezwaar is.
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Fig. 90. Lopende golfbuis voor straalzenders OLI.

a. schematische tekening b. inzetbuis c. omhulling.

K. = katode, B = elektronenbundel, F = focusseringselektrode, V = versnellingselektrode, S = spi
raal, H = inkomend H.F.-signaal, A = uitgaand H.F.-signaal naar antenne, C = collector, R = radia
tor.

Fig. 90b en c toont een foto van de inzetbuis en het magneetsysteem. Dit laatste
bestaat evenals bij het in Hfdst. II.E.3. beschreven klystron uit permanente mag
neten; het magneetveld is periodisch. De katode is een L-katode. Er moet bijzon
der goed op de mechanische centrering worden gelet, want de elektronenbundel
mag nergens de spiraal raken. De spiraal moet de hierin opgewekte warmte door
straling afgeven; de collector voert zijn warmte af via een radiator. De inzetbuis
wordt gestoken in de omhulling bestaande uit magneetsysteem, golfpijpaansluiting en elektrische aansluitingen. Dankzij geringe mechanische en elektrische to
leranties is men erin geslaagd uitwisseling van de buis zonder verdere afstemming
mogelijk te maken. Nu dit punt is opgelost, zal ook voor 4000 MHz de lopende
golf buis de triode gaan vervangen, omdat men met één buis een grotere verster
king krijgt.

II.E.6. MAGNETRON

Het magnetron is de langst bekende der hier behandelde microgolfbuizen,
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t ig. 91. Elektronenbanen in een magnetron.

1 zonder H.F. b. met H.F.

och moeilijk te begrijpen, en ook in het gebruik vrij gecompliceerd. Het kan in
i et bijzonder in pulsbedrijf grote vermogens leveren en heeft een hoog rende
ment.
In principe bestaat het magnetron uit een koperen cilinder, die als anode dienst
doet en een katode, die in de as van deze cilinder is aangebracht (fig. 91a). Zonder
magneetveld zullen de elektronen zich dus rechtlijnig van de katode naar de ano
de bewegen (1 in fig. 91a). Er is echter een magneetveld aangebracht in de richting
van de hartlijn van de katode, waardoor de katodestraal een kracht ondervindt
loodrecht op de snelheid; deze zal gaan lopen volgens 2. Indien het magneetveld
nog groter wordt gemaakt, zal de elektronenstraal zo sterk worden afgebogen, dat
zij de anode niet haalt (3). Het magnetron is dan afgeknepen. Het magnetron
oscilleert het beste in een situatie, dat het net is afgeknepen.
In de anodecilinder zijn axiale sleuven aangebracht (fig. 91b), die trilholten vor
men, waarin in de eigen frequentie trillingen kunnen optreden. Men kan de tril
holte vergelijken met een zelfinductie en de sleuf met een condensator waarover
een wisselspanning optreedt. Indien een elektron met een baan 4 nu de sleuf pas
seert op een moment, dat het veld tussen de tanden tegengesteld is aan de snel
heid van het elektron, zal dit worden afgeremd en energie aan de trillingskring af
geven, waardoor de trilling wordt versterkt. Onder invloed van het magneetveld
wordt het elektron rechtsom gebogen en wordt weer door de anode aangetrokken.
Het zal dan net de volgende sleuf bereiken als hierover het veld weer tegengesteld
is aan de snelheid van het elektron, zodat weer energie aan de trillingskring wordt
afgegeven. Passeert een elektron de tanden als het veld dezelfde richting heeft als
de snelheid van het elektron, dan zal het energie aan de trillingskring ontnemen,
het elektron wordt versneld, door het magneetveld naar Brechts gebogen en het
treft met grote snelheid de katode (5 in fig. 91b). Hiervan worden secundaire elek
tronen losgeschoten (inderdaad kan een werkend magnetron met geen of zeer wei
nig gloeistroomenergie worden bedreven). Typisch is nu dat de elektronen volgens
baan 4 meer energie aan het H.F.-wisselveld toevoeren, dan die volgens baan 5
hieraan ontnemen. Volgens baan 4 heeft de energie-afgifte meerdere malen plaats,
waarbij het vermogen om de elektronen te versnellen wordt geleverd door de anodebatterij, baan 5 ontneemt minder energie aan het oscillerende systeem. In de
trilholten zullen dus toenemende trillingen optreden, die b.v. door een spleet in
de anode kunnen worden afgenomen.
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Wij zijn er hierboven van uitgegaan, dat de trilholten trillen in de eigen
(grond) frequentie en dat naast elkaar gelegen trilholten een tegengestelde oscil
latie voeren; deze trilwijze noemt men „k mode”. Er bestaat ook de mogelijkheid
dat andere frequenties optreden en dat naast elkaar gelegen trilholten niet
tegengesteld oscilleren. Door bepaalde constructievormen kan men het optreden
van de „k mode” begunstigen, n.L door het aanbrengen van verbindingsstrippen (STRAPS) of afwisselend grotere of kleinere trilholten (RIS1NG SUN).
Aangezien de frequentie door de afmeting der trilholten bepaald wordt, wordt
de afmeting der trilholte zeer klein voor hoge frequenties. Men kan de trilholten
dan niet meer maken volgens de normale mechanische bewerkingen (boren, fre
zen), doch maakt een nauwkeurig geslepen stempel dat men door een blok koper
drukt („hobben”).
Dat het magnetron in een betrekkelijk klein volume zoveel energie kan afge
ven, is o.a. te danken aan het feit, dat de centrale cilindrische katode een groot op
pervlak kan hebben (veelal worden oxidekatoden toegepast, soms de L-katode,
soms Wo-Th-katoden). Ook kan de koperen cilindrische anode gemakkelijk
warmte afvoeren. De koeling geschiedt meestal door een radiator; voor continuvermogens van 5 kW of hoger is waterkoeling nodig.
Bij radar wordt het magnetron gedurende korte perioden („pulsen”) in werking
gesteld door de anodespanning in te schakelen. Hiervoor zijn snel werkende regel
bare gelijkrichters voor hoge spanning nodig, veelal WATERSTOFTHYRATRONS, die in hoofdstuk II.H.2 worden beschreven.

Fig. 92. Foto van een magnetron 4J5O, gedeeltelijk open gesneden.
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De constructie van een magnetron is te zien in fig. 92. De koperen cilinder met
trilholten is voorzien van koelribben. Aan de boven- en onderzijde wordt deze ci
linder afgedekt met ijzeren deksels, die tevens de polen vormen van het perma
nent magnetische veld in de as-richting van de cilinder. Indien de magneet vast
aan de buis verbonden is, spreekt men van een „packaged” magnetron. Door een
isolerende doorvoering wordt de katode gestoken. Door een golfpijp, verbonden
aan een spleet in de cilinder, wordt de H.F.-energie afgevoerd.
Magnetrons zijn in gebruik voor golflengten van 30 cm tot 6 mm, continu-vermogens tot 5 kW en puls-vermogens tot 5 MW.
Een interessante ontwikkeling, welke in het Zweedse Philips-laboratorium
heeft plaats gehad, is tenslotte het SPIN-TUNED-MAGNETRON Hierbij draait
in de trilholte op dezelfde wijze aangedreven als bij de Rotahx-röntgenbuis
(II.G.3.) een soort schoepenwiel, waardoor 1000 maal per seconde een sinusvor
mig verlopende frequentievariatie van ±450 MHz plaats heeft t.o.v. de grondfrequentie van 9000 MHz. De frequentie, waarop de ontvanger wordt afgestemd,
variëert synchroon hiermede.
Men bereikt hiermede verschillende voordelen:
a. Geheimhouding is beter verzekerd (een niet variabel afgestemde ontvanger kan
het radar-signaal niet opvangen).
b. Het storen (JAMMING) van het signaal is veel moeilijker.
c. Storingen van andere zenders, van de atmosfeer of door interferentie zullen het
terug ontvangen signaal minder beïnvloeden.
d. Men kan aantonen, dat de „signal to noise” ratio, vooral voor bewegende voorwerpen, vrijwel verdubbelt.

II.E.7. DE LASER

5

Wij mogen dit overzicht van de microgolfbuizen niet beëindigen zonder ver
melding van één van de toepassingen van L(ight) A(mplification) S(timulated)
E(lectric) R(adiation) de GASLASER. Dit is een buis met een trilholte, waarin
een gasontlading plaats vindt. Onder bepaalde omstandigheden zal hierin door
een overgang van hogere naar lagere niveaux der „aangeslagen moleculen”
(Hfdst. II.H.1.) een trilling met een frequentie in het infra-rode-gebied optre
den. Door een infra-rood stralen doorlatende opening in de trilholte zal deze tril
ling zich als een zeer nauwe bundel door de lucht voortplanten. Bij gebruik van
CO2-gas kan men een rendement van 20%, een spreiding van bundel van
2 m rad. en een vermogensdichtheid van 600 W/cm2 verkrijgen. Hierdoor is
toepassing voor telecommunicatie mogelijk. Met een germaniumlens kan
men deze bundel nog verder concentreren en een vermogensdichtheid van
106 W/cm2 (10 X die van het oppervlak van de zon) bereiken. Hierdoor kan
men b.v. zeer fijne gaatjes boren in kwarts of wolfram.
Deze techniek is nog in het laboratoriumstadium, maar het is toch interessant
om te constateren, dat de elektronica nu het niemandsland tussen „radio” en
„licht” golven (105 en 108 MHz) heeft overbrugd.
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SECTIE F. ELEKTRONENBUIZEN, DIE LICHT OMZETTEN
IN ELEKTRICITEIT
II.F.1. FOTO-CELLEN

In Hfdst. 1.15. werd reeds het FOTO-ELEKTRISCH-EFFECT vermeld. Dit be
rust op het feit, dat lichtstralen (elektromagnetische trillingen) uit bepaalde stoffen
elektronen doen uittreden. Wonderlijk is, dat lichtenergie in bepaalde „quanta”
wordt uitgezonden. Van deze lichtquanta veroorzaakt 1/10 elektronenemissie, de
rest wordt in warmte omgezet. Deze emissie heeft alleen plaats als de golflengte
van het licht beneden een bepaalde „roodgrens” ligt en zodoende een bepaalde
uittree-arbeid (zie ook II.A.2.) wordt overwonnen. Bij ceas ■•■•i ligt de uittree-arbeid laag (bij 1,9 V) dus de infraroodgrens hoog (6500 Angst n); men bereikt hier
een foto-emissie van 50 ;zA per lumen, met de zgn. S2O-S25 foto-emitters komt
men tot 200 resp. 400 p.A/lm. Belangrijk is dat de fotostroom zeer snelle fluctua
ties van de lichtsterkte (in de orde van 10 —12 seconde) kan volgen.
Indien men een dergelijke foto-katode plaatst in een vacuum ballon met een
elektrode met positieve spanning (anode) dan zal deze geëmitteerde elektronen
aantrekken. Bij ca. 50 V treedt een verzadigingsstroom op, welke bij constante
golflengte van het licht recht evenredig is met de lichtstroom in lumen op de
foto-katode. Met behulp van een dergelijke buis kan men dus door meting van de
elektrische stroom lichtsterkte meten; men noemt dit een FOTOCEL.
In de oudste foto-cellen werd de foto-emitterende laag op een metalen plaat
aangebracht. Om de foto-katode zo dicht mogelijk bij de lichtbron te kunnen
brengen werd later de foto-emitterende laag op de glaswand opgedampt. Hiertoe
wordt eerst een zilverlaag op de glaswand aangebracht; deze wordt door een
glimontlading in zuurstof geoxideerd en daarna aan de inwerking van caesiumantimoon-damp blootgesteld. Hierdoor ontstaat een laag caesium-antimoonoxide en het weer gevormde vrije zilver zorgt voor een elektrisch geleidende laag,
waaruit de geëmitteerde elektronen kunnen worden aangevuld.
De beschikbare fotostroom (50 p.A per lumen) is natuurlijk vrij gering. Men kan
deze vergroten door in de buis een gasvulling aan te brengen. De uit de foto-katode getreden elektronen worden op hun weg naar de anode versneld en botsen tegen de gasmoleculen op, waaruit zij elektronen losschieten (STOOTIONISATIE)
en zo kan bij spanningen tot 200 V 200 p.A/lumen worden bereikt. De fotostroom
is dan echter niet meer evenredig met de lichtstroom en door de stootionisatie
ontstaat een zekere traagheid. Een belangrijke toepassing der gasgevulde fotocel
len is die voor vlamcontróle in oliestookinstallaties voor centrale verwarming.

II.F.2. FOTOMULTIPLICATOREN

Een moderne toepassing der fotocellen is het meten van radio-actieve straling
door SCINT1LLATIE (bepaalde stoffen geven een korte, zwakke lichtimpuls per
quantum erop vallende straling). Voor het meten van deze zwakke lichtimpulsen
is de fotocel echter niet gevoelig genoeg. Men kan nu de fotostroom versterken
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door secundaire emissie in een trapsgewijze opstelling van daartoe geschikte elektroden (PHOTOMULTIPLIER).
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Fig. 93. Photo-multiplier.
P
photokatode, FE = focuselektrode, AE = acceleratie-elcktrode, Di = eerste dinode, Dj-Du is
versterkingsdinode, A = anode.

Fig. 93 geeft het principe van een dergelijke buis. De fotokatode P is aange
bracht op de kopwand van de buis. Door de elektrostatische lens, die gevormd
wordt door het holle oppervlak van de fotokatode, de focuselektrode en de versnellingselektrode, worden de elektronen geconcentreerd op de eerste dinode
(Dl). Deze is bedekt met een stof, die onder invloed van het elektronenbombarde 
ment een veelvoud aan secundaire elektronen afgeeft, en deze worden aangetrok
ken door de tweede dinode (die een positieve spanning heeft t.o.v. de eerste) en
daar wordt weer een veelvoud secundaire elektronen vrijgemaakt, die door de der
de dinode worden aangetrokken. Zo heeft op iedere dinodetrap een vermenigvul
diging van het aantal elektronen plaats, totdat tenslotte van de anode een signaalstroom kan worden afgenomen, die miljoenen malen de oorspronkelijke fotostroom kan bedragen. In de meest gevoelige photo-multipliers komt men tot een
opbrengst van 1000 A/lm, waarbij lichtwisselingen van enkele nano-seconden
kunnen worden weergegeven.

II.F.3. BEELDTRANSFORMATOREN EN BEELDVERSTERKERS
In de hierboven behandelde fotomultiplicatoren werd de gemiddelde lichtin
tensiteit op de fotokatode bepaald door de over het gehele oppervlak geëmitteerde
elektronen elektrostatisch te focusseren op de eerste dinode. Men kan de elektro
statische lens echter ook zo maken, dat de door een bepaalde plaats op de fotokato
de uitgezonden elektronen op de overeenkomstige plaats op een scherm aan de
andere zijde van de buis aankomen (fig. 94). Indien men nu op de vlakke fotokato
de P een zwart-wit beeld projecteert, zal op het tweede scherm F hetzelfde beeld,
waarin de lichtsterkte is vertaald in elektronenstroom, ontstaan. Men behoeft nu
op het tweede scherm slechts een fluorescerende laag met aluminiumlaag (als in
een katodestraalbuis) aan te brengen en men kan van rechts op dit scherm kijkend
hierop een nauwkeurige reproductie van het beeld op de fotokatode waarnemen;
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Fig. 94. Principe van de beeldtransformator.
P = photokatode, F = fluorescentiescherm,
L = lens, EL = elektrostatische lens.
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het beeld van de fotokatode is naar het fluorescentiescherm „r transformeerd”.
Fig. 95 geeft een van de oudste uitvoeringen van een BEI 1/TRANSFORMA
TOR. De elektronen-optische lens wordt hier gevormd door cic spoel S, de rooster
elektrode G en het fluorescerend scherm F en bij een juiste configuratie en juiste
stroom- en spanningsinstelling wordt het beeld op de fotokatode P nauwkeurig
gereproduceerd op het fluorescentiescherm F. Deze buis wordt gebruikt voor snelfotografie. Men kan met elektronische hulpmiddelen n.1. zeer korte spanningsstoten op rooster en anode van de buis brengen en tegelijkertijd een flitslamp ontste
ken. Deze spanningsstoten kunnen geïnitiëerd worden door het te fotograferen
voorwerp (b.v. een kogel, die een pantserplaat treft) en zo kan men van het scherm
foto’s van één moment van een zeer snel verlopend verschijnsel maken.
Nog belangrijker is echter de toepassing, waarbij onzichtbaar licht, waarvoor de
fotokatode wél gevoelig is, in zichtbaar licht wordt omgezet. Dit wordt b.v. toege
past in 1NFRA-ROOD-KIJKERS, die door het leger worden toegepast. Hierbij
wordt de vijand belicht door een voor hem niet waarneembare infra-rood-schijnwerper. Het infra-rood-beeld (waarvoor de toegepaste fotokatode gevoelig is) wordt
door de beeldtransformator omgezet in een zichtbaar beeld op het fluorescentie
scherm.
Teneinde meer lichtversterking te krijgen, kan men nu enige beeldtransformatoren achter elkaar schakelen, en met een objectieflens het beeld van het fluore
scentiescherm van de eerste buis projecteren op de fotokatode van de tweede buis
enz. Een dergelijk objectief kan maximaal een openingshoek hebben van f : 1 en
gebruikt dan nog slechts 60% van het door het fluorescentiescherm uitgestraalde
licht. Een interessante optiek kan men maken met de zgn. VEZELOPTIEK, een
schijf, welke is opgebouwd uit glasstaafjes met een diameter van 5 micron, die be
staan uit concentrische lagen glas met verschillende brekingsindex, waaromheen
een laagje zwart glas om de strooistralen tegen te houden. Iedere lichtstraal, die op
de kopwand in zo’n vezel treedt, wordt op de grenslagen tussen twee glassoorten
gereflecteerd en komt aan de andere zijde vrijwel loodrecht op het vlak van de
schijf er weer uit. Men heeft hier dus een optiek met een openingshoek van 180°;
in de glasstaafjes treedt echter wel enig lichtverlies op. Fig. 96 geeft het principe
van een dergelijke cascadebuis, bestaande uit een aantal beeldtransformatoren,
waarvan de scheidingswand tussen fluorescentiescherm en fotokatode uit vezeloptiek bestaat. Een voordeel van de vezeloptiek is nog, dat men de vorm kan aanpas
sen aan de concave vorm der schermen, die voor de elektronenoptiek gunstig is.
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Fig. 96. Cascadeschakeling van 3
beeldversterkers met behulp van
vezeloptiek. Pi P2 P3 = photokatoden, F1 F2 F3 = fluores
cerende schermen, V1-V4 =
vezeloptieken.

Fig. 97. Kijker met beeldversterker (10 000 X), waarmede men
het landschap bij het licht der sterren kan waarnemen.

Wij hebben ons nog niet beziggehouden met de lichtversterking” in een derge
lijke beeldtransformator. In hoofdstuk II.F.2. hebben we gezien, dat slechts 1 op
de 10 lichtquanten uit de fotokatode elektronen vrij maakt. Door de anodespanning op de foto-elektrode worden de elektronen echter versneld en bij de behan
deling der beeldbuizen hebben we gezien, dat de lichtopbrengst van het fluoresce
rend scherm belangrijk toeneemt als de spanning wordt verhoogd tot ca. 25.000 V.
Hierbij kan één elektron 1000 lichtquanten opwekken, zodat een totale lichtversterking van 100 X optreedt. Daarnaast kan men lichtversterking krijgen doordat
voor de elektronenoptiek evenzeer geldt als voor de lichtoptiek, dat de lichtsterkte
evenredig is met het kwadraat van de verkleining. Indien men het fluorescentiescherm dus 9 X zo klein maakt als de fotokatode, treedt een lichtversterking van
81 X op. Gecombineerd met het eerder genoemde effect van de elektronenver
snelling komt men theoretisch tot een lichtversterking van 100 X 81 = 8100 X
(BEELDVERSTERKER).
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Met bovenstaande middelen en een grote spiegeloptiek is men er in het Mullard
Research-laboratorium in geslaagd een kijker (fig. 97) te maken, die de lichtsterkte
met een factor 10.000 vergroot, waarmede men het landschap bij het licht der
sterren kan waarnemen.

II.F.4. RÖNTGENBEELDVERSTERKERS

Van bijzonder belang is de beeldversterking voor Röntgendoorlichting. De toe
laatbare hoeveelheid röntgenstralen is hier beperkt door de dosis, die schade aan
de patiënt kan toebrengen. Niettegenstaande het gebruik van de meest efficiënte
schermen, die röntgenstralen in lichtstralen omzetten, moet c;c röntgenoloog een
lichtbeeld met een te laag lichtniveau waarnemen en door lai Jurig verblijf in het
donker geadapteerd zijn.
In fig. 23 is reeds het principe van de röntgenbeeldversterker getoond. De rönt
genstralen passeren het te onderzoeken object O en de glaswand van de buis, en
komen dan op een scherm, dat successievelijk bestaat uit een dunne aluminiumdrager D, een laag R, die de röntgenstralen in lichtstralen omzet, en een fotokatode K (Er is helaas nog geen fotokatode gevonden, die met voldoende opbrengst de
röntgenstralen direct in elektronen omzet). De doorboorde anode A vormt een
deel van de elektronenlens en op het fluorescentiescherm F1 komt ca. 9X ver
kleind een „elektronenpatroon ”, dat een nauwkeurige afbeelding is van het röntgenbeeld. Dit elektronenpatroon wordt door het fluorescentiescherm F1 in een
lichtbeeld omgezet en kan door een microscoop M worden bekeken. Hiermede
wordt een lichtversterking tot 1000 X t.o.v. het beeld op het doorlichtscherm ver
kregen, die gedeeltelijk wordt opgeofferd om de patiënt aan minder straling bloot
te stellen. Een gelukkige omstandigheid is hierbij, dat men het fluorescentie
scherm kan maken met een grotere definitie dan het scherm, dat röntgenstralen
in licht omzet en daardoor niet te veel aan scherpte verliest bij het verkleinen.
Fig. 98a geeft een doorsnede van een moderne uitvoering van een 9" röntgen
beeldversterker. De 3 delen: glasscherm met drager van de fotokatode, cilindrische
omhulling met elektronenoptiek, en fluorescentiescherm worden afzonderlijk ge
fabriceerd en gecontroleerd en zijn voorzien van metalen ringen, die volgens het
„argon-arc”-procédé luchtdicht aan elkaar worden gelast. Een speciale „feature
van deze beeldversterker is de variabele vergroting, de elektronische ZOOM
LENS. Door de spanning aan een vóór-anode (G) te wijzigen kan men een varia
bele vergroting krijgen, en de röntgenoloog kan een gedeelte van het beeld het
gehele fluorescentiescherm doen vullen en dus relatief vergroot waarnemen.
De moderne ontwikkeling van de televisie-camerabuizen heeft het mogelijk ge
maakt dit beeld naar een televisiebuis over te brengen (fig. 98b). De hiervoor ideale
optiek, die een grote openingshoek heeft en weinig ruimte inneemt, is de vezeloptiek. Men brengt het fluorescerende scherm van de röntgenbeeldversterker aan op
een vezeloptiekplaat. Evenzo is de fotogeleidende laag van de camerabuis (vidicon
of plumbicon) op een vezeloptiek aangebracht. Men kan het signaal van de ca
merabuis elektrisch versterken en in iedere gewenste lichtsterkte en contrast
op de beeldbuis weergeven. Dit betekent een revolutie in de röntgenologie;
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Fig. 93. a. Moderne uitvoering van een röntgcnbeeldversterker.
D = vager van dun aluminium, R = röntgenscherm, K = fotokatode, A = anode tevens elektronenk
G = clcktronenlens voor regelbare vergroting, FL = fluorescerend scherm, V = vezelop
tiek.
b. Röntgentelevisie.
R = röntgenbuis, O
object, BV = röntgcnbeeldversterker, V
vezeloptiek, C = camerabuis, A =
versterker, B = beeldbuis.

de dokter kan — zonder gevaar voor straling — niet geadapteerd, op iedere
plaats, bij daglicht, het röntgenbeeld waarnemen.

II.F.5. CAMERABUIZEN MET FOTOKATODE
In Hfdst. 1.11 (fig. 16b) is reeds aangeduid, dat in de eerste camerabuis, de ICONOSCOOP, een „elektronenstraal een zig-zag beschrijft over een scherm (waarop
het op te nemen beeld is geprojecteerd), welk scherm bedekt is met een stof,
die onder invloed van meer of minder licht meer of minder stroom „afgeeft”.
Men zou zich kunnen denken, dat dit scherm bestaat uit een fotokatode als in de
bovengenoemde beeldversterkers wordt toegepast. Zo eenvoudig gaat het niet,
omdat alleen als de elektronenstraal een bepaald deeltje van het scherm pas
seert, de elektronen worden afgenomen. Terwijl de elektronenstraal de rest
van de zig-zag beschrijft, weet dit deeltje „met de foto-elektronen geen raad”.
Men moet dus een accumulerend element toevoegen, waardoor de elektronen
die door het lichtbeeld uit de fotokatode worden losgestoten, worden geaccu
muleerd tot het moment dat de elektronenstraal ze afneemt.
Fig. 99 geeft de schematische opbouw van de iconoscoop. Uit het kanon K.
wordt een zeer dunne elektronenbundel uitgezonden, die door de deflectiespoelen
D wordt afgebogen en 50 X per seconde de volledige zigzag figuren over het
scherm beschrijft. De „schrijf”-snelheid van de elektronenstraal wordt echter zo
geregeld, dat de snelheid van links naar rechts gering is (bij deze beweging wordt
het beeld gevormd); de beweging van rechts naar links („terugslag”) geschiedt zeer
snel en hierbij wordt in het circuit het signaal onderdrukt tot het „zwart” niveau.
Het scherm, de zgn. „trefplaat” T (TARGET) is een zeer dunne micaplaat, waarvan
de achterkant is gemetalliseerd, aan een doorvoerdraad verbonden en over weer
stand Rs geaard. Aan de voorzijde is een mozaïek van zeer kleine van elkaar geïso
leerde foto-emitterende elementjes aangebracht, waarop het zwart-wit beeld via
lens L wordt geprojecteerd.
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Fig. 99. Iconoscoop.

Fig. 100. Beeldiconoscoop.
L = lens, die de scene afbeeldt
a.uLtiui op
up het
net mozaïek
mozaïek F
P van
van foto-emitterende
foto-emieterende elementen,
elementen, T
T = trefplaat, M —
metaallaag, geaard over■ signaalweerstand
signaalweerstand R
C =
collector, E
= elektronenaftastbundel, D = deflecRss,, C
= collector,
E =
tiespoel, F = fosusseerspoel, K = katode.
P = photokatode, S = spoel van de magnetische elektronenoptiek.

De werking van de iconoscoop is vrij gecompliceerd. Wij zullen ons daarom be
perken tot een sterk vereenvoudigde verklaring (zie van der Mark, Ph.T.T. 1936
pag. 18). Als de elektronenbundel bij het beschrijven van het lijnenraster zo’n ele
mentje treft, zal de condensator, bestaande uit dit elementje, de mica plaat en de
gemetalliseerde achterkant, negatief worden opgeladen. Terwijl de elektronenstraal zijn weg vervolgt, zal dit elementje onder invloed van de lichtstraal die door
de lens L hierop wordt geworpen, foto-elektronen uitzenden. Hierdoor verliest het
elementje een deel van zijn lading evenredig met de helderheid van het beeld op
het betreffende punt.'Als 1/25 seconde later de elektronenbundel weer dit elementje treft, zal de oorspronkelijke lading worden hersteld en vloeit vanuit de
spanningsbron (dus ook door weerstand Rs) een stroomimpuls, die evenredig is
met de helderheid van het
beeldJ op het betreffende punt. Hierdoor ontstaat over
_______
Rs een <overeenkomstige signaalspanning, die aan de modulator van de zender
wordt doorgegeven.
De iconoscoop heeft als eerste oplossing de „elektronische” televisie mogelijk
gemaakt doordat de foto-emissie zeer snel werkt. De gevoeligheid is echter be
perkt, zodat men zeer veel licht op de scène nodig heeft.
In de zgn. BEELDICONOSCOOP (fig. 100) is de iconoscoop gecombineerd
met de eerder beschreven beeldversterker. Het zwart-wit beeld wordt nu geprojec
teerd op de fotokatode P, die een elektronen„patroon” uitzendt overeenkomstig dit
beeld. Door de elektronenoptiek, die gevormd wordt door de magneetspoel S en
de passend gevormde collector C, wordt dit elektronenpatroon geprojecteerd op
de trefplaat T. Deze mica plaat is nu bedekt met magnesiumoxide, dat een grote
secundaire emissie heeft, waardoor door ieder deeltje secundaire elektronen wor
den geëmitteerd evenredig aan de helderheid van het beeld op die plaats. De het
lijnraster beschrijvende elektronenbundel zal bij het passeren van het betreffende
deeltje, de door de secundaire emissie verloren lading weer moeten aanvullen, en
daarbij treedt — evenals bij de iconoscoop — een signaalstroom op evenredig aan
de lichtsterkte op dit punt. Doordat het magnesiumoxide een goede isolator is,
kan geen dwarsgeleiding optreden en is een verdeling van de trefplaat in afzonder
lijke elementjes niet nodig. T.o.v. de iconoscoop verkrijgt men daardoor een bete
re definitie. Door de versnelling der foto-elektronen en de secundaire emissie is de
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gevoeligheid groter (1000 Lux op de scène). De met 1000 V versnelde elektronen,
die met grote snelheid op de trefplaat aankomen, veroorzaken bij de iconoscoop
en beeldiconoscoop echter wel een aantal complicaties als gevolg van de secun
daire emissie.
Een andere buis, die vergelijkbaar is met de iconoscoop (fig. 99) is het ORTHI
CON (fig. 101). In de eerste plaats zijn de trefplaat en de metaallaag hierachter
(van tinoxide) doorlatend voor licht, zodat men het beeld van de achterkant van de
trefplaat kan projecteren. Aan de voorkant bevindt zich weer een mozaïek van foto-emitterende elementjes. Men kan het kanon voor de aftastbundel nu in het hart
van de buis zetten, hetgeen grote voordelen heeft. De elektronenbundel wordt
door poelen afgebogen en gefocusseerd door een versnellingsrooster G2 en een
collector C, aan het einde waarvan een gaasje G is aangebracht, hetwelk een span
ning van 300 V t.o.v. de katode heeft. Deze hoge spanning is nodig om een nauwe
bundel te krijgen. De trefplaat krijgt echter een spanning van slechts 40 V; de
eicktronenstraal treft met een lagere snelheid de trefplaat, en hier wordt wel de
door foto-emissie verloren lading toegevoerd, doch er ontstaat veel minder secun
daire emissie.
Gedurende de tweede wereldoorlog werd door de R.C.A. een opnamebuis ont
wikkeld, welke voor militaire doeleinden met zeer geringe lichtsterkte moest kun
nen werken, het zgn. BEELD-ORTHICON (fig. 102). Het zou te ver voeren de
werking van deze gecompliceerde buis volledig te beschrijven. In het kort is de
werking als volgt: De fotokatode P is binnen op de glaswand aangebracht. Het
elektronenpatroon, door een spoel geconcentreerd, wordt door een heel fijn gaasje
naar de trefplaat, bestaande uit een glasvlies, getrokken. Evenals bij het orthicon
zendt het kanon in het hart van de buis een het lijnenraster beschrijvende elektronenstraal naar deze trefplaat. Alleen de elektronen, nodig om de fotokatodestroom
te compenseren, komen op de trefplaat terecht. De andere elektronen keren terug
naar de katode en komen terecht op een schijf om de katode (dinode), waar een se
cundaire emissiestroom ontstaat, die in een „multiplier” wordt versterkt. Het resul
taat is een opnamebuis met goede definitie en geringe traagheid, die buitenge
woon lichtgevoelig is (100 Lux op de scène). Deze buis is daarom de standaardbuis
voor zwart-wit televisie geworden, doch heeft de gebruikers wel veel moeilijkhe
den bezorgd door de gecompliceerdheid bij het afstellen en bij de opname.
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Fig. 101. Orthicon.
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Fig. 102. Beeldorthicon.

L = lens, M = doorschijnende metaallaag, T = trefplaat, P = mozaïek van foto-emittcrende elemen
ten, C = collector, G = gaasje, K = katode, S = deflectie- en concentratiespoel.
P = photokatode, G = gaasje, D = dinode, E = elektronenmultiplicator.
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II.F.6. CAMERABU1ZEN WAARIN FOTOGELEIDING WORDT TOEGE
PAST
De vraag naar eenvoudigere en goedkopere buizen, waar niet zo’n grote gevoe
ligheid gevraagd wordt (CLOSED CIRCUIT toepassingen) deed het VIDICON
ontstaan. De mechanische constructie komt overeen met het orthicon (fig. 101),
doch men moet zich hier de trefplaat, bedekt met foto-emitterende elementjes,
vervangen denken door een zeer dunne laag van een materiaal (antimoonsulfide)
dat onder invloed van het licht geleidend wordt. Naarmate er meer of minder licht
op een puntje van deze fotogeleidende laag valt, zullen de elektronen die van de
katode afkomen, meer of minder naar de tinoxidelaag achter deze fotogeleidende
laag afvloeien. Deze fotogeleiding heeft een zekere traagheid, waardoor het af
vloeien der elektronen, die door de bewegende elektronenstraal op een bepaald
punt van de trefplaat worden gebracht, enige tijd neemt. Hierdoor wordt het in
11.F.5. reeds genoemde „accumulatie”-effect verkregen.
Het nuttige signaal wordt bij deze buis bepaald door het verschil in weerstand
van de laag bij vol licht en geen licht, en deze weerstandsverandering is betrekke
lijk gering. Men kan dit ook zo uitdrukken, dat de „donker”stroom vrij groot is in
vergelijking met de „lichtstroom.
Een ander bezwaar van deze buis is, dat het hier niet gaat om een gewone ohmse weerstand, doch een vrij gecompliceerd verschijnsel in een halfgeleider, waar
door de weerstandsverandering enige vertraging heeft t.o.v. een snelle verandering
in de lichtsterkte. Nemen wij aan dat de reactiesnelheid van het oog 60 milli-seconden is, dan is het percentage van de oorspronkelijke „licht” minus „donker”stroom, dat 60 milli-seconden na een plotselinge overgang van licht naar donker
overblijft, een maat voor deze traagheid. Dit percentage is voor een vidicon 25%
als men met de normale signaalstroom werkt. Dit betekent, dat men achter snel
bewegende witte voorwerpen een aflopende streep ziet, en daarom is deze buis on
geschikt voor televisie.
Een belangrijke verbetering wordt bereikt met een overeenkomstige buis, waar
bij de fotogeleidende laag wordt gemaakt van een bepaalde modificatie loodoxide:
het PLUMBICON (fig. 24 en 103). De overblijvende signaalstroom na 60 milli-se
conden is hier 4% en daardoor kan deze buis voor televisie gebruikt worden. Het
loodoxide vormt een zeer goede diode, waardoor de donkerstroom zeer laag is.
Door de kristalvorm, bestaande uit naalden loodrecht op het beeldvlak, is de weerS1
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Fig. 103. Plumbicon.
L = lens, M = doorschijnende metaallaag met aansluitcontact, P = photogeleidende laag, Gi =
stuurrooster, Gj = versnellingsrooster, G3 = collector, G< = gaasje, Si = focusseringspoel, S2 —
deflectiespoel, Sj = correctiespoel, A = antiverstrooiingslens.
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stand van deze laag bij belichting gering, bij een grotere dikte dan die van het vidi
con. Door de geringe diameter van deze naalden (0,1 micron) is de definitie zeer
goed, zodat men met een beelddiameter van slechts 20 mm reeds meer dan 600
lijnen scherp kan opnemen. Bij het orthicon beperkt het raster van het gaasje de
definitie en moet men met schermdiameters van minstens 40 mm werken. Hier
door is het plumbicon bij gelijke definitie dunner en ook korter en wordt de op
tiek goedkoper. Uit de cameratechniek is verder bekend, dat de „scherptediepte”
bij een bepaalde lichtsterkte van de optiek groter wordt als het beeldvlak kleiner
is.
Fig. 104 geeft de signaalstroom als functie van de lichtstroom logaritmisch uit
gezet voor enkele huistypen. Om verschillende redenen moet het beeld-orthicon
in de knik van deze kromme worden ingesteld, het plumbicon kan in het rechte
gedeelte van deze kromme worden gebruikt. De signaalstroom is bij het beeld
orthicon veel groter, doch ook de ruis is hier hoger, zodat het plumbicon bij een
lagere signaalstroom goed te gebruiken is (300 Lux op de scène).
De benodigde lichtstroom in het werkpunt is bij het plumbicon een factor 5
hoger dan bij het beeldorthicon, iets lager dan bij het vidicon, doch vele malen
lager als men het vidicon moet instellen op geringe traagheid.
Fig. 105 geeft de kleurweergave van de verschillende buizen in vergelijking met
de ooggevoeligheid. Het blijkt, dat het plumbicon het dichtste bij de ooggevoeligheid ligt. Men is er later in geslaagd een speciaal roodgevoelig plumbicon met een
PbO-PbS-laag te maken, dat in dit opzicht nog veel beter is. In fig. 105 zijn ook
golflengten aangegeven van de 3 kleuren, waaruit het kleurenbeeld wordt samen
gesteld B(lauw), G(roen) en R(ood) en het blijkt, dat het roodgevoelige plumbicon
voor de weergave van „rood” een belangrijke verbetering geeft. Dit is vooral van
belang, omdat ook de efficiency van de rode fosfor van de weergavebuis geringer is
dan die van de groene en de blauwe, zodat in de gehele keten de rode kleurweer
gave de benodigde verlichtingssterkte bepaalt.
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Fig. 104. Signaal-lichtkarakteristieken voor ver
schillende opnamebuizen: Oj, On, Om ver
schillende typen beeldorthicon, P = plumbi
con, V| = vidicon, Vu = vidicon bij lagere
signaalstroom en daardoor grotere snelheid,
X = werkpunt (Ph.T.T.).

Fig. 105- Kleurweergave van verschillende
typen opnamebuizen. BO = beeld orthicon,
V = vidicon (SbiSj), P = plumbicon, P' =
roodgevoelig plumbicon, Ó = gevoeligheid
van het menselijk oog (Ph.T.T.).
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Een overwegend voordeel van het plumbicon voor kleurentelevisie is echter de
lineaire signaalsterkte-lichtsterkte karakteristiek, zoals uit fig. 104 blijkt. Voor het
krijgen van de juiste kleurweergave, zal men de versterking in de 3 kleurkanalen
van de gehele keten opnamebuis-weergavebuis dusdanig moeten instellen, dat de
juiste mengkleur (in het bijzonder de mengkleur „wit”) wordt verkregen. Als deze
instelling bij één bepaalde verlichtingssterkte heeft plaats gehad, moet dit ook bij
een andere verlichtingssterkte kloppen, en daarvoor is de rechte signaalstroomlicht-karakteristiek op logaritmische schaal onder 45° een vereiste. Het plumbi
con, gecombineerd met het compacte kleurensplitsingsprisma, heeft daarom zeer
veel tot een succesvolle realisatie van de kleurentelevisie bijgedragen.
Ten bewijze van de buitengewoon goede definitie van de loodoxidelaag kan nog
worden vermeld, dat het gelukt is een plumbicon te maken m-.-t voldoende defini
tie bij 625 lijnen met een schermdiameter van 16 mm (fig. 2en zelfs met een
schermdiameter van 10 mm. Dit laatste heeft bovendien een lektrostatische focussering, waardoor de spoeleenheid ook veel kleiner wordt. Hierdoor is het mo
gelijk geworden de in fig. 22 getoonde draagbare kleurentelevisiecamera te ma
ken.

II.F.7. CAMERABUIZEN MET PLANAIRE SILICIUM-ELEMENTEN

Ook hier kondigt zich een nieuwe ontwikkeling aan, waarbij de halfgeleidertechniek de buizentechniek kan gaan vervangen.
Zoals in Hfdst. II.J.3 zal worden besproken, kan een silicium-halfgeleider diode
gemaakt worden, waarvan de lekstroom lineair verloopt met de erop ontvangen
lichtstroom. De planaire techniek maakt het mogelijk een raster van vele zeer
kleine van dergelijke dioden op een silicium-kristal aan te brengen, en dit kristal
kan dan als trefplaat ingebouwd worden in een camerabuis, welke mechanisch
overeenkomt met een plumbicon. Een dergelijke buis zou in de eerste plaats in
aanmerking komen voor toepassingen waar aan de definitie minder eisen worden
gesteld, b.v. televisie over de telefoon (PICTURE PHONE), doch de mogelijkheid
bestaat, dat men hiermede ook grotere lijn-aantallen zal kunnen beheersen. De
moeilijkheid is vooralsnog, dat men een trefplaat moet maken, waarop geen één
foute diode voorkomt.
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SECTIE G. RÖNTGENBUIZEN
Hoewel de röntgenapparatuur, welke meestal met 50 Hz wisselstroom wordt be
dreven, niet onder „elektronica” valt, is de röntgenbuis zeker wel een „elektronen
buis”. De röntgenbuis is ouder dan de radiobuis (de ontdekking van RÖNTGEN
dateert van 1895), doch de ontwikkeling hiervan tot een industrieel en practisch
bruikbaar product, heeft plaats gehad binnen de 50 jaren, die als titel van dit boek
gekozen zijn. Hierbij heeft ongetwijfeld een wisselwerking van de technologie tus
sen röntgenbuizen en (de andere) elektronenbuizen plaats gehad. Vandaar dat in
de volgende hoofdstukken — zeer beknopt — ook de röntgenbuizen behandeld
zuilen worden.

II.G.1. OPWEKKING, EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING DER RÖNT
GENSTRALEN
Indien elektronen met grote snelheid een zwaar metaal treffen, worden elektro
magnetische trillingen uitgezonden met een golflengte beneden 1 Angstrom
(10 —8 cm) dus met een vele malen hogere frequentie dan de lichtstralen. Het

mechanisme van dit verschijnsel is in principe hetzelfde als dat van de in Hfdst.
II.C.6. besproken fluorescentie. In de door snelle elektronen getroffen atomen
worden elektronen in een andere baan gestoten, en zij keren in hun oorspron
kelijke baan terug onder uitzending van de bovengenoemde trillingen. De fre
quenties dezer trillingen vormen in het algemeen een continu-spectrum, waar
van de maximumfrequentie ongeveer evenredig is met de spanning, die de
elektronen versnelt. De intensiteit is evenredig met het kwadraat van deze span
ning, het atoomnummer van het materiaal van de stralenbron, en de stroomsterkte.
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Fig. 107. Vorming van het röntgenschaduwbeeld. R = röntgenstralenbron met dia
meter d, O = object, Ai en Aj = afstand
buis — object resp. beeldscherm — object,
B = beeld, L = lichtintensiteit, De on
scherpe o = (Aj/AJd.
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Deze RÖNTGENSTRALEN hebben de eigenschap door alle stoffen heen te
dringen. Hierbij gaat echter door absorptie een gedeelte verloren, dat groter is
naarmate de dikte, het atoomnummer van de betreffende stof, en de golflengte
groter is. Indien de röntgenstralen een voorwerp, bestaande uit verschillende ma
terialen of éénzelfde materiaal van verschillende dikte, doorlopen, zal men daar
achter een schaduwbeeld kunnen waarnemen. Dit schaduwbeeld zal des te con
trastrijker zijn naarmate het verschil in absorptie tussen de verschillende delen
groter is. Uit fig. 106 is af te lezen, dat een dikteverschil d' bij ijzer een behoor
lijk contrastverschil geeft bij 100 kV, terwijl bij aluminium bij 50 kV het contrastverschil groter is. Om ijzeren delen in een stuk aluminium zichtbaar te ma
ken krijgt men bij 50 kV het grootste contrastverschil. Men zal dus door de juiste
spanning te kiezen het maximum contrast kunnen bereiken doch moet zich
wel realiseren, dat bij lagere spanning de intensiteit per mA clektronenstroom
sterk afneemt. In de practijk gebruikt men voor het menselijk lichaam spannin
gen tussen 50 kV (extremiteiten, longen) en 150 kV (maag, dikke beenderen);
voor materiaalonderzoek spanningen van 30 kV (metalen in plastic) tot 300 kV
(ijzeren gietstukken).
Röntgenstralen kunnen zichtbaar worden doordat zij een bepaald fluorescentiescherm kunnen doen oplichten of een fotografische plaat zwarten. Op deze wijze
kan men dus het schaduwbeeld bekijken of fotograferen.
Aangezien röntgenstralen geen breking of spiegeling vertonen en men hiervoor
dus geen „optiek” kan maken, is de enige wijze om een schaduwbeeld te krijgen de
zgn. „centrale projectie” vanuit een zo klein mogelijk oppervlak, dat de röntgen
stralen uitzendt (fig. 107). Zoals uit deze figuur blijkt, zal door de eindige af
meting van de röntgenstralenbron het schaduwbeeld aan de omtrek een overgang wit-zwart vertonen, die men „onscherpte” noemt. Om de onscherpte klein
te houden dient het oppervlak van de röntgenstralenbron zo klein mogelijk, de
afstand buis — object zo groot mogelijk en object — kijkscherm zo klein mogelijk te zijn. In de keuze van deze afstanden is men echter niet vrij.
Tenslotte dient men ermede rekening te houden, dat bij het fotograferen van
bewegende voorwerpen de belichtingstijd kort moet zijn, de intensiteit dus groot
en daarvoor juist weer een groot oppervlak van de stralenbron nodig is (zie
H.G.3.).

II.G.2. CONSTRUCTIE DER RÖNTGENBUIZEN, HOOGSPANNINGS- EN
STRALENBEVEILIGING, WARMTE-AFVOER
In verband met het eerder behandelde is het duidelijk, dat een röntgenbuis be
staat uit een katode met een gloeidraad, die de elektronen uitzendt en een anode
op een hoge positieve spanning, waardoor de door de katode uitgezonden elektro
nen worden aangetrokken. Bij de botsing dezer elektronen met de anode ontstaan
röntgenstralen. Daarnaast wordt het grootste gedeelte van de energie in de anode
in warmte omgezet.
Oorspronkelijk werden katode en anode ingesmolten in een glazen buis, die in
de lucht werd bedreven. Diegenen, die zich de isolatoren kunnen voorstellen die
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gebruikt worden bij de hoogspanningslijnen, slaat de schrik om het hart als men
bedenkt, dat een buis van ca. 50 cm lengte een spanning van ca. 80 kV moet kun
nen weerstaan. Niet voor niets werd bij deze in 1920 door Philips geleverde bui
zen het voorschrift gegeven: „Voordat men de stroom door de buis laat gaan, dient
deze zorgvuldig afgestoft en gedroogd te worden”. Verder was de nabijheid van de
ze hoge spanningen voor dokter en patiënt zeer gevaarlijk. Tenslotte bleek pas na
dat de eerste röntgenologen hiervan het slachtoffer waren geworden, dat de naar
alle kanten uit de buis tredende röntgenstrooistralen tot eveneens levensge
vaarlijke „röntgenverbrandingen” konden leiden. Teneinde de röntgenbuis tot
een instrument te maken, dat voor toepassing voor de medische diagnostiek zo
wel als therapie geschikt was, diende aan 3 eisen te worden voldaan: hoogspanni;t . szekerheid, hoogspannings-aanrakingsveiligheid en stralenbescherming.
Een bijzonder elegante oplossing van dit probleem werd in 1925 door BOU
WERS gebracht: de METALIX-BUIS (fig. 108). Het midden van de buis, dat aan
de aarde wordt verbonden, bestaat hier uit een chroomijzeren cilinder met een
glasvenster, waardoor de stralen naar buiten kunnen treden. Om deze cilinder
wordt een loodmantel aangebracht, die de ongewenste stralen tegenhoudt. De
anode en katode, die een symmetrische spanning t.o.v. de aarde hebben, zijn aan
gesmolten aan glazen manchetten, die een lange „kruipweg” voor de hoogspan
ning vormen. Om de uitvoeren van anode en katode zijn geaarde metalen kappen
aangebracht, waarin isolatoren naar binnen steken, die door gummikabels de hoge
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Fig. 108. Stralen- en hoogspanningsvei
lige buis van het type METALIX.

Fig. 109. Stralen- en hoogspanningsveilige buis met
olie-isolatie.

K = katode, A = anode, M = metalen „kan”, L = loodmantel, G = glasmanchetten, O = geaarde
omhulling, B = metalen bol die de warmte accumuleert en uitstraalt, C = hoogspanningskabel in
geaarde omhulling naar de hoogspanningsbron, E = expansiestuk van metaal, V = venster van
plastic om te voorkomen dat de Rö-stralen door een laag olie gaan.
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+ en — spanning van het röntgenapparaat toevoeren. Zo ontstaat een geheel geaarde, aanrakingsveilige OMHULLING om de röntgenbuis. De afvoer van de
in de anode ontwikkelde warmte geschiedde hier door straling en luchtgeleiding van een bol, die op de anode-uitvoer was bevestigd. Voor korte belichtings
tijd vormt deze bol een warmtereservoir. Voor grotere vermogens werd de lucht
door een ventilator door de anode geblazen. Hiermede was de röntgenbuis
geworden tot een hulpmiddel voor de medici, dat geen gevaar voor aanraking van
de hoge spanning en röntgenstralen opleverde voor medicus en patiënt.
Een bezwaar van deze ingenieuze constructie was, dat lucht in zoverre een on
betrouwbare isolator is, dat vocht en stof ontladingen kunnen inleiden, die door
stootionisatie tot doorslag leiden. De Amerikanen hebben daarom omstreeks 1940
hardglazen buizen gebracht, die in een omhulling, gevuld m. t olie worden ge
plaatst (fig. 109). Aangezien de doorslagspanning per cm van o!.\ 5 X groter is dan
van lucht, kan een dergelijke omhulling veel kleiner zijn. Mei: moet echter wel
zorgen, dat er geen luchtbellen in de olie komen en daarom wordt dc omhulling
geheel met olie gevuld en zorgt een metalen harmonica (EXPANSIE-STUKJ, dat
bij uitzetting van de olie door de warmte het volume groter wordt. Doordat strooistralen door de glaswand heen dringen en in de olie weer nieuwe strooistralen op
wekken, moet de gehele omhulling met lood bekleed worden. Koeling kan ge
schieden door een waterkoelspiraal in de olie, of voor kleinere vermogens door
warmtegeleiding van de gehele omhulling aan de lucht. Door de grotere bedrijfszekerheid van de olie-omhulling is dit de algemeen toegepaste uitvoering geworden.
Voor kleinere apparaten kan men nu de buis met de transformator in één oliebak monteren en komt zodoende tot een RÖNTGEN-EENHEID zonder kabels.

1I.G.3. HET FOCUS

Zoals in fig. 107 al is aangetoond, dient de röntgenstralenbron, het FOCUS, zo
klein mogelijk te zijn om randonscherpte te voorkomen. Hiertoe dient de elektro
nenbundel op een klein oppervlak van de anode „gefocusseerd” te worden. Dit ge
beurt door de gloeidraad in een uitholling in de katode te plaatsen, welke geza
menlijk met de anode een „elektronenoptiek” vormt die de elektronen op een
klein vlakje op de anode focusseert. Al te diep mag men de gloeidraad ook niet in
deze holte plaatsen, want dan werkt deze enigszins als een rooster, waardoor bij la
ge spanning de anodestroom teveel afneemt.
De elektronenbundel treft dus de anode op het zo klein mogelijke FOCUS,
waar een klein gedeelte van de energie in röntgenstralen, doch het grootste ge
deelte in warmte wordt omgezet. Voor dit „focus” is wolfram het meest geschikte
materiaal; dit heeft een hoog atoomnummer (dus hoog Rö-stralen rendement) en
een hoog smeltpunt. Wolfram heeft echter een slechte warmtegeleiding. Men
brengt daarom een vrij dunne wolfram-pastille aan op een koperen anode. De
warmte-afleiding kan nog worden verbeterd door het koper op een speciale
wijze op en om de pastille te gieten, zodat het als één kristal stolt. Tenslotte kan
men het oppervlak waarop de elektronen aankomen, groter maken dan het
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Fig. 110. Principe van het lijnfocus.

Fig. 111. Principe van de Rotalix-buis.

oppervlak dat bepalend is voor de onscherpte van het röntgenbeeld, door het
anodevlak een hoek van 80° te laten maken met de as van de elektronenbundel,
en van de röntgenstralen een bundel loodrecht op deze as te gebruiken (fig. 110,
LIJNFOCUS). Op deze wijze kan men een maagfoto (b.v. bij 100 kV, 300 mA,
0,1 sec.) maken met een lijnfocus van 12 X 4 mm, dat voor de röntgenbundel
een vakje 4.0 X 4.0 mm is. De hierbij in het beeld optredende onscherpte is
echter nog vrij groot.
Een zeer interessante oplossing werd verkregen met de ROTALIX-BUIS. De
anode wordt hier uitgevoerd als een schijf, welke met grote snelheid rondwentelt.
Volgens fig. 111 heeft men voor de röntgenbeeldvorming een focus gekregen met
dezelfde lengte en breedte als het lijnfocus, doch voor de afkoeling is het opper
vlak van het focus gelijk aan de geharceerde ring. De anode wordt op één as beves
tigd tezamen met een combinatie van koper en ijzer, die als het anker van een
synchrone motor fungeert, en een buiten de buis aangebrachte STATOR geeft aan
anker en DRAAI-ANODE een roterende beweging.
Het vinden van lagers, die in deze hoogspanningsbuis (waarin iedere verontrei
niging in het vacuum tot doorslag leidt) goed functioneren, is een bijzonder moei
lijke opgave geweest. Tenslotte is de oplossing gevonden door kogellagers toe te
passen, die met zeer fijn verdeeld poeder van lood of zilver worden „gesmeerd”.
Fig. 112 geeft een doorsnede van een Rotalix-buis in de thans algemeen toege
paste vorm. De buis is van hardglas in een olie-omhulling. De anode bestaat uit
een iets conusvormige schijf van wolfram, welke door straling zijn warmte afgeeft
aan de glazen wand van de buis en via deze wand naar de olie. Teneinde voldoen
de warmte-afvoer te verkrijgen, moet de temperatuur van deze schijf vrij hoog wor
den en deze wordt door een as van slecht warmtegeleidend metaal met de rotor
verbonden. De toch nog naar de rotor geleide warmte wordt door gezwarte opper
vlakken naarde anodehouder gestraald.
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Fig. 112. ROTALIX-buis met wolfram-schijf-anode in hardglazen ballon in olie -Ph.T.T.).
K. = gloeikatode, A = anode, bestaande uit een wolframschijf, V = verbindingsstuk van molybdcen,
anodcR = koperen rotor met ijzeren ring Fe, Z = gezwarte vlakken voor warmte i itstraling, H
houder, L = kogellagers, gesmeerd met lood, S = spoel om de rotor aan te drij-.<-n.

Met een dergelijke Rotalix-buis kan men een maagfoto maken met een focus
van 1,2 mm en krijgt daardoor veel scherpere foto’s.
De realisatie van een buis voor zulke hoge spanningen en stromen, waarin in
het vacuum een anode met 3000 omwentelingen per minuut rondwentelt, en de
elektronen op een vlakje van 1,2 mm worden gefocusseerd, kan men wederom als
een topprestatie van de elektronica beschouwen. Weinigen, die in het ziekenhuis
bij het „even een opname maken” aanwezig zijn, zullen zich realiseren wat er alle
maal nodig is om dit resultaat te bereiken.
Wij zullen ons tot dit uitstapje in de röntgenbuizentechniek moeten beperken
en afzien van de beschrijving van bijzonder interessante buisconstructies, die
zijn ontstaan voor de oppervlakte-bestraling, de dieptebestraling en het materiaal
onderzoek.

ll.G.4. RÖNTGENVENTIELEN

De röntgenbuis wordt meestal bedreven met hooggespannen gelijkstroom,
waarvoor de wisselspanning van een hoogspanningstransformator moet worden
gelijkgericht. De hierbij toegepaste buisgelijkrichters worden VENTIELEN ge
noemd. Voor de bovengenoemde buizen zal de maximum tegenspanning 150 kV
zijn. Zij worden bij voorkeur met de transformator in een oliebak geplaatst. Ook
hier wordt een hardglazen ballon toegepast. De gloeidraad wordt gemaakt van
wolfram-thorium om de gloeistroomenergie te beperken. De anode is van molybdeenplaat. Voor deze hoge spanning is een glad oppervlak der elektroden, een zeer
hoog vacuum en volkomen vrijheid van verontreinigingen in de buis noodzakelijk
om doorslagen, die de buis beschadigen, te voorkomen.
Het verkrijgen van de gloeispanning voor de katode, die een hoge spanning te
gen aarde voert, is moeilijk en kostbaar. Daarom zijn in de nieuwe apparatuur, de
ze ventielen vervangen door in serie geschakelde gelijkrichters van silicium.
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SECTIE H. GASONTLADINGSBUIZEN
II.H. 1. EIGENSCHAPPEN VAN DE GASONTLADING
In de vacuum-elektronenbuizen konden de elektronen vrij hun weg kiezen on
der invloed van de elektrische veldsterkte. Brengen wij in het vacuum gasmolecu
len. dan zullen de elektronen tegen deze gasmoleculen botsen. Het zoveel lichtere
elektron zal het gasmolecuul nauwelijks in beweging brengen, doch zelf worden
teruggekaatst. De snelheid van het elektron hangt behalve van de veldsterkte ook
af van de „vrije weglengte”: de afstand die het elektron aflegt voordat het een vol
gend gasmolecuul ontmoet. Hoe groter de vrije weglengte (hoe lager de gasdruk),
hoe meer snelheid het elektron kan ontwikkelen voordat het weer een gasmole
cuul treft. Bij een bepaalde snelheid (EXCITATIE-SPANNING) zal het elektron
in staat zijn elektronen, die in het gasatoom in een bepaalde baan om de atoom
kern wentelen, in een andere baan te brengen en na korte tijd (ca. 10~8 sec.)
springt het elektron weer in zijn oorspronkelijke baan terug onder afgifte van
energie in de vorm van lichtstralen (zie ook Hfdst. II.C.6.). Men neemt dan een
GLIMONTLADING waar. Bij nog grotere snelheid (IONISATIE-SPANNING)
zal het elektron in staat zijn elektronen los te schieten uit het gasatoom, dat zich
dan splitst in een elektron en een positief geladen atoomrest (ION). De elektronen
zullen door de anode worden aangetrokken, zodat de anodestroom toeneemt. De
positief geladen ionen zullen door de katode worden aangetrokken. Bevindt zich
daar een „elektronenwolk” (zoals bij een gloeikatode het geval is) dan binden de
ionen zich met deze elektronen tot atomen zonder lading. Indien de katode geen
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Fig. 113. Stroom-spanningskarakteristiek van
een gasontlading.
Vj = doorslagspanning, Vmnx = spanning,
waarbij de glimontlading overgaat in een
boog,
= hoogspanning, AB = donkere
ontlading, DE = glimontlading, GH =
boogontlading.

I

/

\

b

/

Fig. 114. Stroomverloop met de tijd bij één-fasegelijkrichting.
a. weerstandbelasting, b. batterij laden. (Bij
batterij laden is de maximale stroomsterkte bij
gelijke gemiddelde stroomsterkte aanzienlijk
hoger).
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overmaat aan elektronen uitzendt, zullen de ionen met grote snelheid de katode
treffen en daar door botsing en verwarming elektronen vrij maken (zoals bij de
»kwik-plas”-katode).
In fig. 113 is het verloop van de spanning tussen 2 vlakke elektroden in een ver
dund gas gegeven als functie van de stroomstcrkte. Men kan zich voorstellen, dat
beide elektroden aan de + en — pool van een gelijkstroombron zijn verbonden
via een regelbare weerstand, die de stroomsterkte begrenst.
Bij het overschrijden van de doorslagspanning V(|, die afhankelijk is van de ionisatiespanning van de gasvulling, treedt bij kleine stroomsterkte een donkere ontla
ding op (AB in fig. 113), die boven 10~5 A overgaat in de glimontlading (DE),
waarbij veel gasatomen worden „ge-exciteerd” en enkele worden geïoniseerd. In
dien men de uitwendige weerstand verder verlaagt waardoor dr .troom in de buis
voldoende kan toenemen, ontstaat bij punt F de BOOGONTI. DING. Het aantal
vrijgemaakte elektronen en gevormde ionen is zo groot, dat de men aan de kato
de door verwarming steeds meer elektronen kunnen opwekken. Er treedt een explosie-achtige vermenigvuldiging op van het aantal gevormde elektronen en io
nen, waardoor volgens GH in fig. 113 een grote stroomsterkte (BOOG) optreedt
bij een zeer lage spanning over de elektroden (BOOGSPANNING).
Indien wij ons nu dit verschijnsel in een gelijkrichter denken, waarbij dus ach
tereenvolgens de positieve en de negatieve fase van de wisselspanning aan de
anode t.o.v. dc katode worden aangesloten, dan zien wij de volgende verschillen
met de vacuumgelijkrichter:
a. 50 maal per seconde wordt de cyclus van fig. 113 doorlopen. De stroom zal dus
pas gaan lopen als de anodespanning boven de ontsteekspanning (doorslagspan
ning) komt, doch zodra de boog gevormd is, zal de anodespanning tot de veel
lagere hoogspanning dalen. Als de anodespanning beneden de hoogspanning
daalt, dooft de boog. Het verloop van stroom en spanning zal zijn volgens fig.
114a.
b. in tegenstelling tot de vacuumgelijkrichter, waar een vrij hoge spanning nodig is
om voldoende stroom te krijgen (de ruimtelading te overwinnen) is hier tijdens
de stroomgeleiding, de spanning tussen anode en katode gelijk aan de hoog
spanning, dus zeer laag (ca. 10 V). Anders gezegd: de inwendige weerstand Rj is
gedurende de stroomdoorgang zeer gering en het rendement Ru : (Rj + Ru) veel
hoger dan bij een vacuumgelijkrichter.
c. doordat de elektronen (door botsing met de gasatomen geremd) de anode met
kleinere snelheid treffen, is ook de verwarming van de anode minder dan bij
een vacuumgelijkrichter voor hetzelfde vermogen.
d. in de gelijkricht-fase kan men de boogontlading stimuleren door een grote
tronenemissie van de katode (hetzij door een gloeikatode, hetzij door verarmmg door de ionen, die de katode treffen). In de fase waarin de anode negaisedeS’zm°et 0160 Óe b°0g0ntlading voorkomen. Een boogontlading in deze fase
hesrhnd.^vrcesde terugslag, een kortsluiting, waarbij de installatie en de buis
elektronfnen^iss'ie aaW°aden’ Men tFaCht ÓUS de glimontlading te beperken en
pervlak koud bl’ f
nen emitteert ' **

C anO<^e te voor^omen doordat deze over het gehele op^emaa^1 wordt van een materiaal, dat moeilijk elektro-
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e. de karakteristiek van de buis is sterk afhankelijk van de gasdruk. Men moet dus
zorgen, dat de aanwezige hoeveelheid gas in de buis in stand blijft en ook dat
buiswand en elektroden geen gas afgeven.
f. de katode, i.h.b. een oxidekatode, moet door speciale maatregelen weerstand
kunnen bieden aan het ionen-bombardement. Men maakt de oxidekatode voor
deze buizen met veel holten, waar de ionen wel kunnen komen, doch zonder
snelheid.
g. het opbouwen van de boogontlading en ook het beëindigen hiervan kost tijd
(tientallen micro sec.) en wisselstromen met hoge frequentie kan men hiermede
niet gelijkrichten.
h. d zich explosief ontwikkelende boogstroom laat zich niet goed regelen met
een rooster, zoals in de vacuum-triode. Men kan echter wel de totale doorgela
ten stroom regelen, door met een hulpelektrode de doorslagspanning (dus het
begin van de ontlading) te variëren (THYRATRONS).
Wij zien dus, dat door toevoeging van het gas een gelijkrichter verkregen wordt
met betere eigenschappen dan de vacuumgelijkrichter, waarbij echter gezorgd
moet worden enkele gevaren te voorkomen. Men kan zelfs door regeling van de
ontsteking de stroom regelen. In de latere hoofdstukken van deze sectie zal wor
den besproken, hoe ook belangrijke elektronische toepassingen ontstaan door ge
bruik te maken van de glimontlading.

II.H.2. DE GASVULLING
Als gasvulling gebruikt men bij voorkeur de zgn. edelgassen, welke minder
makkelijk verbindingen aangaan met de glaswand of elektroden van de buis. De
laagste ionisatiespanning heeft ARGON (15,7 V). NEON heeft een hogere ionisatiespanning, doch bij 16,55 V treedt een metastabiele toestand op, waarbij aange
slagen atomen (met elektronen in een andere baan) ontstaan, die een argonatoom kunnen ioniseren. Door een mengsel neon met 0,1% argon krijgt men
dus een boogvorming bij lagere spanning (PENNING^effect). Voor hoogspannings-gelijkrichters gebruikt men wel het kostbare XENON met een ionisatie
spanning van 12,1 V. Dit gas heeft grote atomen, die met een lagere snelheid de
katode treffen, waardoor deze minder beschadigd wordt. Men kan buizen met dit
gas gebruiken tussen —75 en +90°.
Een bezwaar van de gasvulling is, dat bij het bedrijven van de buis enig gas
wordt opgenomen door glaswand en elektroden, in het bijzonder door metaallagen, die op de glaswand opdampen. Hierdoor verandert de karakteristiek van de
buis. Voor het opnemen van vreemde gassen, die bij het bedrijven van de buizen
worden opgewekt, past men als in vacuumbuizen getters toe.
Voor thyratrons voor radar voor hoge frequenties gebruikt men waterstof, omdat
dit sneller ioniseert. Dit verdwijnt echter spoedig en men moet in de buis een REPLENISHER inbouwen; een stof die waterstof afgeeft, als de gasdruk te laag
wordt.
Een eenvoudige „replenisher” krijgt men door enige druppels kwik in de buis te
brengen, waardoor deze gevuld wordt met kwikdamp. Bij 45 °C heeft de verzadigde
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kwikdamp een druk van ca. 0,1 mm kwik. Men vult de buis vaak met een edelgas
om de ontlading in te leiden en, als de temperatuur toeneemt, gaat de kwikdamp
de ontlading overnemen. Het is gewenst de kwikdruppels op een vaste plaats
(meestal beneden de katode) te verzamelen, zodat door de temperatuur op dit punt
de dampdruk bepaald is. Krijgen andere delen van de buis een lagere temperatuur,
dan wordt hier de dampdruk lager. Er condenseert wat kwik dat terugvloeit naar
het laagste deel. Kwikdampgelijkrichters zullen dus altijd in dezelfde stand (verti
caal) gebruikt moeten worden en slechts kunnen werken bij een omgevingstempe
ratuur van 25 — 75 °C.

II.H.3. GASGEVULDE GEL1JKRICHTERS MET GLOE1KATODE
Wegens het gemakkelijk „transformeren” van de spanning, wordt voor vrijwel
alle openbare elektriciteitsnetten wisselspanning toegepast. Voor verschillende
doeleinden: accu-laden, motoren met regelbare snelheid, lassen en anodespanning
voor zendbuizen, heeft men echter gelijkstroom nodig. Met behulp van gasgevulde
gelijkrichters kan men op eenvoudige en economische wijze wisselstroom in ge
lijkstroom omzetten. De eisen die aan een dergelijke gclijkrichter worden gesteld
zijn: lage gloeistroomenergie voor de benodigde stroomsterkte, lage hoogspanning
en voldoende terugslag-veiligheid bij de optredende tegenspanning. Wat betreft
de stroomsterkte dient te worden opgemerkt, dat voor accu-laden alleen laad-
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Fig. 115. Tungar-gelijkrichtbuis met argonvulling 100 V 6 A
A = grafietanode, K. = gcthoriëerde wolfram-glocidraad. (H.L. v.d. Horst. Gas Discharge tubes, Phi
Phi-
lips Technical Library 1964 verder afgekort v.d.H.).
Fig. 116. Twee-fase-gelijkrichtbuis, Philips type 367 (ontworpen in 1922) voor 60 V 6 A (v.d. H.)
K = oxyde-katode-gloeidraad, Al, A2 = grafiet-anode, G = getter(v.d. H.).
Fig. 117. Geiijkrichtbuis Philips type 1859 voor 110 V 50 A, kwik-argon-vulling (v.d. H.)
K = katode, G = katodescherm, tevens ontsteekelektrode, Al, A2 = anoden, Sl, S2 = gaasschermen
om emissie van de anode te voorkomen.
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stroom wordt geleverd als de momentele waarde van de wisselspanning hoger is,
dan de accuspanning plus de doorslagspanning (fig. 114b), zodat de katode hoge
stroompieken in vergelijking met de gemiddelde laadstroom moet kunnen leve
ren.
Fig. 115 toont één van de oudste gelijkrichtbuizen voor dit doel: de TUNGARbuis (36 cellen, 6 A). Deze was voorzien van een gethoriëerde wolfram gloeidraad
en een vulling met argon-gas van 10-15 cm druk, waardoor weinig verdamping
van de gloeidraad optreedt.
Fig. 116 toont het klassieke Philips-type 367 (dat thans 50 jaar bestaat) voor de
zelfde stroomsterkte (12 cellen, 6 A). Deze heeft een dubbelspiraalvormige oxidekatodc, waardoor de gloeistroomenergie lager is, edelgasvulling en grafiet anoden.
Hierbij zijn echter 2 anoden in één ballon aangebracht, zodat men met één buis 2
fasen kan gelijkrichten. Het baart verwondering dat geen boog gevormd wordt tus
sen de anoden, welke tegen elkaar het dubbele van de spanning tussen anode en
katode voeren. De verklaring is, dat die anode, die de negatieve spanning voert,
door een ionen-wolk wordt afgeschermd.
Fig. 117 toont het Philips-type 1859 voor 50 A en 115 V (AC), waar al meer ri
goureuze maatregelen tegen terugslag moesten worden genomen. Tussen de ano
den is een scherm op katodcpotentiaal geplaatst. Om de anoden zijn cilinders van
gaas aangebracht, welke daar een glimontlading verhinderen, doch de warmtestra
ling doorlaten. De anodeleidingen zijn door glas afgeschermd. Om de katode is
een cilinder aangebracht, die aan een positieve spanning wordt aangesloten en als
ontsteekelektrode dienst doet. De functies „elektronen-emissie” en „ionen vor
men” hebben dus binnen deze kap plaats en ook van de oxide-katode afgeschoten
deeltjes blijven binnen deze kap. De boog ontstaat tussen de kap en het frontvlak
der anoden. De gasvulling is edelgas en kwikdamp.
Voor gelijkrichtbuizen voor hogere spanning (220 V) worden de anoden in af
zonderlijke zijtuiten geplaatst, waardoor de weg voor de glimontlading — dus de
spanning hiervan — vergroot wordt.
Voor nog hogere spanningen moet de gasdruk veel lager gekozen worden om
de terugslagspanning (spanning van de glimontlading) te verhogen. In de buurt
van de gloeidraad moet de druk echter hoog zijn om verdampen te voorkomen.
Fig. 118 toont een interessante oplossing van een gelijkrichter voor 10.000 V 1,5
A, die inmiddels verouderd is (MULDER 1934). Hier is de druk in de warme katoderuimte (K) hoog. In de koudere condensatieruimte (C) condenseert het kwik en
loopt terug naar de katoderuimte. In de buis naar de anode (C-A) heerst — niette
genstaande de verwarming van de anode — ook een lagere druk, waardoor de
doorslagspanning van de gasontlading hier hoog is.
Wel zeer in tegenstelling met de opbouw van fig. 118 is de moderne gelijkrich
ter DCG 12/30 voor 2,5 A bij 27 kV (fig. 119). Hier is juist de afstand tussen anode
en het rooster G, dat ongeveer katode-potentiaal heeft, zeer klein. Door deze kleine
afstand en de grote weglengte bij de toegepaste lage druk kan geen glimlichtontlading ontstaan. Bij positieve anode kunnen de vele door de gloeidraad uitgezonden
elektronen wel naar de anode gaan. Het gecondenseerde kwik verzamelt zich on
der in de buis in een ruimte, die door scherm S is afgeschermd van katode en dus
koel blijft (15 °C).
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Fig. 118. Verouderd type kwikgelijkrichter voor zenders voor 10.000 V 1,5 A van 1934 (v.d. H.)
K = katode, A = anode, C = condensatieruimte, M = metalen buizen, Hg = kwikreservoir
De druk in de anoderuimte is 1/20 van die in de katoderuimte.
Fig. 119- Regelbare hoogspanningsgelijkrichter, Philips type DCG 12/30, 27 kV 2,5 A (v.d. H.)
K = katode, G = rooster, A = anode, S = warmtescberm om het kwikreservoir Hg koel te houden.
De ontlading heeft plaats in de korte ontladingswcg G-A, waar zich geen tcrugslagboog kan ontwikke
len.

1I.H.4. REGELBARE GELIJKRICHTERS (THYRATRONS)

In een gasgevulde gelijkrichter zal een rooster (in de vorm van een dop of een
cilinder om de katode) met negatieve spanning t.o.v. de katode de ontsteekspanning kunnen verhogen. Van de grafiek in fig. 120 treedt slechts in het geharceerde
gedeelte ontsteking op. We kunnen voor een sinusvormige wisselspanning op de
anode deze kromme vertalen in de kromme Vgcrjt in fig. 121a. Bij meer negatieve
roosterspanning Vg zal de tijd van de stroomdoorgang (geharceerde gedeelte) afne
men. We krijgen zo een gelijkrichter, waarvan de ontsteekspanning, daardoor het
ontsteektijdstip, en daardoor de gemiddelde doorgelaten stroomsterkte, geregeld
kan worden (THYRATRON).

*
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Fig. 120. Beïnvloeding van de ontsteekspanning van een thyratron
door de roosterspanning; tg a = Va
/V^ kan men definiëren als de steil
heid. In het geharceerde gedeelte
treedt ontsteking op.

"V9

t
Fig. 121. Verschillende methoden om het ontstekingstijdstip van een thyratron te beïnvloeden.
a. Met een in waarde regelbare negatieve roostergelijkspanning
b. Met een in fase regelbare wisselspanning
c. Met een positieve spanningspuls waarvan het tijdstip regelbaar is, op een constante negatieve roosterspanning.

Zoals uit fig. 121b blijkt kan men nauwkeuriger regelen als men aan het rooster
een wisselspanning toevoert, waarvan de fase regelbaar is. Men moet echter reke
ning houden met het feit, dat de critische roosterspanning afhankelijk is van tem
peratuur, gasdruk enz. Een veel meer reproduceerbare methode van regeling is
daarom een zeer steile positieve spanningsstoot, waarvan het tijdstip gevarieerd
wordt, op een negatieve gelijkspanning, zoals in fig. 121c is aangegeven. Moderne
elektronische hulpmiddelen, dioden en transistoren, maken het mogelijk op een
voudige wijze een dergelijke spanningsstoot te realiseren.
Tenslotte kan men ook nog een schermrooster aanbrengen dat verschillende
functies kan vervullen.
Aangezien de thyratrons voor vele toepassingen vervangen zijn door regelbare
silicium-dioden (thyristors) zullen wij van een beschrijving van alle ontstane typen
afzien.

II.H.5. IGNITRONS

In Hfdst. II.H.1. is besproken, dat de ionen, die de katode treffen, door verwar
ming elektronenemissie kunnen veroorzaken. Voor de gloeidraadkatode is het ge
vaarlijk, dat het warmste punt elektronen uitzendt, dit punt weer ionen aantrekt,
daardoor nog warmer wordt enz. Dit verschijnsel behoeft men niet te vrezen in
dien de katode gevormd wordt door een kwikplas. Indien op het warmste punt het
kwik verdampt, wordt dit uit deze „vloeibare katode” direct weer aangevuld en de
kwikplas kan tegelijkertijd als katode en „replenisher” voor kwikdamp dienen. De
kwikdruk hangt af van de temperatuur in de buis en als men de buiswand koud
houdt, condenseert hierop kwik, dat weer naar de kwikplas terugvloeit.
De ontsteking op een willekeurige plaats van de kwikplas is echter slecht repro-
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Fig. 122. Principe van de ontsteking van een Ignitron.

Fig. 123. Doorsnede van een ignitron voor lassen (v.d. H ).
A = anode, M = dubbele cilinder waartussen koelwater, K = kwikplaskatode.
Fig. 124. Schema voor het besturen van een Ignitron-puntlasapparaat (2 fasen, direct op het net aange
sloten)
11,2 = ignitrons. Tl, T2 = thyratrons, PG = puls generator, T = tijdschakelaar, Ph = faseregelaar.

duceerbaar, en men moet daarom met een „ontsteker” (IGNITOR) op een bepaald
punt de ontsteking inleiden. Dit kan gebeuren met een hulpelektrode, die met
een isolerende laag (glas) bedekt is. Indien aan deze elektrode een hoge spanning
wordt toegevoerd, ontstaat op de overgang glas - kwik een glimontlading; een der
gelijke buis heet SENDYTRON. Nog beter geschiedt de ontsteking door een
elektrode van halfgeleidend materiaal van een speciale vorm (fig. 122), waardoor
een zeer hoge veldsterkte aan het oppervlak van het kwik ontstaat. Deze buis heet
IGNITRON.
Fig. 123 geeft een doorsnede van een ignitron voor puntlassen. De buis is van
plaatijzer met een dubbele mantel, welke door water gekoeld wordt: Aan het bo
vendeksel is door een glazen doorvoering de grafiet-anodc bevestigd. Deze geeft
zijn warmte af door straling naar de buiswand en zal dus altijd warmer zijn dan de
ze. Daarom zal het kwik niet op de anode, doch op de buiswand condenseren en
terugvloeien naar de kwikplas op de bodem, waarop de ontsteker is aangebracht.
Fig. 124 geeft de schakeling van een twee-fasige puntlasautomaat met 2 ignitrons voor directe aansluiting op het net. De ontsteekstroom wordt geleverd door
een puls-generator, waarvan de output wordt versterkt met 2 thyratrons. Hierdoor
kan zowel het tijdstip als het aantal der ontsteekpulsen worden geregeld. Met een
dergelijke eenvoudige installatie, kan men vermogens tot 2000 kVA voor puntlas
sen opwekken. Voor deze toepassing is het ignitron economischer dan de geregel
de Si-diode, omdat de topwaarde van de stroom zeer hoog kan zijn (10.000 A).
Een belangrijke toepassing van ignitrons als gelijkrichter is de electrische trac-
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tie. I.v.m. de betere regelbaarheid worden hier gelijkstroommotoren toegepast,
waarbij de wisselstroom in onderstations wordt omgezet in gelijkstroom. Voor de
ze onderstations voor tramlijnen, werden in de twintiger jaren glazen kwikgelijkrichters toegepast. Bij de elektrificatie der spoorwegen werden grote metalen gelijkrichtvaten met vacuumpomp gebruikt. De toegepaste rijdraadspanning van
1500 V vereiste echter dikke leidingen en veel onderstations. Met de zoveel lichte
re ignitrons als gelijkrichter werd het mogelijk het „onderstation" op de locomo
tief te bouwen, zodat de rijdraadspanning 20.000 V kon zijn. Hier was de elektro
nica te laat, want deze mogelijkheid ontstond eerst nadat de elektrificatie van de
spoorwegen in Europa vrijwel was voltooid.
Vermelding verdient tenslotte, dat o.a. A.S.E.A., B.B.C. en G.E. proefinstallaties
hebben gemaakt voor de overbrenging van elektrische energie, over grote afstan
den met gelijkspanning van honderdduizenden volts, met behulp van ignitrons of
andere gasontladingsbuizen.

II.H.6.

KOUDE KATODE-DIODEN: STABILISATOREN

Indien men in een buis met een koude katode geen grotere stroomsterkte toe
laat dan punt E in fig. 113, dan ziet men dat over een vrij groot gebied (D-E) de
spanning constant blijft bij variatie van de stroomsterkte. Indien men deze buis nu
schakelt volgens fig. 125 zal de spanning over de belastingweerstand Ro (Vb) con
stant blijven als deze „weerstand binnen bepaalde grenzen verandert, omdat de be
lastingweerstand en de glimontlading tezamen zo veel stroom zullen afnemen, dat
de netspanning minus het spanningsverlies in Rs gelijk is aan de glimspanning.
Bij juiste keuze van de netspanning en Rs zal bij een stroom van Ro, die verandert

- o-

Rs

3 M

■■

■

B

Vb

Ür°

■

I

Fig. 125. Schema voor de aansluiting van een stabiiisatorbuis.
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Fig. 126. Referentiebuis 85A2 met open gesneden ballon (v.d. H.).
A = anode, K = katode, M = gesputterde molybdeenlaag op de ballon.
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tussen 0 en 50 mA, de spanning over Ro constant blijven. De buis werkt dus als
een spannings-STABILISATOR. Men kan ook de spanning over de glimontladingsbuis als vergelijkingsspanning (VOLTAGE-REFERENCE) gebruiken.
Fig. 126 toont de constructie van een dergelijke buis, welke bestaat uit een ci
lindrische katode, waarbinnen een staafanode is opgesteld. Het is van belang, dat
de ontsteekspanning weinig hoger is dan de glimspanning en daarom wordt de
buis gevuld met een mengsel van helium of neon, en argon (zie Hfdst. II.H.2.). De
katode van molybdeen wordt bij het pompen gedeeltelijk overgedampt op de glas
ballon. Men krijgt hierdoor een zeer schoon katode-oppervlak, terwijl de molybdeenlaag op het glas eventueel vrijkomende gassen bindt. Hierdoor heeft men
kunnen bereiken, dat de spanning van deze buis (ca. 100 V) in 1000 uur niet meer
dan 0,1 V verandert.
Door vergroting van het katode-oppervlak kan men stal?'isator-buizen tot
200 mA maken.

II.H.7. DE PENNING-MANOMETER
Van de vele andere uitvoeringen van gasontladingsbuizen willen wij alleen noe
men de stralentellers (RADIATION-COUNTERS), waarmede röntgen-, a-, (3- en
y-stralen kunnen worden gemeten en de OVERSPANNINGSAFLEIDERS.
Wel dient nog behandeld te worden de PENNING-MANOMETER, waarmede
gasdrukken tussen 10 — 5 en 10~9 mm kwik kunnen worden gemeten met behulp
van een eenvoudige micro-ampèremeter. Deze buis is daarom voor de elektronenbuizenfabricage van het grootste belang. Men verbindt deze buis aan de ruimte,
waarin men de gasdruk wil meten. In de nieuwste uitvoering bestaat zij uit 2 katoden ter weerszijde van een cilindrische anode, terwijl een magneetveld in de as van
deze anode wordt opgewekt. De elektronen, die door de katode worden afgegeven,
bewegen zich (onder invloed van het magneetveld) spiraalvormig naar en door de
anode. Door deze spiraalbeweging is de kans groot, dat ook bij zeer lage gasdruk
voldoende gasmoleculen worden getroffen, die worden geïoniseerd, hetgeen tot
een ontladingsstroom aanleiding geeft. Interessant is nu, dat in het gehele gebied
10 — 9 tot 10 — 5 mm kwikdruk, de stroom recht evenredig is met de gasdruk, zodat
de gasdruk met een micro-ampèremeter tot 2 p.A kan worden gemeten.
Opgemerkt wordt dat de ionen worden vastgehouden in de katode, zodat de
manometerbuis het vacuum verbetert. Op dit principe gebaseerd zijn buizen ge
maakt, waarmede men een zeer hoog vacuum kan bereiken: de zgn. IONENPOMP.

II.H.8. RELAIS (TRIGGER) BUIZEN

Evenals bij thyratrons kan men aan glimlichtdioden een elektrode toevoegen,
die de ontsteking inleidt. Men kiest de anodespanning dusdanig, dat geen ontste
king plaats heeft, doch door een spanning op de hulp (TRIGGER) elektrode de
ontlading begint. Hoewel de stroom van de glimontlading (40-100 mA), veel ge-
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ringer is dan die van een thyratron, heeft toch een versterking plaats, want de
stroom op de triggerelektrode is slechts in de orde van grootte van 50 p.A. Men
kan hier dus inderdaad van een relais-buis spreken. Inschakelen gebeurt door de
trigger-spanning; uitschakelen door het afvallen van de anodespanning. Bij ge
bruik op wisselspanning dienen natuurlijk de gebruikelijke voorzorgen tegen
terugslag te worden genomen.
De snelheid van het ontsteken is van de orde van grootte van 50 p. sec. (men
brengt enig radio-actief materiaal aan om de ontsteking te versnellen), die van het
doven van de boog ca. 200 p. sec.
De trigger-buizen hebben een belangrijke rol gespeeld in de eerste jaren van het
elektronisch tellen en rekenen. Thans is deze functie geheel door transistoren
overgenomen. Het enige voordeel van relais-buizen is dat men aan het glimlicht
kan „zien” of het betreffende circuit in- of uitgeschakeld is.

Fig. 127. Aanzicht van een cijfei
buis met open gesneden ballon.

Fig. 128. 14 systemen van cijferbuizen
in één gezamenlijke ballon.

II.H.9. CIJFER (INDICATOR) BUIZEN
Hoewel hun elektronische functie zeer eenvoudig is, dienen toch nog genoemd
te worden de buizen waarin cijfers, lettertekens enz. door de neon-glimlicht-ontlading zichtbaar worden. Overeenkomstig fig. 127 worden hierin b.v. de cijfers 0-9
in metaal uitgestampt aan 10 doorvoerpennen verbonden. Zij worden achter el
kaar opgesteld, en daarvóór wordt een doorzichtige gaasanode geplaatst. Indien
men nu aan één der pennen een negatieve spanning t.o.v. deze anode legt, zal het
betreffende cijfer door de glimlichtontlading zichtbaar worden. Men heeft
hierdoor een goedkoop middel om met weinig energie zonder mechanisch be
wegende delen, snel het resultaat van bepaalde berekeningen weer te geven.
Fig. 128 toont een veertiental van dergelijke systemen in één ballon
samengesmolten. (PANDICON)
Deze cijferbuizen vormen het laatste bolwerk der gasontladingsbuizen in de
schakeltechniek.
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SECTIE J. HALFGELEIDER-ELEMENTEN
II.J.l. PHYSISCHE GRONDSLAGEN

Dc het meest gebruikte halfgeleidermaterialen GERMAN1UM en SILICIUM
hebben een zodanige opbouw van het atoom, dat zich in de buitenste schil 4 (VA
LENTIE) elektronen bevinden. Deze zullen de neiging hebben om het atoom te
verlaten en een binding met naburige atomen aan te gaan. In het kristalrooster
van deze materialen zal een koppeling dezer valentie-elektronen met naburige
atomen optreden, zoals in Fig. 129a (eenvoudigheidshalve in het platte vlak) is
weergegeven. In tegenstelling tot metalen als koper en ijzer, waarin een groot aan
tal vrije elektronen aanwezig zijn, die voor elektrische stroomgeleiding kunnen
zorgen, zijn in het zuivere (INTRINSIEKE) halfgeleider kristal bij lage tempera
tuur geen vrije elektronen aanwezig.
Bij stijgende temperatuur zal een beweging der atomen optreden, waardoor eni
ge elektronen zich van hun atoom losmaken (VRIJE ELEKTRONEN) en in het
atoom GATEN achterlaten. Indien nu een elektrisch veld (F in Fig. 129a) wordt
aangelegd, zal een „gat” dat in atoom A is ontstaan worden opgevuld door een
elektron b van atoom B, dat zich onder invloed van het veld daarheen beweegt.
Het zo ontstane gat wordt weer aangevuld door elektron c van atoom C enz. We
zien dus dat de elektronen zich in de richting van het veld bewegen en de gaten
(schijnbaar) tegengesteld. Bij kamertemperatuur is het aantal „vrije” elektronen nog
zeer gering (voor germanium één op de 109 en bij silicium één op de 1012 van het
totaal aantal atomen). Bij hogere temperatuur neemt het aantal vrije elektronen toe
en neemt de weerstand dus af, en bij 100 °C voor Ge en 200 °C voor Si wordt de
werking van de diode of transistor merkbaar beïnvloed door de afsplitsing der
elektronen uit de atomen (LEKSTROOM, bij hogere spanning: doorslag).
Er zijn ook materialen zoals phosphor, arsenicum of antimonium, die 5 elektro
nen in de buitenste atoomschil hebben. Voegt men nu een kleine hoeveelheid an
timonium aan het zuivere germanium toe, dan zullen de antimonium-atomen
zich in het kristalrooster volgens fig. 129a willen inpassen, doch zij houden een
„vrij elektron over. Terwijl de atoomtesten met 4 elektronen in het kristalrooster
op hun plaats moeten blijven, kunnen de vrije elektronen zich vrij bewegen. We
gens dit te veel aan vrije elektronen noemt men dit N(egatief)-germanium. De ma
terialen die elektronen afgeven noemt men DONOR.
Andere metalen, zoals borium, aluminium, indium of gallium hebben 3 elek
tronen in de buitenste schil van het atoom. Indien deze atomen zich in het kristal
rooster inpassen zijn er elektronen te weinig. Er blijven „gaten” over. Indien er
vrije elektronen doorstromen zullen deze de gaten opvullen, waarbij volgens fig.
129a een „gatenstroom” ontstaat. Dit materiaal heeft elektronen te weinig en is
dus P(ositief)-germanium. De verontreiniging die elektronen aantrekken heten
ACCEPTORS, de verontreinigingen in het algemeen noemt men „DOPE”.
Een dergelijk ge-„doped” materiaal zal dus beter de stroom geleiden dan het in
trinsieke materiaal. Indien wij hierboven zagen dat in het intrinsieke germanium
één op de 109 atomen een vrij elektron heeft, dan zal door toevoeging van één
miljoenste deel verontreiniging aan germanium reeds het aantal vrije elektronen
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met 1000 vermenigvuldigd worden. Bij silicium, waarbij één op de 1012 atomen
een vrij elektron heeft, wordt het aantal vrije elektronen met 1.000.000 vermenig
vuldigd. Andere reeds in het intrinsieke materiaal aanwezige verontreinigingen,
kunnen een oncontroleerbare en onreproduceerbare invloed hebben en daarom
moet men van zeer zuiver intrinsiek materiaal uitgaan.
Het van dope voorziene materiaal zal in alle richtingen stroom geleiden. De
elektronen resp. gaten zullen zich mét resp. tégen het veld bewegen, en bij omke
ren van de polariteit zal de stroomrichting ook omkeren. Hier neemt echter de
weerstand bij hogere temperatuur toe.
Indien men nu echter volgens fig. 129b P- en N-germanium tegen elkaar smelt,
doet zich op de grenslaag (JUNCTION) een eigenaardig verschijnsel voor. Onder
normale omstandigheden zouden door „diffusie” de vrije elektronen en gaten zich
gelijkmatig over het kristal verdelen. Links van de grenslaag P-N vinden de gaten
echter zo veel elektronen uit het N-materiaal, dat er geen gaten meer overblijven;
rechts van de grenslaag blijven er geen elektronen meer over (dit gebied noemt
men DEPLETION-LAYER). Door een teveel aan elektronen van het acceptorkristal (4 i.p.v. 3) ontstaat links van de scheidingslaag een negatieve lading en
rechts hiervan door te weinig elektronen (4 i.p.v. 5) een positieve lading (fig. 129c).
Deze ladingen zullen resp. elektronen en gaten afstoten en een verdere diffusie
van elektronen van rechts naar links, en gaten van links naar rechts verhinderen.
Er ontstaat een potentiaalverschil (fig. 129c), dat van de orde van grootte is van 0,2
V voor Ge en 0,5 V voor Si (DREMPELSPANNING).
Indien men nu aan N een positieve spanning t.o.v. P legt, wordt dit potentiaal
verschil vergroot en treedt er geen stroomdoorgang op. Indien men aan N een ne
gatieve spanning aanlegt zal de potentiaalsprong worden opgeheven en, indien de
spanning boven de 0,2 of 0,5 V komt, kunnen de elektronen weer naar links en de
gaten naar rechts bewegen. Bij hogere spanning neemt het elektronen- en gaten
transport toe. We zien dus, dat een dergelijke P-N overgang als een gelijkrichter
werkt, waarvan de eigenschappen in Hfdst. II.J.3. nader zullen worden beschre
ven.
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Fig. 130. Principe van de transistor

Het is begrijpelijk, dat de onderzoekers in het Bell-laboratorium, nadat zij om
streeks 1948 het mechanisme van de kristal-diode konden verklaren, niet dezelfde
fout wilden maken, die Fleming in 1904 maakte. Hij kende de elektronenbuis als
gelijkrichter, maar moest de eer van de uitvinding van de versterker aan de Forest
laten (1906). Men ging dus de mogelijkheid onderzoeken om deze elektronen- en
gaten-beweging met een derde elektrode met geringe energie te sturen. Zo kwam
men tot de uitvinding van de TRANSISTOR.
Essentieel hiervoor is, dat men door meer of minder „dope” aan het intrinsieke
materiaal toe te voeren, de concentratie van vrije gaten in het P- resp. vrije elektro
nen in het N-materiaal kan variëren.
Fig. 130a toont de opbouw van de N-P-N-transistor. Deze is opgebouwd uit een
N-gebied, waarin de EMISSOR (E) is aangesloten, een P-gebied, waaraan de BASIS
(B) is aangesloten en een tweede N-gebied, waaraan de COLLECTOR (C) is aange
sloten. Schakeltechnisch krijgt men dus 2 tegen elkaar geschakelde dioden (fig.
130b). In de rusttoestand bevindt zich links van de grenslaag E-B een tekort aan
vrije elektronen en rechts hiervan een tekort aan vrije gaten. Indien men nu aan B
een positieve spanning aanlegt t.o.v. E, zal de potentiaalsprong (zie fig. 129c) wor
den overwonnen en de diode E-B geleiden, waarbij elektronen naar de basis vloei
en. Naarmate de spanning Vb toeneemt, neemt de stroom toe. Men heeft echter
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het P-materiaal veel minder dope gegeven dan het N-materiaal, waardoor deze
elektronen in de basis onvoldoende gaten vinden en zich hierin zullen ophopen.
Indien men nu een positieve spanning aan C t.o.v. E aanlegt, zal — zo lang de di
ode E-B geen stroom voert — de diode BC gesperd zijn (fig. 130b) en er heeft
geen stroomdoorgang plaats. Indien E-B stroom voert zullen, indien de spanning
Vc groot genoeg is, de opgehoopte elektronen in B door deze uitwendige span
ning worden aangetrokken. Een klein gedeelte der door E afgegeven elektronen
loopt dus naar B en een groot gedeelte naar C, maar het aantal door E geleverde
elektronen hangt af van de spanning BE. Er treedt dus „versterking” op: de stroom
naar de collector is vele malen die naar de basis, maar afhankelijk van de spanning
van o: de strooïïi door de basis.
De hier behandelde schakeling heet „geaarde emissor”, vergelijkbaar met een
triodt met geaarde katode (fig. 130c). De door de veranderingen van Ig veroorzaak
te veranderingen in Ie kunnen in spanningsveranderingen over Ru worden omge
zet.
In fig. 130d is de schakeling met geaarde basis (roosterbasis bij de triode) aange
geven, waarbij spanningsversterking optreedt.
Met de combinatie P-N-P (met weinig dope in N) krijgt men een PNP-transistor, waarbij de polariteiten omgekeerd zijn.
In de volgende hoofdstukken zullen de halfgeleiderelementen worden behan
deld ongeveer in de volgorde waarin zij historisch tot stand zijn gekomen. Hierbij
zullen wat betreft de eigenschappen de uiteindelijke resultaten vermeld worden.
De omvang van dit boek laat niet toe uiteen te zetten hoe men — uitgaande van
theoretische overwegingen — de weg heeft gevonden om deze eigenschappen te
realiseren. Het blijkt echter , dat men in slechts 10 jaren (1955-1965) erin geslaagd
is door het vinden van. geschikte materialen, de passende geometrie, fabricage
processen en rigoureuze proces-contróle, halfgeleiderelementen te maken, die in
vele opzichten de veel oudere zuster „de radiobuis” voorbijgestreefd zijn. Een re
sultaat dat ons vervult met bewondering voor de samenwerking van physici, tech
nologen en elektronici ... in de „vrije economie”!

II.J.2. DE MATERIAALBEREIDING VOOR HALFGELEIDERELEMENTEN
Uit het vorige hoofdstuk is reeds gebleken, dat de zuiverheid van het intrinsieke
materiaal van het grootste belang is; van bepaalde verontreinigingen wordt niet
meer dan één op 1O10 toegelaten.
Ook het toevoegen van de dope dient zeer nauwkeurig te geschieden, aangezien
enkele miljoenste delen verschil reeds een belangrijke invloed op de karakteristiek
kan hebben.
Tenslotte ging de in Hfdst. II.J.1. gehouden redenering uit van een volkomen
regelmatig kristalrooster. Onregelmatigheden (DISLOCATIES) in dit kristalrooster kunnen de werking van de transistor of diode teniet doen.
Hoewel enkele chemische fabrieken zich op de fabricage van het gezuiverde
materiaal hebben toegelegd, hebben de grotere fabrieken van halfgeleiderelemen
ten deze fabricage zelf ter hand genomen, omdat de kwaliteit van het materiaal
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Fig. 131. Zuiveringsmethoden van halfgeleidermaterialen.

zo n grote invloed heeft op de eigenschappen (zelfs op de maakbaarheid) van het
product.
GERMANIUM komt in de natuur voor als GeO2, meestal gemengd met zinkerts. De zinkfabrieken, die hun afval hadden bewaard, hebben deze na de op
komst der halfgeleiders goed kunnen verkopen.
Het wordt geleverd als GeO2 poeder dat in een oven met waterstof tot germanium wordt gereduceerd.
Een veel toegepaste methode van zuiveren is ZONE-REFINING. Het germanium wordt in een grafiet schuitje langzaam voortbewogen door een vlak hoog
frequent veld (fig. 131a). Daardoor loopt van één uiteinde van het schuitje naar
links een zóne, die wordt gesmolten en daarna weer stolt. Het eigenaardige is nu,
dat de verontreinigingen in de vloeibare zóne blijven en met het H-F.-veld mee
lopen totdat zij tenslotte in de linker punt, die later afgesneden wordt, terecht
komen.
Daarna moet het éénkristal worden gevormd. Dit geschiedt door een klein stuk
éénkristal langzaam uit een kroes germanium te trekken (PULLING). Hierdoor
groeit het stollende germanium als een éénkristal aan het kleine stukje aan. Om
een ronde staaf Ge te krijgen, wordt de houder van het éénkristal langzaam ge
draaid.
Fig. 131b geeft de opstelling. In de pot met gesmolten Ge drijft een beker met
een gaatje in de bodem, waar het éénkristal uitgetrokken wordt. In deze beker
wordt de „dope” (indium of antimoon) opgelost, die in een bepaalde verhouding
(ca. 1 op 100) in het éénkristal terecht komt. Naarmate het germanium wordt ver
bruikt, zakt de beker naar beneden, doch de concentratie van de dope in de beker
blijft ongeveer constant. Nu voor sommige typen zoveel mogelijk transistoren op
één plak worden gemaakt, probeert men de diameter van het éénkristal zo groot
mogelijk te maken (25-50 mm). Fig. 133 toont het „aangroeien” van de staaf Ge.
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Fig. 132. „Floating-zonc refining"
van Silicium.

Fig. 133. „Pulling” van Germanium.

Het SILICIUM wordt als redelijk zuiver polykristallijn materiaal in staven gele
verd. Voor hoog-ohmig materiaal past men wel het FLOATING ZONE proces
toe (als fig. 131a, doch dan verticaal, fig. 132) voor laag-ohmig materiaal het pul
ling proces volgens fig. 131c. De dope kan hier in de vorm van smeltbaar mate
riaal (aluminium, borium) in het vloeibare Si worden gebracht of in dampvorm
(arsenicum, phosphor) vanuit de omringende ruimte.
De volgens bovengenoemde procédés verkregen staaf éénkristal-materiaal wordt
met een diamantcirkelzaag in schijven van ca. 0,3 mm dikte (SLICE) gesneden,
daarna zorgvuldig gepolijst en tenslotte geëtst en gewassen om de mechanische
verontreinigingen te verwijderen. Door weerstandmeting kan de juiste samenstel
ling worden gecontroleerd; door bekijken van het geëtste oppervlak bij schuin in
vallend licht, krijgt men een indruk van de kristal-structuur. Ook hier geldt: „the
proof of the pudding is in the eating” en eerst als de uit het materiaal gemaakte
transistoren gemeten zijn, kan men vaststellen of men werkelijk goed materiaal
gemaakt heeft.
Een typische omstandigheid is, dat voor een groot gedeelte der Si-transistoren
het oorspronkelijk kristalmateriaal niet aan de transistor-functie deelneemt, doch
deze plaats heeft in een opgegroeide EPITAXIALE laag. Het kristal moet een be
paalde dikte hebben om dit in de fabricage te kunnen behandelen (0,2-0,4 mm)
en indien men materiaal van hoge weerstand nodig heeft om bepaalde karakteris
tieke eigenschappen te krijgen, kan dit een ontoelaatbare verhoging van de collector-weerstand tot gevolg hebben. Men maakt daarom de transistor van materiaal
van lage weerstand, waaraan later de collector wordt verbonden, en brengt op dit
kristal een dunne laag materiaal van hoge weerstand aan. Dit kan gebeuren door
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een slice te verhitten tot 1200 °C in een omgeving van waterstofgas, vermengd
met siliciumtetrachloride, vermengd met de gewenste dope. Uit de damp groeit
dan een laag van enkele microns dikte éénkristalsilicium in de gewenste samen
stelling (meestal met hogere weerstand). Aangezien de eigenschappen van de tran
sistor nu niet meer door het moederkristal, maar door deze epitaxiale laag bepaald
worden, dienen hieraan zeer hoge eisen te worden gesteld wat betreft zuiverheid
en kristalvorm.

II.J.3. KLEINE DIODEN
De oudste vorm: de PUNT-CONTACT-DIODE kwam in principe vrijwel over
een met de kristaldetectoren uit de jaren omstreeks 1910. big. 134a toont de con
structie. Op één toevoerdraad wordt een bolletje germaniurn met een gladgeslepen
vlakje gesoldeerd, op de andere toevoerdraad een verende wolframdraad met
scherpe punt (WHISKER) en beide toevoerdraden worden in een glazen buisje in
gesmolten, dusdanig dat de draadpunt met een bepaalde druk op het kristal drukt.
Er moet voor gezorgd worden, dat het wolframdraadje in een scherpe punt uit
loopt, het Ge zuiver en éénkristallijn is, het kristaloppervlak na afslijpen wordt ge
reinigd en daarna door een dunne laklaag beschermd wordt tegen bij het insmel
ten ontstane dampen.
De werking van een dergelijk punt-contact-diode is moeilijk te onderzoeken
(dit was nog het experimentele stadium van de halfgeleidertechniek!). Men kan
wel aannemen dat uit het draadpuntje acceptors in het kristal diffunderen, die een
P-N overgang in het N-germanium doen ontstaan. De vorming van deze P-N
overgang wordt versterkt door bij de fabricage enige stroomstoten door de diode te
sturen (FORMEREN). De voordelen van deze germanium-diode in vergelijking
met de buisdiode zijn evident: geen gloeidraad, lage prijs, klein volume. Boven+i
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a. Doorsnede punt-contact-diode
K = Germanium-kristal
W = whisker

Fig. 134. Punt-contact-diode.
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dien is de eigen capaciteit door het kleine oppervlak van het werkzame gedeelte
zeer gering.
Fig. 134b geeft de karakteristiek stroom/spanning van een dergelijke diode in
vergelijking met een buisdiode. Bij positieve spanning treedt een geleidelijk toene
mende doorlaatstroom op; de voorwaartsweerstand is lager dan van de buisdiode,
waardoor b.v. het detectie-rendement — vooral bij lage belastingweerstand — be
ter is. De punt-contact-diode is daarom voor detectie zeer geschikt. Bij negatieve
spanning treedt echter in tegenstelling tot de buisdiode nog een zekere lekstroom
op, die toeneemt als de temperatuur toeneemt. Hierdoor is de spanning mede in
verbond met de omgevingstemperatuur beperkt.
Voor detectie en schakelen bij hogere frequenties trad nog een hinderlijk effect
op. Bi( omkeren van de spanning van de doorlaat- naar de sper-richting hebben de
ladingsdragers bij de P-N overgang enige tijd nodig om zich te verspreiden, waar
door de diode in het begin van de negatieve fase geleidend blijft (HOLE STORAGE EFFECT). Door bepaalde toevoegingen aan het Ge kan men dit effect ver
minderen.
Door vergulden van het draadpuntje diffundeert er bij het formeren wat goud in
het kristal (GOLD BONDED DIODEN), waardoor de junction een groter opper
vlak krijgt met het gevolg dat de voorwaartsweerstand lager wordt.
De germanium punt-contact-dioden hebben een uitgebreid toepassingsgebied
gevonden en behouden, in het bijzonder voor detectie en schakelen.
Voor hogere temperatuur en hogere bedrijfszekerheid zijn ook Si punt-contact
dioden gemaakt. Deze zijn echter vervangen door volgens het later te behandelen
diffusie-proces gemaakte WHISKERLESS-DIODEN, waarbij de aansluitdraad is
vastgesoldeerd aan de junction.
Wij willen nog enige bijzondere eigenschappen van dioden noemen die specia
le toepassingen mogelijk maken:
Vooral bij germanium dioden treedt een generatie van vrije elektronen op als er
licht op valt. Men kan dus FOTO DIODEN als lichtmeter gebruiken.
Aangezien de dikte van de sperlaag verandert als de spanning op de diode ver
andert, kan men door spanningsvariatie de capaciteit veranderen (VARACTOR).
Een speciale uitvoering hiervan heeft in 1969 een omwenteling veroorzaakt in de
bouw van kanalenkiezers voor T.V.-apparaten, aangezien men nu met potentiometers op grote afstand van het H.F.-circuit kan afstemmen. Met een andér type
varactor-dioden kan men ook frequentie verdubbelen.
Hierboven is nog niet besproken wat er gebeurt als de tegenspanning boven een
bepaalde waarde komt:
a. Het ZENER-EFFECT, waarbij door hoge veldsterkte in de P-N overgang ge
bonden elektronen van het atoom worden losgescheurd. Hierbij buigt de I-/Ekromme met een scherpe knik af (streep-stippellijn in fig. 134b).
b. Het AVALANCHE EFFECT, waarbij de ladingsdragers door de hoge veldsterk
te dusdanig worden versneld, dat door botsing met atomen vrije ladingsdragers
worden losgeschoten. Dit verschijnsel komt overeen met de stootionisatie bij
gasontladingen en er treedt een instabiel gedeelte in de L/E-kromme op (ge
trokken lijn in fig. 134b). Bij aanhoudende hoge tegenspanning treedt „door
slag” op, waarbij de P-N overgang vernield wordt. Indien de spanningsstoot maar
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*1
Fig- 135. Overzichtsfoto van een fabriek van kleine dioden.

van korte duur is, kan de P-N overgang zich weer herstellen.
Door een hogere concentratie van de dope wordt de overgangslaag dun, de veld
sterkte hierin hoog. Het Zener effect treedt dan op bij lagere spanning dan het
avalanche effect en kan beheerst worden. Hierop berusten de zgn. ZENER DIO
DEN, welke als spanningsstabilisator of spanningsreferentie dienst kunnen doen.
Zonder hierop verdcr in te gaan, dienen nog genoemd te worden de TUNNELdioden en GUNN-effect dioden, die voor zeer hoge frequenties (tot 5000 MHz)
gebruikt worden.
Fig. 135 geeft een overzicht van een fabriek van kleine dioden. Hieruit blijkt dat
door het veelzijdige toepassingsgebied, ook de fabricage van deze betrekkelijk een
voudige halfgeleider-elementen, die soms maar enkele centen per stuk kosten, tot
een grote industrie is uitgegroeid.
1I.J.4. SILICIUM DIODEN EN THYRISTORS VOOR STERKSTROOM

Aan een diode, die grotere vermogens moet gelijkrichten worden de volgende
eisen gesteld (zie ook II.H.1.)
a. Geringe lekstroom (de lekstroom veroorzaakt verlies van vermogen en extra verwarming van de diode)
b. Geringe voorwaartsweerstand (ook deze bepaalt de werkingsgraad en de verwar
ming)
c. Een zo gelijkmatig mogelijke warmteverdeling en daardoor temperatuurverdeling over het kristal.
d. Hoge toelaatbare temperatuur van de junction
e. Goede warmte-afvoer van het kristal.
f. Een zo hoog mogelijke sperspanning.
g. Geen avalanche-effect bij overspanningen.
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Aan de eis van geringe lekstroom wordt door Si beter voldaan dan door Ge. De
voorwaartsweerstand is voor Ge lager dan voor Si, doch kan door de juiste doping
ook bij Si zeer laag zijn. De maximaal toelaatbare temperatuur is echter bij Si zo
veel hoger, dat men toch een grotere stroomsterkte kan toelaten. Nadat men
geleerd had het Si-materiaal op de juiste wijze te bereiden, werd daarom voor
sterkstroomgelijkrichters vrijwel uitsluitend Si toegepast.
Aan de eis c.: gelijkmatige warmteverdeling, kan beter worden voldaan als men
de dope toevoert volgens de diffusiemethode, (waarbij deze uit het omringende gas
langzaam en regelmatig in het oppervlak van het éénkristal doordringt) dan vol
gens dc in Hfdst. II.J.5. te bespreken legeringsmethode, waarbij door toevallige
omstandigheden vaak onregelmatigheden kunnen optreden.
De ' rijwel uitsluitend voor POWER DIODEN toegepaste uitvoering is dus de
gediffundeerde Si-diode.
Fig. 136a geeft de verdeling van de ladingdragers. Bij de diffusie dringen de boriumatomen geleidelijk in het N-kristal in, zodat de concentratie aan het opper
vlak het grootste is, naarmate men dieper in het kristal komt vrij snel afneemt, tot
dat voorbij het punt J de negatieve ladingdragers gaan overheersen. Indien er nu
een grote stroom in de doorlaatrichting gaat lopen, zal de stroom van positieve la
dingdragers, die in grote aantallen uit het oppervlak komen, de spanningsdrempel
in de grenslaag doen verminderen (Fig. 13ób). In de sperrichting zal de uitwendige
spanning de drempelspanning verhogen (Fig. 136c) totdat avalanche optreedt.
Teneinde een lage voorwaarts-weerstand te krijgen moet men veel dope aan het
materiaal toevoegen, waardoor het gevaar voor doorslag in de sperfase toeneemt.
Men kan nu de toelaatbare sperspanning verhogen door volgens Fig. 137a tussen
de zwaar gedopete P en N laag (hier als P 4- en N + aangeduid) een P-laag aan te
brengen, die weinig dope bevat. In de doorlaatfase zullen de gaten van links en de
elektronen van rechts door de uitwendig aangelegde spanning naar het P-gedeelte
stromen en hier voor een goede stroomgeleiding zorgdragen (Fig. 137b). In de
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sperfase zullen de gaten naar links en de elektronen naar rechts bewegen, waar
door de P-laag, waarin weinig ladingsdragers aanwezig zijn, een hoge weerstand
heeft (Fig. 137c). Daardoor kan de tegenspanning hoog zijn voordat avalanche op
treedt. Het is dan ook gelukt om deze drie-lagen (TRIPLE DIFFLJSED) dioden te
maken, die een tegenspanning van 2000 V uithouden. Bij een diameter van 25
mm (de diameter van de opgetrokken Si-staaf) kan deze een voorwaartsstroom van
400 A verdragen. Het spanningsverlies is van de orde van grootte van 1,5 V (het
geen een verlies van 600 W bij enkel-fase gelijkrichting betekent) en de lek
stroom 50 mA (bij 2000 V 100 W). Het kristal moet dus ca. 700 W kunnen af
voeren en het rendement is ca. 99,9%.
Indien nu in het kristal door deze P-laag een hoge doorslagspanning is verkre
gen, moet ervoor gezorgd worden, dat niet aan de buitenwand van het kristal over
slag optreedt. Dit kan men bereiken door de buitenrand conisch af te slijpen
(BEVELLINGX waardoor de overslagafstand vergroot wordt. (CONTROLLED
AVALANCHE).
Indien men dergelijke gelijkrichters voor hoge frequenties wil gebruiken, moet
men door bepaalde toevoegingen aan het materiaal (goud) ervoor zorgen, dat de
vrije ladingdragers grotendeels uit de P-laag verdwenen zijn voordat de tegenspan
ning optreedt (FAST RECOVERY).
Wanneer men lagere eisen aan de weerstand in de doorlaatrichting stelt kan
men het P-gedeelte nog minder dope geven en tegenspanningen van enkele dui
zenden Volts bereiken. Door op elkaar stapelen van dergelijke dioden kan men tot
zeer hoge spanningen komen. Er worden gelijkrichters gemaakt tot 30 kV voor
T.V.-apparaten en tot 150 kV voor röntgenapparaten.
Indien men nu in de halfgeleidertechniek een vervanger van het thyratron wil
maken, zal men juist gebruik moeten maken van de avalanche. Reeds eerder is op
gemerkt, dat deze te vergelijken is met een boogontlading die karakteristiek is
voor de thyratronwerking. Een hulpspanning waaraan een klein vermogen wordt
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Fig. 138. Thyristor.

toegevoerd, moet hier de boog ontsteken en dan dooft dë boog eerst doordat de
aangelegde spanning door nul gaat. Dit verschijnsel treedt nu ook op in een THY
RISTOR, zoals in Fig. 138a,b is aangegeven.. Men kan deze beschouwen als twee
transistoren PNP en NPN, gedeeltelijk parallel en gedeeltelijk in serie geschakeld
met een aansluiting G(ate) in één der middelste lagen. In de tegenfase (dus als P
een min-spanning krijgt) heeft deze combinatie een stroomspanningscurve als in
Fig. 138c is weergegeven. Men herkent de karakteristiek van de boogontlading:
boven een bepaalde waarde van de stroom neemt de weerstand af en kan de
stroom zeer hoog oplopen. De spanning, waarbij deze instabiliteit optreedt kan
worden gewijzigd door de stroom door de „Gate” Ig. Bij Ig = 1 zal eerst bij een
spanning El doorslag optreden en bij Ig = 2 reeds bij een spanning E2. Men kan
dus door variëren van Ig de spanning regelen waarbij avalanche optreedt en een re
geling, zoals in Fig. 121 voor thyratrons is getekend, uitvoeren. Thyristors worden
gemaakt tot 200 A, 1600 V en voor de ontsteking zijn slechts enkele volts bij en
kele tientallen mA’s aan de „gate” nodig. Men maakt er echter ook voor 2 A 400 V
voor de regeling van handboormachines of mixers.
N
P

-E

a.
a. Samenstelling van het kristal
Fig. 139. Triac.

b
b. Schakelschema

-I

£

c. Karakteristiek
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Fig. 140. Omhullingen voor power dioden en thyristors.

Men kan nu twee tegen elkaar geschakelde thyristors maken op één plak over
eenkomstig Fig. 139a; de principiële schakeling ziet er dan uit als Fig. 139b, de
karakteristiek als Fig. 139c. Het is interessant dat men nu door een + of —
spanning op één «gate” de ontsteking in beide richtingen kan inleiden. Een der
gelijke TRIAC maakt op zeer eenvoudige wijze de regeling van de wisselstroom
uit een wisselspanningsnet mogelijk. Voor het sturen van een triac gebruikt men
een DIAC (2 tegengestelde dioden op één kristal).
Bij dioden en thyristors voor grote vermogens zal men voor een zo goed moge
lijke warmte-afvoer moeten zorgen, doch tevens een zo hoog mogelijke tempera
tuur van het kristal moeten toelaten (190 °C). Bij deze temperatuur is glasisolatie —
mede met het oog op de hoge mechanische belastingen — niet meer mogelijk en
men past evenals bij de grote zendbuizen keramische omhullingen toe. Fig. 140a
geeft de omhulling van de grootste diode (BYX33). Fig. 140b van de grootste thy
ristor (BTX38). De warmte-weerstand van de BYX33 is 0,2 °C/W, zodat wel
700 W kan worden afgevoerd.
Voor kleinere vermogens worden dioden en thyristors in plastic geperst, waar
bij het kristal wordt gesoldeerd op een plaatje, dat tevens als koelvin dienst doet.
Fig. 140c geeft de doorsnede van de BT100.
De thyristors en triacs hebben geweldige mogelijkheden geschapen voor alle
soorten regelingen in de sterkstroomtechniek. Voor regeling van motoren, elektri
sche ovens enz. kan men nu grote vermogens verliesvrij variëren met een.zeer
kleine regelenergie. De kleinere en goedkope uitvoeringen maken de toepassing
in huishoudelijke apparaten, auto’s (ruitenwisser), voor de regeling van verlichting
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a. Schakelinrichting en duurproefrekken

Fig. 141. Installatie voor het duurproeven van „power” dioden en „thyristors”.
b. Machines voor de stroomlevering
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enz. mogelijk. Hiermede heeft de elektronica eerst recht zijn intrede in de sterkstroomtechniek gedaan.
Evenals bij buizen dienen ook de halfgeleiderelementen voor grote vermogens
onderworpen te worden aan uitgebreide duurproeven alvorens een type voor de
verkoop wordt vrijgegeven. Fig. 141 geeft 2 overzichtsfoto’s van de installaties voor
het beproeven van dioden en thyristors onder volle belasting, waarbij de energie
weer aan het net wordt teruggeleverd.

II.J.5. DE LEGERINGS-(LAGEN) TRANSISTOR
Dc eerste transistoren bestonden uit een germaniumkristal (basis) waarop 2 contactpuntjes stonden. Deze vormden dan 2 tegengeschakelde ; unt-contact-dioden
volgens fig. 130b en bij juiste materiaalkeuze en formeren, ko?; men enig versterkereffect krijgen.
Fabricage op industriële schaal begon met de opgetrokken lagen (RATE
GROWN) transistoren. Hierbij werd Ge opgetrokken overeenkomstig fig. 131b,
waarbij afwisselend donor- en acceptormateriaal aan het gesmolten Ge wordt toe
gevoegd. Aan het geëtste oppervlak kan men de P-N structuren zien. Door de ge
trokken staaf door het P-gedeelte door te zagen tot een schijf en deze schijf weer
in staafjes, verkreeg men transistoren. De dosering van de dope was echter moei
lijk te regelen en de spreiding van dc karakteristieken was zeer groot.
Beter controleerbare elektrische eigenschappen verkreeg men volgens de LEGERINGS-methode. Hierbij worden (zie fig. 142a) ter weerszijden van een schijfje
N-materiaal 2 bolletjes indium gelegd en deze combinatie wordt in een reduce
rende omgeving tot 500 a 650 °C (dus beneden het smeltpunt van Ge: 968°) ver
hit. Het indium smelt reeds bij 155 °C; bij de optredende temperatuur „legeert”
het Ge met het indium, en bij afkoelen kristalliseert dit als „P”-materiaal uit. Aan
indium

1

N

----- Ge
indium

N

2

C

1

p

N

rB

E

o
a. De 3 stadia van het legeringsproccs
Fig. 142. Legeringstransistor.

b
b. Doorsnede van een fraaie legering, verkregen volgens
de U.L.T.-methode
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het overblijvende deel der indium-bolletjes en aan het kristal worden draadjes ge
soldeerd en zo krijgt men een PNP transistor. De moeilijkheid is nu, dat het Nmateriaal met weinig donor een hoge soortelijke weerstand heeft en om de basis
weerstand laag te houden dient deze laag zeer dun te zijn (20 micron). Door een
nauwkeurige regeling van tijd en temperatuur, moet men bereiken, dat tussen de
P-lagen een dunne laag N-germanium van constante dikte overblijft. Legeert men
te diep, dan ontstaat er een kortsluiting tussen de P-lagen, legeert men te ondiep,
dan is de karakteristiek ongunstig door te hoge basisweerstand.
De industrie slaagde er al spoedig in op deze wijze versterkers met laag vermo
gen te maken. Door invoeren van een betere legeertechniek (U-L-T), slaagde men
er later in een regelmatige junction te maken (zie fig. 142b). Hierdoor kon men tot
grote re oppervlakken van de P-N-P overgang komen, waardoor grotere vermogens
kon Jen worden versterkt, die een grote luidspreker kunnen voeden. Door toevoe
ging van gallium aan het indium kon Philips de karakteristiek nog aanzienlijk ver
beteren.
Nadat de transistoren voor klein vermogen in de boorapparaten een revolutie
hadden veroorzaakt, was het nu ook mogelijk batterijradio’s te maken, die met een
spanning van 6-12 V (zonder gloeistroombatterij) bedreven konden worden en on
der de benaming TRANSISTORS de wereld veroverden. Door uit te gaan van Pmateriaal en hier antimonium in te legeren, verkrijgt men een N-P-N transistor
en met de PNP transistor tezamen kan men een zeer eenvoudige balansschakeling
maken, die weinig batterijstroom vraagt.
Het buiten oppervlak van de P-N overgang van Ge is zeer gevoelig voor veront
reinigingen en men moet het kristal dus opsluiten in een luchtdichte omhulling,
die met een droog gas (stikstof) gevuld wordt. Daarnaast worden soms laklagen op
de transistor aangebracht of de omhulling met vet gevuld. Aanvankelijk werd voor
deze omhulling de glazen ballon van de subminiatuurbuis gebruikt (fig. 42h).
Teneinde de mogelijke verontreiniging door gasontwikkeling bij het insmel
ten te voorkomen, ging men over naar de SOT 1 omhulling (fig. 143a). De ballon
is hier van metaal. Om de glazen bodem is een metalen rand geperst als COMPRESSION-SEAL (door de hogere uitzettingscoëfficiënt van het ijzer krimpt
bij afkoelen na het insmelten de ijzeren rand om het glas). Na montage van het
kristal wordt de ballon om deze ijzeren rand gedrukt met tussenvoeging van een
SOT-1

SOT-18
SOT-3

t
iLLz

£
a,

Ml
b

Fig. 143. Omhullingen voor legcringstransistoren.

166

HALFGELEIDERELEMENTEN

zacht metaal. Beter is echter een MATCHED-SEAL doorvoering (uitzettingscoëfficiënt metaal gelijk aan die van glas), die evenals in de zendbuizen verkregen wordt met een combinatie van FERNICO en aangepast glas. De bodem
bestaat uit een fernico-plaat met in glas geïsoleerde doorvoerdraden; de bal
lon wordt door een korte stroomstoot met de rand op de rand van de metalen
bodem gelast (fig. 143b). Het fernico kan men vertinnen of vergulden om een
schoner oppervlak en betere stroomgeleiding te krijgen.
In fig 143a is de basis op een metalen plaatje op één der doorvoerdraden gesol
deerd en aan de andere twee draden worden de induimcontacten gelast. De warmte-afvoer is zo natuurlijk zeer gering. Bij de SOT 18 omhulling kan men de collec
tor op de metalen bodem solderen. Voor grotere vermogens, zoals in output-transistoren voorkomen, dient men echter een speciale vorm aan het huis te geven om
een goede warmte-afvoer mogelijk te maken. Fig. 143c geeft het principe van de
zgn. SOT-3 omhulling. Het collectorbolletje wordt na het 1
ren vlak afgesneden
en gesoldeerd op een zware koperen bodem, die de warmte f kan geven aan de
chassisplaat (eventueel met tussenschakeling van een dunne mica isolatie), of aan
een radiator. Hiermede kan een warmte-overgangsweerstand tussen de PNP over
gang en de radiator van 2 graden celsius per watt worden bereikt, zodat bij 50°
temperatuurverschil 25 W kan worden afgevoerd. Het metalen huis wordt op de
bodem vastgedrukt (koper over vloeigrens belasten) of gelast (koperen bodem in
ijzeren rand).
De legeringstransistoren vinden nog steeds toepassing in het laagfrequente deel
van batterijradio’s (zie de typen AC 127 en AD 149 in tabel III). Bij de hier be
schikbare lage spanning hebben zij inderdaad nog betere karakteristieken dan de
later te behandelen Si-transistoren. Er zijn echter ook een aantal bezwaren aan
deze Ge-legeringstransistoren verbonden:
a. De PNP overgang is zeer gevoelig voor verontreinigingen, waardoor niettegen
staande de hierboven genoemde voorzorgen toch de bedrijfszekerheid in gevaar
kan komen.
b. De maximum toegelaten temperatuur is vrij laag (75 °C), waardoor het vermo
gen en de omgevingstemperatuur beperkt zijn.
c. De toegelaten spanning is betrekkelijk laag (max. 50 V), waardoor men bij direct
op het lichtnet aangesloten apparaten een transformator moet inbouwen.
d. Het proces, waarbij men van het zich enigszins toevallig verspreiden van het ge
smolten indium afhankelijk is, veroorzaakt vrij grote spreidingen in de karakte
ristieken, die door temperatuurverschillen nog verder spreiden. Door bepaalde
kunstgrepen in de schakeling als tegenkoppeling, instelpotentiometers en temperatuur-afhankelijke weerstanden, kan men hieraan tot op zekere hoogte tege
moet komen. Ook worden PACKAGES, combinaties van een aantal transistoren, geleverd, waarvan de toleranties elkaar compenseren.
e. Men kan de bolletjes indium niet al te klein maken, waardoor de capaciteit van
de transistor niet zeer klein kan worden. De toepassing is daarom beperkt tot de
middelgolf (1,5 MHz), en toepassing voor korte golf, AM, FM en T.V. is met
deze transistoren uitgesloten.

167

6. KARAKTERISTIEKEN VAN DE TRANSISTOR

II.J.6. KARAKTERISTIEKEN VAN DE TRANSISTOR

Evenals in Hfdst. II.B.8. en 9- voor radiobuizen is gedaan, zullen we nu de ka
rakteristieken van transistoren bestuderen. Deze kunnen ook hier worden bepaald
in de stationaire toestand (met gelijkstroom), waarbij men in de schakeling volgens
Fig. 144a een bepaalde spanning resp. stroom varieert, twee andere constant houdt
en het verloop van een vierde spanning of stroom opneemt. Men loopt dan echter
al spoedig gevaar, dat de transistor overbelast wordt doordat de doorslagspanning
of de hoogst toelaatbare temperatuur wordt overschreden. De moderne meetappa
ratuur maakt het mogelijk de karakteristieken „dynamisch” op te nemen, waarbij
door de korte duur van de meting geen beschadiging van de transistor optreedt.
De karakteristiekbundels kunnen op de katodestraal-oscillograaf zichtbaar worden
gemaakt.
Fig. 144b geeft het verloop Ic/Vce bij verschillende constant gehouden waar
den van 1b. Uit het ingetekende driehoekje kunnen we de uitgangsweerstand Ro
(bij radiobuizen „inwendige weerstand” genoemd) aflezen:
Ro = d Vce ' d Ic
Aangezien de karakteristieken spreiden, kunnen we concluderen dat Ro af
neemt als Ib toeneemt. Evenals bij de pentode zien we in deze karakteristiek een
knik: beneden een bepaalde Vce neemt Ic zeer snel af (de vrije elektronen in de
basis kunnen niet de potentiaalsprong naar de collector overwinnen), doch deze
knik ligt aanzienlijk lager dan bij de pentode. Uitgaande van de batterijspanning
Vcc kunnen we door een rechte lijn (cot a = Ru) het spanningsverlies in de uit10
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wendige weerstand Ru aangeven en het „werkpunt” zal dus liggen op het snijpunt
van deze rechte lijn met de karakteristieken. Wij moeten verder Vcc resp. Ru zo
kiezen, dat de verwarming niet te hoog wordt. Deze begrenst het product Vce Ic
zoals door de gestreepte hyperbool is aangegeven.
Grafiek 144c geeft de verhouding 1c : 1b, een voor transistoren zeer belangrijke
grafiek, want behalve bij zeer hoge frequenties werkt men hier meestal met
stroomversterking. Men kan dus de stroomversterking (in oude publicaties a', te
genwoordig hfE genoemd) aflezen:

hpE = die : dlB

Het blijkt, dat voor lagere waarden van Ig de verhouding Ib/^C vrijwel rechtlij
nig verloopt, hetgeen betekent: weinig vervorming.
Grafiek 144d geeft het verloop Vbe ■ Ib» waarbij we definiëren de ingangsimpedantie:
hi = dVBE :
Uitgaande van de spanning Vbb kunnen we hier ook de rechte lijn cot [3 = Rj
trekken om het werkpunt te vinden.
Deze grafiek loopt niet recht en t.a.v. variaties van de ingangsspanning treedt
dus wel vervorming op van Ib en wegens het rechte verloop der karakteristieken c,
ook van 1q en de spanning over Ru. Zo lang men werkt op het rechte deel van
grafiek c is stroomversterking dus gunstiger voor de vervorming. Komt men tot
hogere waarden van Ib dan zal de kromming van grafiek d die van c compenseren
en geeft spanningsversterking minder vervorming.
Ten behoeve van de spanningsversterking kunnen we nu ook nog definiëren de
steilheid S
S — die ■ dVgE — (dlc : dlfi) : fdVBE : dlg) — hfe : hj
Een belangrijke factor is tenslotte de „POWER GA1N”, de verhouding tussen
het door de wisselstroombron toegevoerde en het als Ic2Ru afgevoerde vermogen.
Voor hoge frequenties is het nodig de ingangscapaciteit klein te houden en
hiervoor is het wenselijk het oppervlak van de junction klein en de dikte (voor zo
ver mogelijk) groot te maken.
Zonder dat hier verder op kan worden ingegaan is het begrijpelijk, dat door de
keuze van het N-materiaal, de concentratie der ingelegeerde acceptor, het opper
vlak en de dikte van de junction, de karakteristieken van de transistor belangrijk
kunnen worden beïnvloed, terwijl door de juiste schakeling en „aanpassing” der
input- en output-circuits de gunstigste werking voor een bepaalde toepassing kan
worden gekregen. We zullen volstaan met te verwijzen naar de verkregen resulta
ten in tabel III, waarin 2 (Alloy) legeringstransistoren voorkomen.
Type AC127 als voorversterker met hoge stroomversterking.
Type AD 149 als eindversterker met een hoge max. collectorstroom en dankzij
de TO3 omhulling een maximum toelaatbare dissipatie van 32,5 W. Hiervoor is
een junction van vrij groot oppervlak nodig. De hierdoor ontstane lekstroom bij
kamertemperatuur van 3 mA heeft geen invloed bij de toegepaste belasting. De
grote terugwerkingscapaciteit en lage grensfrequentie is voor lage frequenties geen
bezwaar.
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Il.J.7. GERMANIUM TRANSISTOREN VOOR HOGERE FREQUENTIES

Hoezeer het fabricageprocédé der legeringstransistoren ook verbeterd is, het
blijft moeilijk het legeringsproces goed te beheersen. Het is begrijpelijk dat, als
men de dope vanuit een het kristal omgevend gas geleidelijk in het oppervlak laat
diffunderen, men beter kan doseren en een vlakkere laag krijgt, hetgeen vooral
voor de overgang basis-collector van groot belang is. Ook kan men door „maske
ren” het oppervlak van het werkzame deel van de transistor kleiner maken. Opge
merkt moet worden, dat men bij diffunderen niet een overgang van een constante
concentratie N-materiaal naar P-materiaal krijgt, doch een geleidelijke afname van
de N-concentratie. Hierdoor ontstaat een in de basis ingebouwd veld, het zgn.
„DRIFT-veld” (zie ook Fig. 136). Dit drift-veld versnelt het overgaan van lading
dragers naar de collector, waardoor hun snelheid groter wordt, zodat hogere fre
quenties kunnen worden verwerkt. Door de dikkere overgangsiaag wordt de doorslagspanning hoger en de capaciteit lager.
Een eerste uitvoering van de zgn. DIFFUSED BASE of ALLOY DIFFUSED
transistor (oorspronkelijk DRIFT transistor genoemd) geeft Fig. 145a. In het Pkristal wordt door diffusie van arsenicum in gasvorm een N-laag gevormd. Deze
wordt aan de onderkant afgesiepen, zodat de collector aan het oorspronkelijke Pmateriaal kan worden aangesloten. Op de gediffundeerde N-laag wordt een stukje
aluminium gelegd en door verhitting „legeert” het aluminium in de N-laag en zo
krijgt men de P-N-overgang, waarbij de emissor aan het aluminium wordt aange
sloten. Men dampt nu op het N-oppervlak goud op, waaraan de basis kan worden
aangesloten.
Een in de fabricage eenvoudigere uitvoering is de P(ushed) O(ut) B(ase) transis
tor, zoals deze door Philips omstreeks 1959 werd uitgebracht. Overeenkomstig
Fig. 145b worden op een kristal van P-germanium 2 bolletjes lood vermengd met
de donor antimoon gebracht. Deze bolletjes hebben een diameter van 150 micron
en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 50 micron. Men kan deze
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bolletjes gemakkelijk fabriceren door een straal gesmolten lood door een capillair
in een vloeistof te spuiten. Op het rechter bolletje wordt wat aluminium gebracht.
Typerend is nu, dat het diffunderen en legeren in één bewerking bij ca. 780 °C
plaats heeft. Eerst diffundeert het antimonium in het germanium en vormt een Nlaag van ca. 3 micron dik. Bij het afkoelen zal uit het rechter bolletje wat alumini
um in het kristalrooster worden opgenomen. Dit vormt dus de P-N-overgang en
het bolletje het emissor contact. Het linker bolletje smelt aan het N-germanium
vast en vormt de basis. Tenslotte wordt de in-gediffundeerde N-laag om de bolle
tjes door lak opspuiten afgedekt en het N-germanium daarbuiten weggeëtst. (V)
Het solderen van de aansluitdraadjes aan de bolletjes van 150 micron is natuur
lijk geen eenvoudige zaak en het legeringsproces lijkt moeilijk te beheersen. Toch
is het op deze manier gelukt op economische wijze hoogfrequent transistoren te
fabriceren. Deze P.O.B. transistor heeft een doorbraak van de transistorisatie in
het U.K.G.-, F.M.- en zelfs U.H.F.-televisiegebied mogelijk gemaakt. In tabel III
(Hfdst. II.J.6.) vindt men het type AF121 met een grens-frequentie van 270 MHz
en een power-gain van 19- Het Philips-type voor U.H.F.-televisie is later echter in
de hieronder beschreven Mesa-vorm gebracht.
De fabricage-stadia van de zgn. MESA transistor toont Fig. 145c (de naam Mesa
refereert aan het tafelvormig model). De opbouw is in principe gelijk aan de drifttransistor (Fig. 145a): alleen vormt men nu meerdere transistoren op één schijf van
25 a 50 mm diameter van het P-materiaal.
Eerst wordt hierin over het gehele oppervlak een N-laag gediffundeerd. Daarna
worden door openingen in een mal de goud- en aluminium-plakjes opgedampt.
Enerzijds kan men hierdoor het later te legeren P-materiaal zeer goed doseren,
zodat men een dunne emissor kan krijgen. Verder kan men het oppervlak door de
mal nauwkeurig bepalen en tenslotte kan men de vormgeving van emissor en ba
sis dusdanig kiezen, dat gunstige karakteristieken worden verkregen (de ringvor
mige basis volgens Fig. 145c III heeft een lage basisweerstand). Na beëindiging
van stap IV worden de afzonderlijke transistoren uitgezaagd en verder afgewerkt.
In Tabel III vindt men onder AF239 een Mesa-transistor met een grensfrequentie van 650 MHz en een terugwerkingscapaciteit van 0,23 pF die goede diensten
heeft bewezen als versterker voor U.H.F.-televisie, en een lagere ruis heeft dan
buizen.
Toch zijn in dit gebied, meer dan in het laagfrequent gebied, de Ge-transistoren
vervangen door Si. Enerzijds laat Si een hogere temperatuur toe en is het minder
gevoelig voor vocht en dampen, anderzijds stelt het fotografische procédé, dat in
het volgende hoofdstuk zal worden beschreven, ons in staat nog kleinere en nog
nauwkeurigere vlakjes voor de junction te verkrijgen.

II.J.8. PLANAIRE SILICIUM TRANSISTOREN
Reeds eerder werd opgemerkt, dat de voordelen van silicium t.o.v. germanium
zijn: grotere temperatuurbestendigheid, lagere lekstroom en hogere spanningszekerheid. Er is echter nog één eigenschap van het silicium, die voor de transistortechniek van groot belang is, n.L dat het SILICIUM OXIDE (dat in de natuur
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voorkomt als „kwarts”) een laag vormt, die hard is en ondoordringbaar voor vocht.
Door een eenvoudig oxidatieproces kan men het Si-kristal bedekken met deze
laag, die het kristal (en vooral de hiervoor zo gevoelige P-N-overgang) kan be
schermen tegen vocht en verontreinigingen. Dit Si-oxide kan gemakkelijk plaatse
lijk worden verwijderd doordat het oplost in fluorwaterstof, waarin het zuivere sili
cium niet oplost.
Een ander materiaal, dat bij de vervaardiging van de zgn. planaire transistoren
een grote rol speelt, is de „FOTORESIST”. Dit is een laklaag die polymeriseert on
der de invloed van ultra-violet licht. Na belichting van het Si-oxide, dat met een
fotoresist bedekt is, door een zwart-wit fotografisch masker, verharden de belichte
delen: zij blijven als een beschermende laag op het silicium, en de onbelichte
delen kunnen worden weggespoeld. Bij een daarop volgend ctsproces wordt dus
het Si-oxide weggeëtst op de plaats, waar het fotomasker zwart is. Belangrijk
is, dat Si-oxide en fotoresist geen korrel hebben en de korrel van de film tegen
woordig zeer klein kan zijn. Men kan dus zeer kleine vlakken en fijne figuren
nauwkeurig als gaten in het silicium-oxide reproduceren en dus veel nauwkeuri
gere afbeeldingen krijgen dan met de mechanische mallen van de Ge-Mesa-transistoren mogelijk is.
Het is begrijpelijk, dat de fabrikant van fotografische camera’s FAIRCHILD het
eerste op het idee kwam deze PLANAIRE techniek toe te passen.
Aan de hand van Fig. 146 zal nu de vervaardiging van de planaire transistoren
worden uiteengezet (de naam „planair” is ontstaan omdat alle actieve delen in één
vlak zijn aangebracht).
Men gaat uit van het silicium N éénkristal. Hierop wordt door verhitten op
1000 °C in stoom een laag SiC>2 van ca. 1 micron dikte aangebracht (a). Deze
wordt bedekt met een laag fotoresist lak. Deze wordt belicht met U.V.-licht via
een fotografische plaat, waarin de vlakken, die uitgeëtst moeten worden, zwart
zijn. De belichte delen van de lak verharden en de onbelichte kunnen worden af
gespoeld. Daarna wordt met fluor-zuur het Si-oxide van de onbelichte vlakken afgeëtst (b). Vervolgens plaatst men het kristal in een oven en wordt bij ca. 1200 °C
borium ingediffundeerd. Zo ontstaat in de opening achter het venster in het SiC>2
SiO2 x
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P-Silicium (c). Belangrijk is, dat bij deze diffusie het borium iets onder de rand van
het SiC>2 doordringt. De P-N-overgang, waarover een grote spanningsgradiënt op
treedt en waarvan de karakteristiek van de transistor afhangt, wordt dus door de
SiO2-laag tegen vocht en verontreinigingen beschermd. Na de diffusie wordt in
dezelfde oven de P-laag weer met SiC>2 bedekt, zodat deze direct beschermd is te
gen verontreinigingen. Vervolgens wordt weer fotoresist opgebracht en belicht
door een masker, waarin een kleiner vlakje zwart is. Na afwassen van de niet be
lichte fotoresist wordt volgens d. de SiC>2 weer afgeëtst. Het kristal wordt nu ver
warmd in een oven in een fosfor-atmosfeer. Daardoor vormt zich achter dit ven
ster een laag N-silicium en zo ontstaat de N-P-N-overgang, die later de transistor
zal vormen Als orde van grootte zal de oorspronkelijke P-laag 4 micron dik
zijn en als de N-laag 2 micron dik wordt, zal de overblijvende P-laag (de basis) 2
micron dik zijn. Door het langzame diffusieproces kan men de indringdiepte en
mate van verontreiniging nauwkeurig reguleren. De breedte van verschillende
vlakken kan volgens de nieuwste technieken 3 micron zijn.
Ook de N-diffusie wordt direct met SiO2 afgedekt (e) en nu volgt een volgende
fotoresist-bewerking, als resultaat waarvan de vensters voor de aansluitcontacten
worden uitgeëtst (f). Vervolgens wordt in de aldus ontstane openingen in het SiO2
aluminium opgedampt voor de emissor en basisaansluitingen (g). Men kan de aluminiumlaag over de SiO2-laag laten doorlopen om voldoende oppervlak voor het
aanbrengen van de contactdraad te krijgen. Het ondervlak van het kristal wordt
met een metaallaag bedekt, die de collectoraansluiting vormt (h).
Het spreekt vanzelf, dat bij afmetingen der vlakjes van enkele microns volko
men stofvrij gewerkt moet worden. Ook dient de positionering der opeenvolgende
maskers zeer nauwkeurig te zijn.
Zoals in Hfdst. II.J.2. reeds werd besproken gaat men veelal uit van een kristal,
waarop reeds een epitaxiale laag is aangebracht.
De boven beschreven fabricagemethode met zoveel op elkaar volgende bewer
kingen is natuurlijk kostbaar. Men voert ze echter uit aan een schijf (SLICE) van de
door optrekken verkregen staaf Si met een diameter van 25-50 mm. Bij een afme
ting van 1X1 mm van één transistor-geometrie krijgt men van één zo’n schijf
500-2000 transistoren.
Aan de fotografische reproductie worden hoge eisen gesteld. Men maakt eerst
100 X vergrote tekeningen van de vlakken, die men wil uitbeitsen. Deze worden
dan vele malen naast en onder elkaar sterk verkleind gefotografeerd op een fijn
korrelige film, die de afmeting heeft van de slice (zie Fig. 33a)- Door merktekens
op de film en op het kristal zorgt men door nauwkeurig positioneren, dat de
opeenvolgende negatieven goed op elkaar vallen.
Aan de ca. 1000 transistoren volgens Fig. 146g kan men nu gemakkelijk een
voormeting doen, nadat de onderkant van het kristal van een metaallaag is voor
zien. Een ingenieuze machine tast achtereenvolgens alle transistorelementjes af,
meet de belangrijkste waarden van de karakteristiek en geeft een merkteken op de
elementjes die niet goed zijn.
In een volgende bewerking wordt tussen de transistorelementjes een lijnenkruisraster ingekrast en men kan nu de „slice” in 1000 afzonderlijke transistorkristalletjes breken.
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De volgende bewerking is het solderen van het kristal (de collector) op een me
talen stripje en dan moeten op de twee aluminium vlakjes de aansluitdraadjes wor
den aangelast. Deze bewerking heet BONDcn. Het is nog niet gelukt hiervoor een
automatische methode te vinden. De monteuse moet dus het contactpunt onder
de kruisdraad van een microscoop brengen en op dit punt wordt dan een zeer dun
draadje op het contactvlakje gedrukt, dat verwarmd wordt en vastgesmolten. Ten
einde een goede las te krijgen wordt tegenwoordig ultrasonoor trillen toegepast.
De Si-kristallen kunnen worden gemonteerd in de SOT 18 omhulling volgens
Fig. 143b en voor grotere vermogens in de SOT 3 omhulling volgens Fig. 143c.
De geringe gevoeligheid van de Si-junction voor vocht en de mogelijkheid deze
met SiO2 af te dekken, heeft het echter ook mogelijk gemaakt deze transistoren in plastic in te persen, waardoor men een kleinere en goedkopere transis
tor krijgt. Hiervoor is weer een uitvoerig onderzoek nodig geweest naar een plastic-soort, die elastisch is, isoleert, zich goed persen laat, en vocht afsluit. Van de
oorspronkelijk toegepaste Epoxy-hars gaat men over naar Siliconen, die een gro
tere temperatuurbestendigheid hebben. In deze uitvoering wordt het transistorkristal met de collector gesoldeerd op één aansluitdraad, emissor en basis
worden met de dunne met „bonden” opgebrachte draadjes aan twee andere
aansluitdraden verbonden. Men moet deze 3 aansluitdraden in een mal bij elkaar
houden totdat zij bij het inpersen in plastic worden vastgezet.
Een elegante oplossing werd verkregen in de vorm van de Philips LOCK-FIT
transistor (Fig. 147). Men gaat hier uit van een kam van verguld metaal met naast
elkaar gelegen groepen van 3 aansluitstripjes (Fig. 147a), die zich gemakkelijk in
automatische machines laat vasthouden en doorschuiven. Op één der 3 stripjes
wordt nu het kristal gesoldeerd en in een volgende bewerking worden de aansluit
draden voor emissor en basis op het kristal en aan de 2 andere stripjes ge„bond” (b). Het is mogelijk gebleken deze 4 bonds tegelijkertijd te maken (MULT1WEDGE-BONDING). Vervolgens worden de aansluitstripjes onder de
plasticpers gebracht en worden de transistoren in plastic geperst (c). Daarna
worden de verbindingsstukjes van de kammetjes weggesneden en de contactstrippen worden verbogen, zodat zij in een driehoek komen te staan (d).
Door de speciale vorm der contactstrippen kunnen zij „self-locking” in
de gedrukte bedrading worden gestoken. Aangezien de prijs van dergelijke
transistoren in grote aantallen tot f. 0,30 kan dalen en één minuut montage-

a
Fig. 147. LOCK-FIT-transistor (in plastic geperst),
a. „kam", b. Kam met kristal en aansluitdraden, c. Ingeperst, d. Aansluitpennen gebogen
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tijd f. 0,15 kost, is deze besparing op montagekosten (eventueel automatische
montage) niet onbelangrijk in vergelijking met de prijs van de transistor.
In Tabel III (Hfdst. II.J.6.) komen enige belangrijke typen planaire transistoren
voor; fig. 148 geeft enige foto’s van de configuratie.
BC 109. Een L.F. versterker met een zeergrote stroomversterking en een minima
le ruis welke gunstig is als magnetofoonversterker (het vermogen, dat de magnetofoon afgeeft is zeer gering).
BD 124. Een eindversterker met niet veel betere eigenschappen dan het vergelijk
bare Ge-type, alleen is de collectorspanning hoger. Er bestaan reeds eindversterkers, die via eert gelijkrichtdiode direct aan 110 V-netten kunnen worden aangesloten, voor 220 V is dit nog niet gelukt.
BF I <57. Een M.F. versterker voor T.V., die een zeer lage capaciteit en hoge power
gain heeft. De lage capaciteit is verkregen door op hetzelfde kristal een diode pa
rallel aan de transistor aan te brengen, zoals uit de foto Fig. 148a blijkt.
BFY 90. Een versterker voor zeer hoge frequentie met weinig ruis, die zeer goede
diensten bewijst in antenne versterkers in TV. (zie foto Fig. 148b). Door de zig
zag vorm van de emitter en een groot collector-oppervlak kan een hoge emitterstroom bereikt worden.
BU 105. Wegens de hoge toegelaten collectorspanning en grote stroom, geschikt
als Line-output-versterker voor T.V., waarmede de laatste hindernis naar all-transistorized T.V. is genomen (zie foto Fig. 148c).
BLY 89. Een zendtransistor, die het mogelijk maakt een zender van 25 W met een
frequentie tot 175 MHz direct aan een auto-accu (12 V) aan te sluiten, wordt ver
kregen door 3 van de op de foto 148d getoonde kristallen parallel te schakelen. De
grote collectorstroom van 10 A piek is verkregen door de emissor-rooster-techniek, waardoor iedere transistor eigenlijk uit een aantal parallel geschakelde tran
sistoren is opgebouwd, die door aluminium-strippen worden verbonden. De foto
geeft een inzicht in de ingewikkelde geometrie. Een overeenkomstige configuratie
heet in Amerika OVERLAY.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men erin geslaagd is ook de elektronen in de
halfgeleiders zo te „dresseren”, dat de halfgeleiderelementen de verschillende
functies, die de elektronische apparatuur vraagt, naar behoren kunnen vervullen.

II.J.9. M.O.S. (VELD-EFFECT) TRANSISTOREN
Het patent van de veld-effect-transistor dateert al van 1928, doch de silicium
planaire techniek heeft pas een practische uitvoering mogelijk gemaakt in de
vorm van een M(etal) O(xide) S(emiconductor). De werking van deze transistor is
zeer verschillend van de in Hfdst. II.J.1. beschreven drielagentransistor, doch zo
als uit fig. 149a-g blijkt, kan de fabricage volgens dezelfde methode worden uitge
voerd als voor de planaire transistoren.
Zoals uit fig. 149g en h blijkt, kan deze transistor uitgevoerd worden als 2 P-gediffundeerde gebieden (met een onderlinge afstand van 10 micron) in een N-kristal, waaraan 2 elektroden de S(ource) en de D(rain) zijn aangesloten. D wordt aan
gesloten aan een negatieve spanning t.o.v. S. In het kanaal tussen deze 2 elektro-
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den in het N-gebied (DEPLETION ZONE) bevinden zich v; ; elektronen; deze
kunnen zich echter niet naar de elektroden bewegen, omdat
twee P-N overgangen als 2 tegengestelde dioden geschakeld zijn (fig. 149h). Op net oppervlak van
deze depletion-zone is een zeer dunne laag (0,1 micron) silicium-oxide aange
bracht en daarop is de stuurelektrode: G(ate) gedampt. Een kleine spanning op de
stuurelektrode G beïnvloedt de geleidbaarheid van de depletion zone en daardoor
de stroom tussen S en D; er treedt dus wederom „versterking” op.
Zonder verder op het vrij gecompliceerde verschijnsel in deze transistor in te
gaan, willen wij alleen enige waarden van de karakteristiek van het type BFW 10
noemen: bij 15 V spanning tussen D en S is de afknijpspanning (bij Id = 0) ^GS = 5 V, bij Vgs = 0 is Id 12 mA en de steilheid tussen deze punten va
rieert van 1 tot 5 mA/V. De stroom door de gate is vrijwel = 0 (alleen capacitieve stroom).
Deze transistor heeft dus de volgende voordelen:
De gate voert vrijwel geen stroom; men kan dus met zeer kleine energie sturen.
De ingangsimpedantie is zeer hoog.
De gate behoeft geen voorspanning te hebben.
De transistor is symmetrisch, dus de functies van S en D kunnen worden ver
wisseld.
e. Door de kleine afmeting van de depletion-zone kan men één transistor op een
zeer klein kristaloppervlak maken, hetgeen vooral van belang is voor integrated circuits.
Bezwaren zijn echter de beperkte frequentie (300 MHz) en de vrij grote temperatuurafhankelijkheid van de karakteristiek.
Fig. 148e toont de configuratie van het bovengenoemde type BFW 10, fig. 148f
een in de Matsushita El. Corp. vervaardigde M.O.S.-tetrode, die een zeer hoge ver
sterking geeft.

a.
b.
c.
d.

Il.J.10. GEÏNTEGREERDE (KRISTAL) SCHAKELINGEN

De planaire techniek heeft de mogelijkheid geschapen om een transistor of een
diode te maken op enkele tiende mm2 van een Si-kristal. Uit fig. 148 blijkt, dat
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Fig. 148. Foto’s van het reflectie-patroon van enige belangrijke planaire Si-transistoren.
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veelal voor de aansluitpunten meer oppervlak nodig is, dan voor de eigenlijke
junction. Het ligt voor de hand, dat men op het idee kwam om meerdere transistoren of dioden, die in één schakeling voorkomen, gezamenlijk op één kristal aan
te brengen, en op het kristal door opgedampte metaallagen aan elkaar te verbinden.
Aangezien de aansluitpunten dan niet evenredig meer oppervlak kosten, kan men
zodoende meer transistoren op een mm2 van het kostbare kristal aanbrengen en
het opdampen van enkele verbindingsstrippen is goedkoper dan het solderen der
aansluitdraden. Ook is de bedrijfszekerheid der opgedampte verbindingen groter.
Aangezien door het toevoegen van meer of minder dope de weerstand van het Si
kan worden beïnvloed, bestaat de principiële mogelijkheid om ook weerstanden
met een bepaalde waarde op hetzelfde kristal aan te brengen. Tenslotte vormt een
diode in de sperrichting een condensator voor (pulserende) gelijkspanning. Vol
gens de bij de MOS-transistoren toegepaste methode kan mer. een nog betere con
densator (die ook voor wisselspanning geschikt is) maken door op een op het kris
tal aangebrachte zeer dunne SiO2 laag een metaallaag te dampen. Zo komt men
tot een circuit, bestaande uit dioden, transistoren, condensatoren en weerstanden,
dat in één gezamelijke bewerking kan worden aangebracht op één stukje halfgeleiderkristal: het GEÏNTEGREERDE CIRCUIT.
Reeds omstreeks 1960 werd dit idee het eerst door TEXAS INSTRUMENTS en
FAIRCH1LD gerealiseerd en in 1962 toonde Philips een 3-traps versterker op een
Ge-kristal. De doorbraak dezer kristalschakelingen kwam echter pas omstreeks
1964, nadat de planaire techniek verder was ontwikkeld en men een groot aantal
geïntegreerde circuits op één slice kon aanbrengen.
Er waren voorts nog wel enige veranderingen nodig bij de overschakeling van
transistoren naar kristalschakelingen:
Het zal lang niet altijd zo zijn, dat de —pool der verschillende transistoren en
dioden aan elkaar verbonden wordt: de verschillende elementen op hetzelfde
kristal moeten dus van elkaar worden geïsoleerd. Dit kan zeer volledig geschie
den door in het kristal kuilen te etsen, welke met SiO2 worden bekleed. Hierin
wordt polykristallijn Si epitaxiaal opgebracht, dat dan als „drager” dienst doet
en het oorspronkelijke kristal wordt afgeslepen tot de SiO2 bekleding daar aan
de oppervlakte komt (DIELECTRIC ISOLATION TECHNIQUE).
Eenvoudiger is het om het gehele kristalcircuit aan te brengen in een epitaxiale
N-laag, die wordt aangebracht op een slecht geleidende P-laag, die geen andere
functie heeft dan mechanische ondersteuning en (zo nodig) warmte-afleiding naar
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Fig. 150. Verschillende elementen, volgens eenzelfde procédé op een kristalschakeling gemaakt.
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een metalen bodemplaat. Overeenkomstig fig. 150 worden nu in deze epitaxiale
N-laag ramen van wigvormige balken P-materiaal gediffundeerd, welke gezamen
lijk met het oorspronkelijke P-kristal een isolatie vormen der verschillende elementen, indien men zorgt, dat deze N-laag een positieve spanning heeft t.o.v.
het P-kristal (een gesperde diode isoleert).
De collectoraansluiting kan nu niet meer aan de onderzijde van de N-laag aan
gesloten worden, doch dit geschiedt overeenkomstig fig. 150a door een contact C
aan de bovenkant van de N-laag, waarbij voor betere stroomgeleiding onder dit
contact nog een N 4- diffusie wordt aangebracht. De basis wordt gevormd door
een P-diffusie en de emitter door een N + diffusie (zie fig. 150a). Soms wordt nog
een N 4- laag onder de N laag (BURIED LAYER) toegepast om de collector weer
stand te verlagen. (N 4- is een N-diffusie met grotere concentratie).
Volgens fig. 150b kan men nu de ingediffundeerde P-laag als weerstand gebrui
ken door aan de uiteinden hiervan 2 contacten Rj en R2 aan te sluiten. Deze moet
dan wel een negatieve spanning t.o.v. de N-laag voeren en is dan hiervan geïso
leerd. Bij een weerstand van 100 ohm per mm2 van de ingediffundeerde laag, zal
een strip van 1 mm lengte en 10 micron breedte een weerstand hebben van
10.000 ohm. Men kan de weerstandlaag nog dunner maken door een N 4- diffusie
aan het oppervlak, maar dat is een critische operatie. Om hogere weerstanden te
krijgen, maakt men de P-diffusie in een zigzag vorm. Het is wel duidelijk, dat in
tegenstelling tot de klassieke circuits, waar de weerstand het goedkoopste onder
deel is, in kristalcircuits de weerstand naar verhouding veel kristaloppervlak
vraagt, dus duur is. Men zal in de schakeling liever transistoren of dioden toepas
sen dan weerstanden. Het is ook begrijpelijk, dat de tolerantie van dergelijke weer
standen vrij groot is. Aangezien de P-diffusie wel homogeen is, zal in een weerstandsaftakking (potentiometer) schakeling het bezwaar van deze grote tolerantie
vervallen.
Volgens fig. 150c kan men een diode maken door de P-zijde in te diffunderen
en het N-contact via een N 4- diffusie aan de N-laag aan te sluiten. Sluit men een
minus spanning aan het P-contact aan, dan werkt de gesperde diode als een con
densator.
Volgens fig. 150d kan men ook een N-P-diode maken door in de P-diffusie een
N 4--laag te diffunderen. Het P-contact wordt dan tevens gebruikt om de P-Novergang kort te sluiten. Bij omgekeerde polariteit krijgt men dan weer een con
densator.
Tenslotte kan men ook de polariteit van de gehele samenstelling als in fig. 150
gegeven omdraaien.
Typerend voor het proces der kristalschakelingen is, dat de eigenschappen van
de epitaxiale N-laag (collector van de transistor), de ingediffundeerde P-laag (basis
van de transistor) en de daarin gediffundeerde N 4- laag voor alle elementen dezelf
de zijn, evenals de diffusiediepte (indien men tenminste in één diffusieproces alle
elementen wil behandelen). Het is in dit verband interessant op te merken, dat het
aantal bewerkingen aan een slice voor een planaire transistor (volgens fig. 146) 78
is en voor een kristalschakeling volgens fig. 150 wel 126 bewerkingen nodig zijn.
Een „individuele” behandeling per element zou het aantal bewerkingen nog groter
maken. Men houdt dus als enige vrijheidsgraad het oppervlak der diffusies over,
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Fig. 151. Op een automatische machine worden op de plak op ieder elementje 10 contactpunten ge
drukt en wordt het I.C. doorgemeten. De elementjes, die niet goed zijn worden automatisch gemerkt.

maar is hier beperkt door de hoge kosten per mm22 van het kristal. Men kan dus
een kristalcircuit niet ontwerpen door, uitgaande van discrete onderdelen als transistoren, dioden, condensatoren en weerstanden, deze direct te vertalen in elemen
ten van de kristalschakelingen. Men zal steeds een compromis moeten zoeken tus
sen de eigenschappen die men wenst, en wat in de kristalschakeling gerealiseerd
kan worden (meestal gaat men uit van de aan de transistoren te stellen eisen). Ook
moet men ermede rekening houden, dat de verschillende elementen (vooral de
weerstanden, die een vrij groot oppervlak hebben) grotere capaciteiten tegen el
kaar hebben dan wanneer zij op een gedrukte bedrading zijn gemonteerd.
Een volgend probleem dat overwonnen moest worden, is de „uitvar. Evenals bij
de transistoren tast een precisie-meetapparaat (in dit geval echter met 14 meet
punten, fig. 151) ieder elementje af en worden die elementen die niet goed func
tioneren gemerkt, om na het in stukjes breken van de slice te worden weggegooid.
Indien men nu in één circuit 6 transistoren combineert, die ieder met een op
brengst van 90% gemaakt kunnen worden, zou men van deze combinatie slechts
0,96 = 50% opbrengst krijgen. Voor de karakteristieken geldt veelal het bij de
weerstanden reeds genoemde compensatie-effect. Voor foutjes op of in het materi
aal (stofjes of dislocaties) geldt echter, dat op een 5 X zo groot oppervlak der actie
ve delen van één element, de foutenkans ook 5 X zo groot is. Men probeert daar
om het oppervlak der actieve delen zo klein mogelijk te maken.
In fig. 152 worden enige voorbeelden van industriëel in massafabricage gereali-
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seerde kristalschakelingen behandeld en hieruit blijkt wel, dat verbluffende resul
taten zijn bereikt. Het makkelijkst zijn betrekkelijk langzaam schakelende digitale
schakelelementen overeenkomstig fig. 36 te realiseren (fig. 152a). Indien men hier
een grotere snelheid wenst, wordt het al moeilijker o.a. doordat de onderlinge ca
paciteiten een rol gaan spelen. Een meervoudige digitale schakeling toont fig.
152b.
Lineaire circuits (versterkers e.d.) zullen geen zelfinducties, grote capaciteiten
en hoge weerstanden kunnen bevatten en hier spelen de onderlinge capaciteiten
een grotere rol, doch ook hier zijn verbluffende resultaten bereikt (fig. 152c, een
volledige L.F.versterker met een output van 1 W).
Uit fig. 152d blijkt, dat men met de MOS-techniek inderdaad veel meer transistoren op één kristal van dit geval 1,0 X 2,0 mm kan onderbrengen.
Wij moeten nu nog behandelen hoe de kristalcircuits verder afgewerkt worden.
Het meten, in stukjes breken en monteren op aansluitstrippen geschiedt als bij de
transistoren, alleen heeft men nu te maken met maximum 14 aansluitingen. De
gemakkelijkste montagemethode is het kristal aan te brengen in een metalen om
hulling overeenkomstig fig. 143b met 4 tot 12 doorvoerdraadjes.
Teneinde kleinere afmetingen te krijgen heeft men een metalen bakje ontwor
pen met poederglasdoorvoeringen in de zijwanden (fig. 153a FLAT-PACKAGE).
Tenslotte is voor het normale gebruik gestandaardiseerd op DUAL-IN-LINE
PACKAGE. Het kristal wordt hier eerst gemonteerd in een raampje met zeer fijne
stripjes (fig. 153b). Dit raampje wordt weer gelast aan stevige aansluitstrippen,
waarna het geheel in plastic wordt geperst, fig. 153c. Deze uitvoering kan met vol
doende kracht in de gedrukte bedrading worden gedrukt (evenals „lock-fit”).

II.J.11. LARGE SCALE INTEGRATION

Vooral in de digitale schakelingen (computers, telefooncentrales) wordt de scha-

3
a. Flat-pack

~a‘b. Binnenwerk dual in line

Dual in line XG 14

Fig. 153. Enkele voorbeelden van omhullingen van geïntegreerde schakelingen.
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keling opgebouwd uit een veelvoudige herhaling van gelijke circuitelementen, zo
als de in fig. 36 getoonde „poort” en „flip-flop”-schakeling. Het is logisch dat men
begon met één exemplaar van een dergelijke schakeling als één geïntegreerd cir
cuit in één omhulling te leveren. Men krijgt zodoende het grootste aantal gelijk
soortige elementen te fabriceren, het kristalcircuit is het eenvoudigst en de op
brengst in de fabricage het grootst. Men moet echter iedere aansluiting aan het
aiuminiumvlakje één maal „bonden” op het kristal en aan het kleine raampje, dan
lassen op de aansluitstrippen van de „flat-pack” en deze weer in de gedrukte scha
keling verbinden. Het is verleidelijk om de elementjes op het kristal, voordat men
dit in stukjes breekt, door te verbinden door een opgedampte aluminiumlaag in
dezelfde bewerking als de contacten worden aangebracht. Men kan deze ontwik
keling in twee fasen splitsen.
1. Wat men wel aanduidt als MEDIUM SCALE INTEGRA'1 ION. Hierbij worden
de schakeleenheden zozeer verkleind, dat men enige tientallen ervan op een
kristal tot 4.0 X 4.0 mm2 onderbrengt. De kans op fouten wegens locale afwij
kingen is dan even groot als wanneer men één circuit op het kristal aanbrengt
en men heeft practisch voor dezelfde prijs een aantal circuits. Een goed voor
beeld hiervan geeft fig. 152d, waar een schuif-register met 64 bits op één kristal
kan worden aangebracht en met maar 10 aansluitdraden naar buiten, aan de rest
van de apparatuur kan worden aangesloten. De functie is hier niet critisch en de
hier toegepaste MOS-transistoren leveren weinig gevaar voor uitval op.
Indien het aantal doorverbindingen te groot zou worden om deze in één vlak
aan te brengen, kan men met een extra tussenlaag SiC>2 kruisverbindingen aan
brengen.
2. Een nog groter aantal gelijksoortige schakelelementen, dat op.eenvoudige wijze
wordt doorverbonden, heeft men nodig voor transistor-geheugens. De geïnte
greerde circuits willen hier concurreren met de magnetische ringetjes-geheugens (die vanaf 5 ct. per bit kosten), doch zijn sneller. Men wil b.v. trachten op
één slice ongeveer 4000 flip-flop-schakelingen te maken, die 2000 bits kunnen
opbergen. Dit noemt men LARGE SCALE INTEGRATION. Men zal dan
echter geen één uitval op deze 4000 flip-flops kunnen toelaten, want dan is de
gehele schijf waardeloos. Dit is een vrijwel onmogelijke opgave.
Getracht wordt deze moeilijkheid op te lossen met DISCRETIONARY
WIRING. Men maakt een aantal circuits op één slice, dat b.v. 20% groter is
dan men nodig heeft. Bij het automatisch meten van de slice noteert een com
puter welke circuits fout zijn en legt dit in een geheugen vast. Aan de hand
van deze gegevens wordt nu in een door de computer gestuurd tekenapparaat
een masker voor de doorverbindingen getekend, dat de foute elementen over
slaat. Zo krijgt men op één slice een compleet geheugen, waarin alleen de
goede elementen gebruikt worden.
De practijk zal moeten uitwijzen of dit systeem economisch uitvoerbaar is. Voor
gevallen waar licht gewicht en bedrijfszekerheid van zo groot belang zijn, dat de
economie geen rol speelt, is de mogelijkheid gegeven om op een beperkt aantal
slices een compleet geheugen of een complete computer onder te brengen.
Tenslotte kan men volgens deze methode standaard-slices vervaardigen, die
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door verschillende keuze van later aan te brengen doorverbindingen, aan verschil
lende eisen van verbruikers kunnen voldoen.
Interessant is wellicht nog om te vermelden, dat het menselijk geheugen 1O20
bits („1” of „0” informatie) kan bevatten en dat de techniek nog heel wat werk
zal moeten verzetten om dit te evenaren.
De verbijsterende ontwikkeling in de jaren 1964-1969 wettigt wel de verwach
ting, dat we in de richting, die we boven als „medium scale integration” hebben
gedefinieerd, nog verdergaande ontwikkelingen tegemoet kunnen zien. Elemen
ten, die de elektronische functies: versterken, oscilleren, mengen, detecteren,
schakelen, tellen, onthouden en opzoeken verrichten, zullen goedkoper worden
als zij in grote aantallen kunnen worden gemaakt. Dit opent vooral mogelijkheden
oor de kleine computer voor automation, kleine boekhoud- en rekenmachines
enz., doch ook voor radio en T.V.
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SECTIE K. KERAMISCHE MATERIALEN VOOR DE ELEK
TRONICA
II.K.1. ISOLATIE MATERIALEN („WITTE” KERAMIEK)

Terwijl bij de in de vorige sectie beschreven „halfgeleiders” de werking berust
op de beweging van de elektronen, wenst men t.a.v. het isolatiemateriaal juist, dat
de elektronen zich niet door het materiaal bewegen.
Wegens zijn vocht- en temperatuurbestendigheid en mechanische sterkte was
PORCELEIN (bestaande uit aluminium- en silicium-oxide) een in de sterkstroomtechniek veel gebruikt isolatiemateriaal. De vervaardiging van voorwerpen
uit porcelein geschiedt door het als poeder aanwezige grondmateriaal, met een
vloeistof en een bindmiddel gemengd tot een deegvormige massa, door persen,
spuiten of draaien in de gewenste vorm te brengen, en daarna te stoken tot een
temperatuur beneden het smeltpunt, waarbij SINTEREN optreedt. Hierbij worden
meestal nieuwe verbindingen gevormd en heeft een overgang plaats van kristallen
in andere modificaties, waarbij — veelal gepaard gaande met een grote krimp —
een hard materiaal verkregen wordt, dat vrijwel alleen door slijpen bewerkt kan
worden. Bij het maken van hoogspanningsisolatoren heeft men ondervonden, dat
gasinsluitsels moeten worden vermeden, want hierin treedt een verhoogde veld
sterkte op, waarin „donkere” ontladingen kunnen optreden, die doorslag inleiden.
Een materiaal, dat zich beter leent voor nauwkeurige vormgeving en weinig po
reus is, is het STEATIET, een magnesium-silicaat, dat in de natuur voorkomt als
speksteen en veel in elektrisch schakelmateriaal wordt toegepast.
Voor elektronenbuizenomhullingen gebruikt men zuiver AI2O3 wegens zijn la
ge H.F.-verliezen, grote mechanische sterkte en goede warmtegeleiding. Volgens
de molybdeen-mangaanmethode kan dit aan metalen onderdelen worden gesol
deerd. Voor hogere frequenties is het dichtere MgO beter. Een klein percentage
SiC>2 verbetert de mechanische eigenschappen van beide materialen, doch de
elektrische eigenschappen worden hierdoor slechter.
Als isolatiemateriaal voor condensatoren wenst men een hoge diëlektriciteitsconstante (k), die met de temperatuur niet verandert, en lage diëlektrische verlie
zen. Het is niet gemakkelijk om met één materiaal aan al deze eisen te voldoen.
Het bovengenoemde steatiet (magnesiumsilicaat), geleverd onder de naam
KERSIMA, heeft een k van ca. 7, een positieve temperatuurcoëfficient (TC =
4- 100 X 10 6/°C) en een verlieshoek tg 8 = 3 X 10 ** bij 1 MHz. Dit materi
aal wordt nog steeds gebruikt voor klasse I-condensatoren, die in afgestemde
kringen moeten worden gebruikt. Aangezien van de in. deze kringen gebruikte
spoelen bij toenemende temperatuur de zelfinductie toeneemt (zie Hfdst. II.K.2.)
wenst men deze toename te compenseren door een negatieve TC van de conden
sator. Door toevoeging van kleine hoeveelheden van het hieronder behandelde titaanoxide en andere bijmengselen kan men tot een negatieve TC van 1000 X
10 6 en een k van 100 komen, met behoud van de lage tg 8.
Omstreeks 1948 werd het gedrag van titaanoxide (dat in de natuur voorkomt als
RUT1EL) nader bestudeerd; hiermede is een k van 100 te bereiken. Met het daarna
onderzochte bariumtitanaat (KERUTIL) werd een k = 2000 bereikt, waardoor de
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Fig. 154. Kristalstructuur van barium-titanaat.

Fig. 155. Verloop van lading (Q) en
spanning (V) wegens traagheid (hysteresis) der ladingdragers.------------ =
„maagdelijke" kromme.

capaciteit van een hiervan gemaakte condensator 300 maal die van een kersimacondensator van dezelfde afmetingen is. Een bezwaar is echter, dat dit materiaal
een zeer hoge temperatuur-coëfficient heeft en dat de tg 8 ook vele malen groter
is. Nu kwam de theoretische natuurkunde te hulp.
Het kristalrooster van BaTiOj ziet er uit zoals fig. 154. De Ba 2_*onen bevin
den zich op de hoekpunten van de kubus, het Titanium-ion (Ti 4) in het middel
punt en de zuurstof-ionen (O~2^ *n het midden der 6 vlakken. Het Titaan-ion is
betrekkelijk gemakkelijk beweegbaar in dit rooster en zal zich onder invloed van
een elektrisch veld kunnen verplaatsen. Deze „polariseerbaarheid” (ladingdragers
die t.o.v. elkaar kunnen bewegen, doch elastisch gebonden zijn aan hun evenwichtspositie) is nu de oorzaak van de hoge diëlektrische constante. Door een be
paalde methode van stoken en afkoelen kan men het ontstaan van deze kristal
structuur begunstigen.
Aangezien het richten van de ionen in de richting van het veld tijd (en energie)
kost, zal de lading van een dergelijke condensator als functie van de spanning ver
lopen als fig. 155 (een overeenkomstig verloop als de hysteresiskromme van ijzer).
Dit veroorzaakt diëlektrische verliezen.
Geringe verontreinigingen kunnen dit gecompliceerde verschijnsel belangrijk
beïnvloeden, terwijl toevoeging van bepaalde metalen (tin, calcium enz.) het effect
van deze verontreinigingen weer teniet doen. Op grond van theoretische overwe
gingen en systematische proeven is men er tenslotte in geslaagd een materiaal te
maken, dat bij een k = 10.000 en een TC van 1 X 10
per °C een tg 3 van
250 X 10-4 bij 1 kHz heeft. Hiermede is het mogelijk voor verschillende toe
passingen zeer kleine keramische condensatoren te maken. Men past materi
alen met een kleinere k (2000-4000) toe als men een lagere T.C. wil hebben.
Tenslotte willen wij nog noemen de SPERLAAG-condensatoren, bestaande uit
Ba-titanaat, dat door toevoeging van antimoon halfgeleidend is geworden. De
elektroden worden gevormd door zilver met emaille, waaraan mangaanoxide
wordt toegevoegd. Bij het uitstoken van het zilveroxide diffundeert mangaan in
het Ba-titanaat, waardoor onder beide zilverelektroden een diode (sperhuid) wordt
gevormd, die 6 —20 V spanning kan weerstaan. Door de geringe dikte van de sper
huid, krijgt men een zeer grote capaciteit per cm2.
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II.K.2. FERRIETEN VOOR SPOELKERNEN (FERROXCUBE)
Nadat wij in het vorige hoofdstuk het materiaal voor de condensatoren hebben
behandeld, richten wij ons nu op het materiaal voor het andere deel van de resonantie-kring, de zelfinductie en de transformator. Hiervoor is een kern van mag
netisch materiaal nodig om de magnetische krachtlijnen te concentreren, waar
door de zelfinductie evenredig toeneemt met de PERMEABILITEIT (magnetische
geleidbaarheid = p. = 1 voor lucht en tot 15.000 voor ijzer) van dit materiaal. Ver
der wenst men de verliezen in deze kern klein te houden. Een bij toenemende
frequentie toenemend gedeelte dezer verliezen wordt gevormd door de WERVELSTROOMVERLIEZEN, die ontstaan door de stromen die loodrecht op het
wisselveld in de kern worden opgewekt.
De sterkstroomtechniek gebruikte voor deze kernen aanvankelijk weekijzer, dat
een hoge graad van magnetisatie („inductie” = B tot 15.000) toelaat. De kern
wordt verdeeld in van elkaar geïsoleerde dunne platen (LAMELLEN) om het op
pervlak der wervelstroomkringen te verkleinen. Door toevoeging van silicium
werd de ohmse weerstand van het materiaal verhoogd en daardoor het wervelstroomverlies verminderd.
De elektronica kon voor de geluidsfrequentie (tot 20 kHz) met het gelamelleerde ijzer uitkomen. Voor radiofrequenties (tot 2 MHz) kon men door kostbare
spoelconstructies (honingraat, toroïde spoel) zonder ijzerkern uitkomen. Voor
de meerkanalentelefonie (60-600 kHz, zie Hfdst. 1-23) en de video-signalen
(1000 kHz, zie Hfdst. 1-11) gaf gelamelleerd ijzer, ook van zeer dunne plaat, nog te
hoge verliezen en waren luchtspoelen practisch onuitvoerbaar.
Men trachtte aanvankelijk de oplossing te vinden door de kernen te maken van
fijn ijzerpoeder (korreldiameter ca. 50 micron), dat vermengd met een isolatielak
tot een staaf werd geperst. Door de kleine doorsnede van de korrels werden de
wervelstroomverliezen hier inderdaad lager, maar door het isolerende laagje tussen
de korrels (ook in de richting van het veld) de magnetische geleidbaarheid veel te
laag.
Ook hier heeft het onderzoek van de kristalstructuur, in dit geval van ijzeroxideverbindingen (FERRIETEN), dat omstreeks 1943 in het Philips researchlaboratorium werd uitgevoerd, geleid tot het vinden van de oplossing.
Ferrieten zijn oxideverbindingen met, merendeels, de algemene formule
+ Fe2' ' '
Me+++
O4, waarbij Me een tweewaardig metaalion is met ongeveer gelijke
iondiameter als ijzer, zoals mangaan, magnesium, koper en zink. Omdat dit
soort ferriet een kubische kristalstructuur heeft, vergelijkbaar met het mineraal
spinel (magnesiumaluminaat), spreek men van een SPINEL-structuur.
Bij het onderzoek bleek, dat mengkristallen van ijzeroxide en oxides van ande
re, b.v. bovengenoemde, elementen relatief hoge waarden van de permeabiliteit
(tot 4000) vertoonden. Door de hoge weerstand van deze oxide-verbindingen
zijn de wervelstromen gering en omdat tevens de coërcitief kracht klein is, zijn de
hysteresisverliezen gering.
Hiermede was dan het materiaal FERROXCUBE geboren zonder hetwelk, om
enige voorbeelden te noemen, meerkanalentelefonie, het T.V.-ontvangapparaat,
de ingebouwde staafantenne (dus het draagbare radio-apparaat), de video recorder,
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Fig. 156. Eigenschappen van verschillende typen FERROXCUBE.

de H.F.-verhitting met geconcentreerde velden, en het cyclotron moeilijk uitvoer
baar zouden zijn geweest.
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende uitvoeringen van dit ferroxcube ont
staan met zeer verschillende eigenschappen. Het zou ons te ver voeren uiteen te
zetten door welke bijmengselen of stookmethode deze eigenschappen verkregen
zijn; we zullen dus alleen het resultaat vermelden. Fig. 156b geeft de waarden van
p-i (initiële permeabiliteit bij H = 0) voor enige typen als functie van de tempera
tuur. Het blijkt dat sommige soorten zeer temperatuur-afhankelijk zijn, het mate
riaal 3D3 zeer weinig. Fig. 156a geeft van verschillende typen de verliesfactor als
functie van de frequentie, waaruit blijkt dat men met 4D1 tot 10 MHz kan ko
men (met het later gevonden FERROXPLANA tot 200 Mc).
Het fabriceren van ferroxcube is geen eenvoudige zaak. Nadat de grondstoffen
gemengd zijn worden zij aan een warmte-behandeling onderworpen (voorstoken)
op een belangrijk lagere temperatuur dan het uiteindelijke sinteren gebeurt. Na
een eenmalige bewerking worden dan granules gevormd b.v. door sproeidrogen
van een aangemaakte slurry. Deze granules worden in een matrijs onder hoge druk
in de gewenste vorm geperst en in ovens gestookt waarbij het materiaal sintert.
Voor de fabricage van staafvormige voorwerpen (b.v. antennestaven) wordt het
voorgestookte poeder met water en een binder tot een deeg gemengd en na ont
luchten op een spuitpers gespoten, gedroogd en gestookt. Fig 157 laat een sinteroven voor ferrieten in een van de Philips-fabrieken zien.
Voor verschillende materialen moet vooral de sinterbehandeling en het stoken
zeer nauwkeurig geschieden b.v. in een elektrische oven met nauwkeurig beheer
ste temperatuur- en atmosfeer-condities. Bij het stoken treedt een krimp van ca.
20 a 25% op, zodat het grote vaardigheid vereist om nauwkeurige maattoleranties
te verkrijgen. In vele gevallen wordt door slijpen mechanisch nabewerkt.
Fig. 158 toont enige onderdelen van ferroxcube, waaruit blijkt, dat nauwkeurige
vormgeving wel mogelijk is.

Fig. 157. Overzicht van een fabriek van FERROXCUBE.

Vermelding verdient tenslotte het gebruik van ferroxcube als UNI-DIRECTIONAL-ISOLATOR voor micro-golven, door gebruik te maken van het Faraday rotatie effect.

1I.K.3. RECHTHOEKIGE LUS MATERIALEN

In het vorige hoofdstuk zijn wij voorbijgegaan aan de HYSTERESIS. Zoals in
fig. 155 voor het elektrische isolatie-materiaal getekend is, zal ook in het magneti
sche veld in de ijzerkern de eerste maal dat er stroom door de spoel loopt de mag
netische inductie verlopen volgens de streeplijn; bij toenemende stroom nadert
men de „verzadiging”. Daalt daarna de stroom weer tot 0, dan zullen de magneti
sche dipolen, die zich volgens het magnetisch veld gericht hebben, niet allen weer
in hun oorspronkelijke stand terugkeren; er blijft een REMANENT magnetisme
over. Pas als de stroomsterkte een bepaalde negatieve waarde bereikt, daalt het
magnetisme tot 0. Bij één periode van de wisselstroom wordt de „bananenschil”
van fig. 155 doorlopen. Het oppervlak hiervan is een maat voor de hysteresisverliezen en door een juiste materiaalkeuze proberen we deze voor de toepas
sing in zelfinducties of transformatoren zo klein mogelijk te houden.
Voor de nu te behandelen toepassing maakt men juist van dat verschijnsel ge
bruik. Bij een bepaalde samenstelling van het ferriet (magnesium-, koper- of lithium-mangaan) krijgt men een vrijwel rechthoekige hysteresiskromme volgens
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Fig. 158. Enige onderdelen uit (crroxcube.

fig. 159. Deze geeft het verloop van de magnetische inductie (B) in een ring
van dit materiaal als daarin een stroomgeleider is aangebracht. Bij een bepaalde
waarde van de stroom (+ Ic of —Ic) verandert de magnetisatie B zeer snel van een
hoge positieve naar een hoge negatieve waarde en juist deze snelle verandering
wekt in een tweede draad door de kern een hoge spanningspuls op. Als de kern
door een positieve stroomstoot + Im in de stand B + is gebracht, zal een tweede
positieve stroomstoot geen verandering in de magnetisatie teweeg brengen (het
ijzer is al „verzadigd”), een negatieve stroomstoot — Im zal echter de magnetisatie
naar B— brengen en daardoor ontstaat een spanningspuls in de tweede wikkeling.
Uit het al of niet optreden van de puls in de tweede wikkeling bij de tweede
stroomstoot, kan men dus afleiden in welke toestand de kern door de eerste
stroomstoot is gebracht. Tussen de 2 stroomstoten (het „inschrijven” en het „uitle
zen”) kan een willekeurige tijd verlopen; dit is dus een „geheugen”-functie; het „in
schrijven” of „uitlezen” kan echter in een microseconde gebeuren. Een dergelijk
magnetisch circuit, gemaakt in de vorm van een ringetje, kan weliswaar maar één
informatie („was de vorige puls positief of negatief?”) onthouden.
Om meerdere gegevens in een dergelijk magnetisch geheugen vast te leggen, en
weer uit te lezen, maakt men gebruik van het COINCIDENTIE-principe. Indien
wij weer uitgaan van de toestand B+ in fig. 159 dan zal bij een puls — */2lm slechts
een kleine verandering van B optreden (voor vierkante lus materiaal stelt men als
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eis hoogstens 10%), die geen noemenswaardige puls in de hulpwikkeling zal op
wekken.
Als wij nu door een aantal ringkernen horizontale en verticale draden en een
LEESDRAAD rijgen (fig. 160), kan men als volgt te werk gaan. Uitgaande van de
situatie, dat alle kernen zich in de toestand B+ (fig. 159) bevinden, zal een
stroomstoot van — ’/zIm op draad H2 niet in staat zijn om de kernen 4, 5 en 6 om
te klappen. Indien men nu tegelijkertijd een stroomstoot van —‘Alm door draad
V2, dus de kernen 2, 5 en 8 stuurt, zullen 2 en 8 in toestand B+ blijven, maar
kern 5 wordt door 2X — ‘/zlm gedemagnetiseerd en klapt om. Men heeft dus in
kern 5 het getal „1” ingeschreven. Voert men nu met behulp van schakelaar S pul
sen groot + l/zlm in de volgorde V,, V2, V3, VB V2, V3 enz. door de vertikale dra
den en door S2 tegelijkertijd 3 pulsen door Hlt daarna 3 door H2 enz., dan zullen
alle ringen achtereenvolgens tegelijkertijd 2 pulsen krijgen. Bij de 5de puls is het
hierdoor opgewekte veld tegengesteld aan de aanwezige inductie, dus zal ring 5
omslaan en een pulsspanning in de hulpwikkeling L optreden. Men „leest zo
doende het getal „1” uit ring 5 „uit”.
In een matrix van 9 ringetjes kan men in het tweetallig stelsel (zie Hfdst. 1.22)
reeds ieder getal tot 511 vastleggen. Wij komen op de werking dezer geheugens in
Sectie N terug, maar bovengenoemde uiteenzetting was nodig om het gebruik van
de „vierkante lus” te verklaren.
De diameter der geheugenringetjes is in de loop der jaren verminderd van 3,75
mm (150 mil) naar 0,35 mm (14 mil), zie fig. 161. Deze kleine afmetingen zijn ge
wenst om bij lage stromen (goedkope elektronica) een hoge B te krijgen, die nodig
is om het veld snel te doen omklappen.
Het materiaal moet aan nauwkeurig vastgestelde magnetische en mechanische
eisen voldoen. Er mogen geen luchtbellen of scheuren optreden want de bedrijfs
zekerheid moet groot zijn. Het is nu inderdaad gebleken, dat in de practijk de be
drijfszekerheid zeer groot kan zijn. Er worden geheugens met 5.000.000 ringetjes
gebruikt, waarvan er geen één mag weigeren (het kan net de 100.000 in het bank
saldo zijn!).
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Fig. 161. Enige ringetjes van „Vierkante-lus”-materiaal, zoals in geheugens gebruikt worden.

Voor de grote te fabriceren hoeveelheden dezer ringetjes zijn automatische ma
chines gemaakt voor het persen, stoken, mechanisch en elektrisch meten. Interes
sant is de elektrische meetautomaat, die in 15 microseconden van één ringetje 6
parameters bepaalt en alleen die ringetjes doorgeeft, waarvan alle 6 parameters
binnen bepaalde toleranties liggen.

II.K.4. PERMANENTE MAGNETEN (FERROXDURE)
Bepaalde gesteenten zijn PERMANENT MAGNETISCH. In de oudheid wer
den deze in het kompas gebruikt. Later vond men, dat weekijzer door een elektri
sche stroom in een daaromheen gewikkelde spoel magnetisch kan worden ge
maakt. Voor elektrische motoren en generatoren, zowel als voor luidsprekers, wer
den aanvankelijk elektromagneten gebruikt. Door bepaalde toevoegingen aan het
ijzer kon bereikt worden, dat een groot REMANENT magnetisme overblijft, als
men éénmaal het ijzer in een spoel gemagnetiseerd heeft en zo verkrijgt men een
PERMANENTE magneet. Het physisch onderzoek in de jaren 1925-1950 heeft
geleid tot de ontwikkeling van materialen met zulke gunstige permanent magneti
sche eigenschappen, dat voor vele toepassingen de elektromagneten door perma
nente magneten worden vervangen.
Teneinde de eigenschappen van permanente magneten te kunnen bespreken,
dienen wij eerst het magnetisch circuit te behandelen. Hierbij zullen wij uitgaan
van de — physisch niet geheel juiste maar practisch goed bruikbare — analogie
met de elektrische stroomkring. Fig. 162a toont het magnetisch circuit, bestaande
uit een toroïde met een luchtspleet, waaromheen een spoel is gewikkeld. Door de
ze toroïde denken we ons een magnetische krachtstroom (FLUX = <I>); de induc
tie B definiëren we als <I> per cm2 doorsnede. De magnetische krachtstroom is
overal in het circuit gelijk dus
ByS = B|S........................................................... (1)
Hieruit blijkt, dat we de inductie kunnen laten toenemen door de diameter te verkleinen.
Om deze <I> door het circuit te doen stromen is een bepaalde MAGNETO MO
TORISCHE KRACHT (M.M.K.) nodig (in analogie met de elektromotorische
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kracht). De verhouding van de M.M.K. : <1> is de magnetische weerstand, en als we
B gedefinieerd hebben als flux per cm2 doorsnede en H definiëren als de M.M.K.
per cm lengte, is H : B de magnetische soortelijke weerstand, die we uitdrukken
als magnetische geleidbaarheid p = B : H. In ijzer is de p hoog en neemt bij ho
gere H af (verzadiging), in lucht is p ongeveer = 1 dus H| = B|. De M.M.K. die de
flux door het gehele circuit stuwt wordt geleverd door de spoel I| en hiervoor
geldt:
constante X Ampère windingen = Hjl 4- HyL = B|1 4- HyL

.

(2)

Aangezien B| veel groter is dan Hy kunnen we HyL verwaarlozen. Een tegenge
stelde stroom door een tweede wikkeling (I2) vermindert de M.M.K., dus B|.
In fig. 162b hebben we nog eens de hysteresiskromme getekend, die is opgeno
men aan een gesloten ring van permanent magnetisch materiaal. Na magnetisatie
en uitschakelen van de stroom blijft een B = Br over, die eerst verdwijnt nadat
(b.v. door een tweede spoel) een negatieve M.M.K. = HI per cm in het circuit
wordt gebracht. Voor kleinere waarden van — H verloopt B volgens het linkerbovendeel van de grafiek, dat karakteristiek is voor het materiaal.
Plaatst men nu een dergelijke magneet in het magnetisch circuit dan zal vol
gens fig. 162c deze M.M.K. van het remanent magnetisme (= H;L) de flux door
het circuit moeten stuwen. Met verwaarlozing van de M.M.K. in de poolschoenen
(die een zeer hoge p hebben) vinden we:
(3)
-Hj.L = Bj.1 ....
Als we nu vergelijking 1 en 3 op elkaar delen vinden we:
By L
s
— = — X — = tga
H, 1
S

De hoek tga kunnen we in de karakteristiek (fig. 162b) intekenen: de rechte
streeplijn geeft de benodigde By, de kromme de beschikbare By en het snijpunt O
geeft het werkpunt. De tga en de plaats van O kunnen we tot zekere hoogte beïn
vloeden door (bij een gegeven afmeting s en 1 van de luchtspleet) de lengte en de
doorsnede van de magneet te variëren: met een korte dikke magneet komt O la
ger. Voeren we door de spoel een stroom, die tegengesteld is aan het remanentieveld, dan verplaatst zich deze lijn naar O'.
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Vermenigvuldigen we vgl.1 en 3 met elkaar dan vinden we het magnetisch vermogen in de Lichtspleet
B|2.Ls. = By.Hj.L.S.
Het magnetische vermogen in de Lichtspleet is dus evenredig met H X B in
punt O en het volume van de magneet. Om zo min mogelijk magneetmateriaal
te gebruiken moet men werken bij een waarde van O, waarbij het energiepro
duct BH zo groot mogelijk is.
Reeds bij de opkomst der luidsprekers omstreeks 1923 begon men met de ont
wikkeling van legeringen met een hogere (BH)max Voor het normale koolstofstaal
was dit energieproduct 5 X 10*. Na een aantal tussenstappen kon Philips om
streeks 1935 een legering met titaan, kobalt, nikkel en aluminium (TICONAL)
vervaardigen met een 1000 X grotere waarde (5 X 106). Fig. 163 geeft de grafiek
B H en BH/B voor dit product. Men kan zich voorstellen dat het moeilijk is om
in het punt van (BH)max. te werken i.v.m. de luchtspleet, die nu eenmaal in het
luidsprekersysteem nodig is (tga is daardoor kleiner). Dit magneetstaal werd in een
hoogfrequent-oven gesmolten. Door de kostbare grondstoffen en de kostbare in
stallatie is de prijs vrij hoog.
De nikkelschaarste tijdens de Korea-crisis (1951) bracht de onderzoekers in het
Philips-laboratorium er toe eens te proberen of men nu niet met de goedkope ijzeroxide-verbindingen, waarvan het ferroxcube wordt gemaakt (zie Hfdst.II.K.2.)
ook permanent magnetische materialen kon maken. Men vond, dat hiervoor een
hexagonale structuur (i.p.v. de kubische in het ferroxcube) nodig is, aangezien de
ze kristallen slechts één voorkeursrichting van het magnetisch veld hebben en
zich daardoor beter laten richten. Het bariumferriet in een bepaalde vorm had zul
ke kristallen en het hiervan gemaakte FERROXDURE 100 (fig. 163) had welis
waar een lagere (BH)max en een lagere B max. maar met dit goedkope materiaal
kon men toch luidsprekermagneten maken. Wegens de hoge coërcitiefkracht Hj
B (103Gauss)
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Fig. 163. Verloop van B als functie van H; (links) en BH; (rechts) als functie van B voor TICONAL 600,
FERROXDURE 100 en het gerichte FERROXDURE 330.
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moest men echter de magneet kort, en wegens de lage B breed maken om om
streeks het maximum van de BH kromme te werken. Voor toepassingen, waarbij
de luchtspleet groot is (zoals de 2 ringen van fig. 30) is de hoge coërcitiefkracht
juist een groot voordeel. De toenmaals nodige magneetringen voor de focussering
der televisiebeeldbuizen vormden dan ook een prachtig toepassingsgebied voor
dit materiaal.
De physici in het Philips laboratorium waren echter met het verkregen resultaat
niet tevreden, omdat zij vaststelden, dat de gemagnetiseerde deeltjes die bij het
magnetiseren gelijkgericht werden, daarna weer in alle richtingen binnen een
hoek van 180° gingen staan, waardoor de remanentie slechts de helft van de verza
diging was. Men kwam daarom op het stoutmoedige idee om het materiaal zeer
fijn te malen tot de enkele hexagonale kristallen, en deze vermengd met water te
persen in een matrijs, waarin een sterk magnetisch veld werd opgewekt. De kris
tallen werden hierdoor gericht en bij het uitstoken bleven zij evenwijdig in de
richting van het veld staan. Dit gerichte ferroxdure 330 heeft volgens fig. 163 een
3 X zo hoge BHmax als het ongerichte en dit maximum ligt bij een hogere B. Met
dit materiaal is de prijs van de goed gedimensioneerde luidsprekermagneet thans
reeds lager dan die van magneetstaal, en door betere procesbeheersing en mecha
nisatie kan men verwachten dat de prijs van ferroxdure zal dalen, terwijl de kostba
re grondstoffen van het Ticonal eerder in prijs zullen stijgen.
Voor andere toepassingen, waar een grotere luchtspleet nodig is of door spoelen
in het magnetisch circuit een tegenveld optreedt, is de grote coërcitiefkracht een
noodzaak. Dank zij dit gerichte materiaal kan nu de elektromagneet in kleinere
gelijkstroommotoren en synchroonmotoren door ferroxdure permanente magne
ten vervangen worden.
Opgemerkt moet nog worden, dat door de hoge specifieke weerstand de wervelstroomverliezen in dit materiaal gering zijn. Dit is van groot belang voor toepas
singen, waarin een hoogfrequent veld op het magneetveld gesuperponeerd wordt,
zoals in luidsprekers en „transducers”.
Interessant is tenslotte de toepassing van gericht ferroxdurepoeder in kunstrubber geperst voor de sluiting van ijskasten.
Proefnemingen in latere jaren hebben geleid tot materialen met nog grotere
(BH)max ; in 1968 publiceerde Philips een samarium-kobalt verbinding met
(BH)max. = 18,5 X 106.

ll.K.5. KERAMISCHE (VARIABELE) WEERSTANDEN
In het elektronisch circuit wordt een weerstand meestal gebruikt voor het vast
leggen van een verhouding spanning : stroom of voor spanningsdeling. Voor deze
toepassing dient de waarde van de weerstand constant te blijven bij verandering
van de stroom of de temperatuur. Deze weerstanden worden gemaakt uit metaal of
kool (zie Hfdst. II.L.4. en 5.).
Uit halfgeleidende keramische materialen worden weerstanden gemaakt, waar
van de waarde volgens een bepaalde karakteristiek varieert door verandering van
de spanning, temperatuur of belichting. Wij zullen hiervan 4 soorten behandelen,
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die allen interessante toepassingen in de elektronica hebben gevonden.
VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS (V.D.R.) worden gemaakt van siliciumcarbide. De spanning als functie van de stroom verloopt volgens fig. 164a, logarit
misch uitgezet volgens fig. 164b. Bij toenemende spanning neemt de weer
stand sterk af.
De meest voor de hand liggende toepassing is als overspanningsafleider. Bij de
normale netspanning is de stroom door de „V.D.R.” zeer gering; komt er (door
blikseminslag) een spanningsstoot op het net, dan wordt de weerstand lager en
kan de spanning niet te hoog oplopen. Aansluiten van een V.D.R. parallel aan de
contacten van een relais voorkomt het „vonken” bij stroomonderbreking, en daar
door inbranden der contacten. Op dezelfde wijze kan het vonken van de commutator van gelijkstroommotoren worden beperkt. In serie geschakeld met een be
paalde stroomkring werken zij stabiliserend (bij veranderende input-spanning blijft
de spanning constant).
Weerstanden met een sterk NEGATIEVE TEMPERATUUR-COEFFICIENT
(N.T.C.) worden gemaakt uit ijzer-, kobalt- of nikkeloxide met toevoegingen van
titaan of lithium. Typerend is de zeer hoge negatieve temperatuurcoëfficiënt: de
weerstand neemt vrijwel logaritmisch af met de temperatuur, zoals uit fig. 165
blijkt; door variëren van de samenstelling van het materiaal kan men zeer verschil
lende waarden van de weerstand bij kamertemperatuur bereiken.
De meest voor de hand liggende toepassing is voor elektrische temperatuurmeting, waarbij de hoge soortelijke weerstand het mogelijk maakt zeer kleine elementjes (met kleine warmtecapaciteit) te gebruiken. Hiermede is voor de „elektro
nische patiënten-bewaking ” een koortsthermometer beschikbaar. Zeer populair is
de toepassing voor temperatuurmeting van water of olie in de automobielmotor.
Voor deze toepassing in een vloeistof wordt de in de weerstand opgewekte warmte
afgevoerd en kan een flinke stroom worden toegelaten (volgens de onderste curve
is bij 12 V de stroom bij 30° 40 mA, bij 60° 150 mA en bij 120° 600 mA; men
krijgt dus een goede schaalverdeling). Een andere toepassing is die, waarbij het
tijd-element een rol speelt. Indien men zo’n weerstand in serie schakelt met de
gloeidraden van een T.V.-apparaat, zal de inschakelstroomstoot van de koude
gloeidraden door de nog koude N.T.C. worden beperkt; na enige tijd warmt de
N.T.C. op en daalt de weerstand tot een zeer kleine waarde.
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De bij de keramische materialen reeds genoemde barium- of strontium-titanaten hebben juist een zeer hoge POSITIEVE TEMPERATUUR-COEFFICIENT
(P.T.C.). Wel ligt de sterke stijging in een beperkt temperatuurgebied, dat door
verandering van de samenstelling kan worden gewijzigd. Fig. 166 geeft een serie
grafieken van een gerealiseerde serie P.T.C.-THERMISTORS. Hieruit blijkt, dat
van de gehele serie bij een temperatuurstijging van 30° (waarvan men de onderste
temperatuur kan kiezen tussen 80 en 170°) de weerstand 150 maal toeneemt.
Een dergelijke weerstand in serie met de stroomkring levert dus een prachtige
beveiliging tegen oververhitting (in motoren of transformatoren). Verder kan men
ze zeer goed voor temperatuursignalering of als temperatuurschakelaar (thermo
staat) gebruiken. Doordat in een vloeistof de warmte van de weerstand wordt afge
leid, kan men er ook het vloeistofniveau mee signaleren. In automatische wasma
chines kan men zodoende bepaalde verwarming- of motorcircuits inschakelen
zonder hulprelais.
In dit hoofdstuk willen wij tenslotte nog noemen een weerstand, niet gemaakt
van keramisch materiaal, maar van de halfgeleider CADMIUM-SULFIDE, welke
een zeer grote weerstandsverandering ondergaat bij variëren van de belichtingssterkte. Fig. 167 toont de karakteristiek van een dergelijke LIGHT DEPENDENT
RESISTOR (L.D.R.). Weliswaar zijn de toleranties vrij ruim, doch belangrijk
is het feit, dat in het bereik 100-1000 Lux de weerstand met een factor 5 ver
andert. Voor nauwkeurige meting van de licht- of verlichtingssterkte moet de
voorkeur worden gegeven aan de eerder genoemde vacuum- of gasgevulde- resp.
halfgeleider-fotocellen, doch dank zij de steile karakteristiek en de betrekke
lijk grote toegelaten stroomsterkte is deze L.D.R. bijzonder geschikt voor
toepassing als LICHTRELAIS b.v. voor het inschakelen van een lamp als het
donker wordt.
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Fig. 167. Karakteristiek weerstand: verlichtingssterkte voor een
cadmium-sulfide L(ight) D(ependent) R(esistor). De gestreepte lijn
geeft de tolerantie.

Fig. 168. Fotoschakelaar, be
staande uit een L.D.R.-weer
stand, gekoppeld aan een bimetaal, in de ballon van een
radiobuis (Matsushita).

Fig. 168 toont een L.D.R. tezamen met een bimetaalrelais ingebouwd in een ra
diobuizenballon, die geplaatst kan worden op het armatuur van een straatverlichtingslamp, die dan automatisch wordt ingeschakeld als het donker wordt. Ook
voor goedkope apparatuur voor het meten van de verlichtingssterkte, zoals tegen
woordig in fotocamera’s wordt toegepast, vinden deze cadmium-sulfide cellen een
uitgebreide toepassing.
Voor het vervaardigen van cadmium-sulfide cellen bestaan verschillende me
thoden. De oudst bekende is het persen van pastilles van dit materiaal, waarop ge
leidende lagen als elektroden worden opgedampt. Wat beter reproduceerbare ka
rakteristieken krijgt men door het opdampen van dit materiaal in dunne lagen. In
1968 publiceerde Philips de MONOKORREL-techniek, waarmede ook mogelijk
heden voor dit materiaal in zonnecellen werden geopend. Van een beschrijving
van deze technologieën zullen wij moeten afzien.

II.K.6. PIËZO-MAGNETISCHE EN -ELEKTRISCHE MATERIALEN
In- piëzo-magnetische materialen wordt gebruik gemaakt, van vormveranderin
gen van het materiaal wegens magnetische velden, of omgekeerd kunnen magne
tische velden worden opgewekt door mechanische druk of trek op dit materiaal.
Een van de eerste toepassingen van dit principe was het overbrengen van ultra-sonore trillingen aan een vloeistof voor het echo-lood of voor ULTRA-SONOOR
reinigen. Door de middelhoge frequentie (30 kHz) wordt hier de vloeistof in een
dusdanig snelle beweging gebracht, dat het chemische reinigingsproces veel effi-
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ciënter plaats vindt. De toepassing van deze methode is tot nog toe beperkt geble
ven tot de industrie, maar men mag verwachten dat ook huishoud was- of vatenwas-machines hierdoor zullen kunnen worden verbeterd.
Het PIËZO-MAGNETISCHE EFFECT was al lang bekend. Bij verschillende
staalsoorten werd aan een staaf binnen een spoel een verlenging bij stijgende in
ductie, bij ferroxcube echter een verkorting van ca. 3.10-5 bij de maximum be
reikbare inductie, gemeten. Deze deformatie is evenredig met het kwadraat van B.
Indien het veld door een wisselstroom wordt opgewekt, geraakt het materiaal
in trilling met de dubbele frequentie van de wisselstroom. De staaf zal een eigen
mechanische resonantiefrequentie hebben en indien de wisselstroom door de
spoel dezelfde frequentie heeft, zal „opslingering” van de mechanische trilling
plaats vinden (men „koppelt” tegenwoordig de mechanische trilling via een hier
onder te behandelen piëzo-elektrisch element terug op de oscillator, die de wissel
stroom opwekt en werkt dan automatisch in het resonantiepunt). Ferroxcube
heeft, in vergelijking met nikkelstaal het voordeel van geringe aantastbaarheid
door chemicaliën en lage wervelstroomverliezen, en is daarom voor ultra-sonore
generatoren preferent. Men moet er echter wel rekening mee houden, dat de trek
sterkte gering is. Daarom wordt soms in het magnetisch circuit een permanente
ferroxdure magneet ingebouwd, waardoor geen trekspanningen doch een twee
maal zo hoge drukspanning optreedt. Fig. 169 geeft een uitvoering van een derge
lijke ultra-sonore bekrachtiger (TRANSDUCER). Het rendement (mechanische
energie : toegevoerde elektrische energie) kan boven 90% komen, de af te voeren
trillingsenergie tot 3 W/cm2.
Men kan met behulp van piëzo-magnetisme ook mechanische vibraties in mag
netische en dan in elektrische spanningsveranderingen omzetten, doch hiervoor
kan men beter de piëzo-elektrische materialen gebruiken.
PIËZO-ELEKTRICITEIT (het opwekken van elektrische spanning door druk
op het materiaal) werd reeds in 1883 ontdekt door de gebroeders CURIE. Dit
effect werd toegepast in KWARTS-kristallen voor het opwekken van een constan
te frequentie (zie Hfdst. II.L.7.). In 1921 vond men dat kristallen van het SEIG1
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169Piëzomagnetische
„Transdueer”.
Fx = ferroxcube, Fd = ferroxdurc, S = spons
rubber, I = wisselstroom, B = inductie, U =
lengteverandering.

Fig. 170. Karakteristiek spanning: druk voor 2
soorten PIEZOXIDE na 1 en 20 drukstoten
(daarna is het materiaal stabiel).
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NETTE-zout in dit opzicht gevoeliger zijn. Deze kristallen kon men synthetisch
bereiden (laten „groeien”) en werden gebruikt voor grammofoon-opnemers (pickups) en microfoons. Zij waren echter gevoelig voor temperatuur en vocht.
De in Hfdst. II.K.1. besproken studie der barium-titanaten leidde tot de ontdek
king, dat dit materiaal (en in meerdere mate de lood-titanaten en zirconaten) in
polykristallijne vorm piëzo-elektrisch worden als zij bij ca. 300 °C aan een sterk
elektrisch veld worden blootgesteld en in dit veld worden afgekoeld (een overeen
komstig effect als het richten van het ferroxdure). De bereiding geschiedt overeen
komstig ferroxdure: persen, stoken, malen, in de gewenste vorm persen of spuiten
en sinteren. Daarna worden de metaallagen voor de elektroden opgebracht en
tenslotte wordt in een verwarmd oliebad tussen de elektroden een hoge gelijk
spanning aangelegd, waarna het materiaal de piëzo-elektrische eigenschappen be
houdt.
Fig. 170 geeft het verloop van de veldsterkte per mm lengte (of dikte) als functie
van de druk (kracht per mm2) van 2 typen PIËZOXIDE. In het begin treedt bij
het variëren van de druk een vermindering van het piëzo-elektrische effect op,
doch na 20 maal samendrukken blijft dit constant. Men kan uit fig. 170 aflezen,
dat een druk van 50 kg op een staaf van 10 mm2 doorsnede en 40 mm lengte een
spanning van 40 kV kan opwekken. Van deze hoge spanning (vonkoverslag) kan
men gebruik maken voor de ontsteking van verbrandingsmotoren (direct aange
dreven door een nokkenas), sigarettenaanstekers, enz. Ook heeft men nu een een
voudig middel gevonden om de druk of kracht elektrisch te meten.
Trillingen met de geluidsfrequentie kunnen bij toepassingen van piëzoxide in
grammofoon-opnemers en microfoons in elektrische spanningsvariaties worden
omgezet, waarbij een aanzienlijk hoger vermogen kan worden afgegeven dan in de
elektrodynamische uitvoering. Opgemerkt wordt, dat in tegenstelling tot het
piëzo-magnetisme het verband tussen spanning en druk hier ongeveer recht even
redig is, zodat de krommevorm van de elektrische wisselspanning ongeveer gelijk is
aan die van de mechanische trilling. Ook bij de toepassing van ultra-sonore lucht
trillingen voor communicatie over korte afstanden (afstandsbediening) opent dit
materiaal nieuwe mogelijkheden.
Men kan door persen of spuiten dit materiaal in vrij ingewikkelde vormen fabri
ceren en door juiste keuze van de vorm, de plaats van de elektroden en de polarisatierichting, de richting van de mechanische trilling kiezen (deze kan zelfs radiaal
zijn).
Van de toepassingen voor het omzetten van elektrische stroomvariaties in me
chanische trillingen is voor ultra-sonoor reinigen ferroxcube economischer. Voor
kleinere apparaten opent piëzoxide echter vele mogelijkheden. Belangrijk is ook
de opwekking van de mechanische golftrein in „delay-lines” (fig. 27 en Hfdst.
II.L.9.).
Wij moeten nog vermelden, dat een stuk keramiek met 2 elektroden, dat door
de elektrische wisselspanning in een mechanische trilling wordt gebracht (als een
stemvork) zal willen gaan trillen in zijn eigen mechanische resonantie-frequentie.
Indien de aangesloten wisselspanning dezelfde frequentie heeft zal „opslingering”
optreden, waardoor de stroom zeer sterk zal stijgen (de reactantie zal dalen). Door
de afmetingen van het piëzoxide plaatje te veranderen (door afslijpen) kan men de
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resonantiefrequentie wijzigen en het piëzoxide element „afstemmen”. Door de
zeer steile „resonantie-kromme” (het plaatje heeft kleine diëlektrische verliezen) is
hier een belangrijk middel gevonden ter verbetering van de selectiviteit (RESO
NATOREN, Hfdst. ll.L.8.).

1I.K.7. NABESCHOUWING
Hoewel minder spectaculair dan de vacuum- of halfgeleidertechniek, mag men
toch wel constateren, dat de ontwikkeling dezer keramische materialen weer een
voorbeeld is hoe door samenwerking van de theoretische natuurkundigen en de
elektronici een reeks van producten is ontstaan, die zeer sterk tot de ontwikkeling
der elektronische apparatuur heeft bijgedragen.
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SECTIE L. PHYSISCH-CHEMISCHE ONDERDELEN
De nu gevolgde indeling in „physisch-chemische” onderdelen (sectie L) en
„elektromagnetische en elektromechanische” onderdelen (sectie M) is wel enigszins
arbitrair, maar houdt verband met het feit, dat de eerste groep meestal in gespe
cialiseerde fabrieken, de tweede in radioapparatenfabrieken wordt gefabriceerd
(zie ook sectie II.A.).
1I.L.1. FOLIE-CONDENSATOREN
De amateur uit het jaar 1915 vervaardigde zijn telefooncondensator (fig. 6) door
een trook gelakt papier te vouwen en in de plooien zilverpapier te leggen. Dit was
dus 'e eerste foliecondensator: de PAPIER-CONDENSATOR.
De capaciteit van een condensator met evenwijdige vlakke elektroden, waarvan het
oppervlak groot is in vergelijking met hun afstand, is te berekenen uit de formule:

O
C = k—
d
Hierin is O het oppervlak van één elektrode, dat men in de foliecondensatoren
groot kan maken door twee banden isolatiemateriaal tussen 2 metaalfolieën op te
wikkelen tot een cilinder, welke veelal tot een rechthoekig pakketje wordt samen ge
drukt.
k is de diëlektrische constante van het isolatiemateriaal = 1 voor lucht, = 4 voor
geïmpregneerd papier, = 6 voor mica, = 7 voor porcelein en tot 10.000 voor bariumtitanaten (Hfdst. II.K..1.).
d is de dikte van het isolatiemateriaal, die men zo klein kan kiezen als de mechani
sche sterkte van het materiaal toelaat. Men moet echter ook zorgen, dat de veldsterk
te, waarbij doorslag optreedt, niet wordt overschreden. De doorslagspanning van
lucht is ongeveer 2,7 kV/mm, van geïmpregneerd papier 50 kV/mm (we zullen later
zien dat men de doorslagspanning niet zo eenvoudig kan definiëren). Aangezien in
het papier wel eens een gaatje kan voorkomen, wikkelt men minstens twee lagen over
elkaar.
Behalve een bepaalde capaciteit wenst men lage verliezen, enerzijds om een grote
afstemscherpte van de betreffende resonantie kring te krijgen, anderzijds om verwar
ming, en daardoor verlaging van de doorslagspanning, te voorkomen.
De optredende verliezen vinden in de eerste plaats hun oorzaak in de serieweerstand der elektroden, en een parallelweerstand, die gevormd wordt door de weerstand
van het isolatiemateriaal, waardoor een lekstroom vloeit.
Bij wisselspanning heeft de stroom door een verliesvrije condensator een faseverschuiving van minus 90° t.o.v. de spanning. Door de zelfinductie van de opgewikkel
de metaalfolie treedt een spanningsverlies op, dat 90° naijlt bij deze stroom. Deze
manifesteert zich dus als een lagere capacitieve stroom, dus als een vermindering van
de capaciteit.
Door de serieweerstand van de metaalfolie treden hierin ohmse verliezen op. Ook
treden in de parallel-lekweerstand van het isolatiemateriaal ohmse verliezen op.
Door deze verliezen zal de faseverschuiving tussen de aangelegde spanning en
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de stroom een hoek 8 kleiner worden dan 90°. We definiëren nu tg 8 als het quo
tiënt van de verliezen in Watts en het aantal Volt-ampères van de verliesvrije con
densator. Bij toenemende frequentie wordt het aandeel in de verliezen door de serieweerstand groter, door de parallel-weerstand kleiner.
Belangrijker zijn nu echter de DIËLEK.TRISCHE VERLIEZEN, die wij in
Hfdst. II.K..1. reeds behandelden: dit zijn hysteresis-verliezen, die ontstaan door
het „ompolen” van de inwendige structuur van het isolatiemateriaal. Bij niet ho
mogene isolatiematerialen treden daarnaast verliezen op door ionisatie van lucht
of gasinsluitsels, die wij nu wat nader zullen beschouwen.
In 1921 slaagde PROOS bij de Ned. Kabelfabriek erin de tg 8 van papierkabels
te meten. Hij vond hierbij, dat de diëlektrische verliezen boven een bepaalde veldsterkte zeer sterk toenemen (fig. 171): er treedt een duidelijke knik in de grafiek tg 8
veldsterkte op. Worden de kabels boven deze waarde belast, dan treedt na soms
honderden uren bedrijf, doorslag op. Bij het gebruik van ontstoringscondensatoren, die over de netaansluiting van radioapparaten werden aangesloten, condensa
toren voor neon-lampen, in T.L.-voorschakelapparatuur, voor het aanlopen van
wisselstroommotoren, en voor cos <p verbetering, werden soortgelijke verschijnse
len waargenomen. Juist het feit, dat een dergelijke condensator een beproeving bij
een spanning ver boven de bedrijfsspanning doorstond, doch na langere tijd in be
drijf te zijn geweest doorsloeg, vereiste een grondige studie. Eveneens de vraag
waarom bij spanningen beneden 350 V deze doorslag niet optrad.
De verklaring is de volgende: Papier is een poreus materiaal en zelfs na impreg
neren blijven hierin kleine luchtbelletjes bestaan. Bij in serie geschakelde diëlektrica verdeelt de spanning zich omgekeerd evenredig met de k. De veldsterkte in
de luchtbel is dus k X die in het isolatiemateriaal. Hierin kan echter geen „door
slag” optreden, want de luchtbel is door het isolatiemateriaal van de elektroden ge
scheiden. Bij een veldsterkte van 60-80 kV/mm in deze luchtbel wordt echter de
„stootionisatie” (versnelde elektronen die uit atomen meerdere elektronen los
schieten) zo sterk, dat een grote verwarming optreedt. Men kan een dergelijk ver
schijnsel ook waarnemen aan een hoogspanningsleiding, waar men spreekt van
„corona”. Deze door de wisselspanning van richting veranderende stootionisatie en
de hierdoor veroorzaakte verwarming, tast zeer geleidelijk het isolatiemateriaal om
de luchtbel aan totdat dit (soms na honderden uren bedrijf) doorslaat. Fig. 172
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Fig. 171. Verloop van tg 8 in een papiercondensator bij toenemende veldsterkte.

Fig. 172. Afgewikkelde papierlaag van een condensator, waarin „corona" is opgetreden
(Ph.T.T.).
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toont een afgewikkelde condensator, waarin de aantasting van het isolatiemateriaal
duidelijk zichtbaar is. Indien men nu tracht door een beproeving bij hoge span
ning deze fout te vinden, wordt dit proces juist ingeleid, zodat later in bedrijf de
aantasting sneller verloopt.
Volgens de theorie van Paschen is de doorslagspanning in de lucht tussen vlak
ke elektroden vrijwel evenredig met de elektrodenafstand. Bij zeer kleine afstan
den neemt de doorslagspanning echter weer toe, omdat de elektronen te weinig
„weglengte” hebben om atomen te ioniseren. Daarom is er een minimum-spanning van ca. 350 V, waar beneden nooit doorslag in lucht, dus ook geen corona,
kan optreden.
Elektronische meetmethoden hebben op betrekkelijk eenvoudige wijze het me
ten van tg 8 mogelijk gemaakt en hiermede hebben ontwerpers en fabrikanten
van condensatoren een hulpmiddel gekregen om deze bedrijfszeker te maken.
Daartoe wordt het gewikkelde condensatorpakket eerst geëvacueerd en ver
warmd teneinde vocht te verwijderen. Daarna wordt in de geëvacueerde condensa
tor een impregneermiddel toegevoegd, dat door verwarming dun vloeibaar is ge
maakt, teneinde te bereiken dat alle poriën worden opgevuld. Men past olie, vase
line of was toe, afhankelijk van de afdichting, die men met de gebruikte omhul
ling kan bereiken. Een tegenwoordig veel toegepast impregneermiddel is CLOPHEEN dat een hoge k ( = 4,2) heeft en door de corona weinig wordt aangetast.
Het blijkt, dat men bij een veldsterkte van 18 kVeff/mm veilig onder de knik in
de tg 8-kromme werkt; tg 8 is dan beneden 60 X 10 4 bij 1 kHz. Door van ie
dere condensator de tg 8 te meten, kan men vaststellen, of er geen afwijkingen
opgetreden zijn.
De zgn. ROLBLOK-condensatoren voor gebruik in radio-apparaten werden
aanvankelijk gemonteerd in hardpapier buizen, aan beide zijden afgegoten met
lak, later werden ze ingeperst in was of plastic. Grotere papiercondensatoren wor
den gemonteerd in dichtgesoldeerde bussen met glazen doorvoerringen („compression seal”, zie Hfdst. II.J.5.).
De geweldige ontwikkeling van plastic-folieën in de jaren 1950-1960 heeft er
toe geleid, dat het papier voor vele toepassingen door plastic folie wordt vervan
gen. Materialen als POLYESTER en POLYCARBONAAT kunnen gefabriceerd
worden in dikten vanaf 3 micron, de folie is zeer homogeen en heeft een doorslag
spanning van 200 kV/mm en voor polycarbonaat is de tg 8 beneden 30 X 10
bij 1 kHz en 100 X 10 —4 bij 10 kHz.
Door de bekleedsels uit aluminium in vacuum op de folie op te dampen, ver
krijgt men een dubbel voordeel: ruimtebesparing en ingebouwde beveiliging. In
dien er n.1. toch nog een gaatje in de folie aanwezig is, brandt bij de overspanningstestof in bedrijf het aluminium om ditgaatje weg(SELF HEALING).
Men heeft verder een methode gevonden om met zeer weinig weerstand en zelfinductie de aansluitdraden te verbinden aan de bekleedsels: om en om loopt de
aluminiumlaag tot de kant van de folie door, en door schoperen met zink ontstaat
op de kop van de wikkel een zinklaag, die over de gehele lengte met het bekleed
sel is verbonden. Hieraan wordt de aansluitdraad gesoldeerd.
Ook de foliecondensatoren moeten door een omhulling tegen vocht en mecha
nische beschadigingen worden beschermd. Dit gebeurt door inpersen in plastic

206

a. Ingeperst in plastic.
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b. platte uitvoering in isolatielak gedompeld.

Fig. 173. Enige uitvoeringen van polycarbonaat folie-condensatoren.

(fig. 173a) en voor de kleinere typen in de FLAT-FOIL uitvoering door dompelen
in isolatielak (fig. 173b). Zo ontstaat een reeks capaciteiten tot 6,8 p.F, voor bedrijfsspanningen van 100-630 V en frequenties tot 10 kHz, bij temperaturen tot
100 °C.
Door de hoge tg 8 is het gebruik van deze condensatoren tot laagfrequente toe
passingen beperkt. Voor hogere frequenties kan men het duurdere materiaal PO
LYSTYREEN gebruiken, met een tg 8 kleiner dan 5 X 10" 4 bij 1 MHz, dat ech
ter geen hogere temperatuur dan 85 °C kan verdragen en waarop de bekleedsels
daarom ook niet kunnen worden opgedampt. Aangezien deze condensatoren in
afgestemde kringen moeten worden gebruikt, wenst men een kleine capaciteitstolerantie. Hiervoor is een aardige oplossing gevonden: men wikkelt de folie met
enige mechanische spanning op, en door verwarmen na het wikkelen krimpt de
condensator in elkaar. Men verwarmt nu tot de gewenste capaciteit is bereikt en
kan plus of min 1% garanderen. De T.C. is een weinig negatief, zodat tussen 0 en
100 °C de capaciteit hoogstens 1% daalt (dit compenseert de toename van de zelfinductie van de spoel). De zgn. MINIPOCO typen worden gemaakt voor span
ningen van 63-500 V en capaciteiten tot 0,16 u.F. Zij vinden vooral toepassing
voor meerkanalentelefonie.

II.L.2. ELEKTROLIET CONDENSATOREN
Indien wij de historische ontwikkeling volgen, zien wij bij de komst der „plaatspannings apparaten” de behoefte ontstaan aan condensatoren voor gelijkspanning
tot 500 V en met een zeer grote capaciteit. De buisgelijkrichter levert namelijk
een pulserende gelijkspanning, en op de radiobuizen moet een constante gelijk
spanning worden aangesloten om „brom” in de luidspreker te voorkomen. Door 2
condensatoren van 16 p.F en een smoorspoel wordt de spanning van de gelijkrichter voldoende „afgevlakt”. Aanvankelijk werden hiervoor papiercondensatoren toe
gepast, maar deze waren voor deze grote capaciteit kostbaar.

2. ELEKTROLIET CONDENSATOREN
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Een oplossing bracht de ELEKTROLIET CONDENSATOR, waarbij gebruik
wordt gemaakt van het feit, dat aluminiumoxide een zeer goede isolator is en een
laagje van 1 micron reeds een spanning tot 500 V kan houden, zodat met een be
perkt oppervlak een grote capaciteit wordt verkregen (k = 28). Indien men nu een
aluminiumelektrode in een geschikte vloeistof (boorzuur) dompelt, aan het alumi
nium de positieve, en aan de vloeistof de negatieve spanning legt, zal door elektro
lyse een zeer dun laagje oxide op het aluminium ontstaan. Zodra dit laagje ge
vormd is, verhindert het verdere stroomdoorgang, het laagje wordt dus niet dikker.
Mocht op één plaats de isolatie verloren gaan, dan vormt zich een nieuw laagje.
Kleine verontreinigingen (chloor) kunnen dit proces verstoren. De oxide-huid kan
een kleine rimpelspanning verdragen.
Oorspronkelijk werden deze condensatoren gemaakt uit een aluminium bus ge
vuld met vloeistof, waarin een aluminium staaf (een getrokken profiel met zo
groei mogelijk oppervlak) werd gedompeld. De bus met geïsoleerde bodem, waar
door de „anode” werd doorgevoerd, moest verticaal in het apparaat worden opge
steld, waarbij aan de bovenkant een eenvoudig ventiel werd aangebracht om bij
eventuele gasontwikkeling explosie te voorkomen. Lekken van de bodem of het
ventiel had tot gevolg, dat de vrij agressieve elektrolietvloeistof zich door het appa
raat verspreidde.
Voor lage spanningen slaagde men er omstreeks 1935 reeds in, om elektroliet
condensatoren te maken uit twee aluminiumfolies (één geoxideerd en de andere
niet geoxideerd), die met tussenlegging van zeer poreus papier tot een cilinder
werden opgewikkeld. Het papier werd geïmpregneerd met de elektroliet vloeistof
en de gehele „wikkel” gemonteerd in een aluminium bus. Het duurde echter tot
1945 voordat men op deze wijze ook condensatoren voor hogere spanning kon
maken. In de daarop volgende jaren konden de afmetingen aanzienlijk verkleind
worden door een diepgaande studie van het etsen van de aluminium folie. Hier
door wordt het oppervlak ruw en ontstaan gaten (fig. 174), waardoor het werkzame
oppervlak van het aluminium tot 30 maal vergroot kan worden. Hierdoor werden
de afmetingen zo veel kleiner en daardoor de prijs lager, dat men zelfs voor T.V.apparaten de afvlak-smoorspoel kon vervangen door een weerstand door 2 grotere
condensatoren van 100 p.F te gebruiken.

100 U

Fig. 174. Microfoto van gebeitste
aluminiumfolie.
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Fig. 175. Machine voor het formeren van de aluminiumfolie van elektrolietcondensatoren.

De fabricage van elektrolietcondensatoren is vrij gecompliceerd. De aluminium
folie, als band op rollen geleverd, doorloopt continu een etsmachine en daarna
een formeermachine, (fig. 175) waarin door gelijkspanning een oxidehuid wordt
aangebracht. Daarna wordt de folie in stroken geknipt, die met het poreuse papier
worden opgewikkeld om de anodestaaf, die op de bodem van isolatiemateriaal is
bevestigd. De zo ontstane „wikkels” worden in een formeermachine gedompeld in
de elektroliet vloeistof, waarbij positieve spanning aan de anode wordt gelegd („na
formeren”). Daarna worden de wikkels geplaatst in een aluminium bus, waarin de
bodem wordt gefelst. Tenslotte heeft in brandramen nog een ouderingsproces
plaats.
Door de komst der transistorapparaten is het aantal gebruikte elektrolietcon
densatoren voor het „afvlakken” der gelijkspanningen op verschillende plaatsen in
de schakeling, aanzienlijk toegenomen. Terwijl de anode- en schermroosterspanning in de buizen in de orde van grootte van 200 V zijn, werken de transistoren
met spanningen van b.v. 9 V. Voor deze spanningen zijn elektrolietcondensatoren
goedkoper dan foliecondensatoren.
De altijd nog aanwezige kans op lekken, de eindige levensduur en de temperatuurgrenzen — 40 tot 80 °C, maken de elektrolietcondensatoren minder ge
schikt voor professionele apparatuur. Hiervoor werden de droge TANTAAL-condensatoren ontwikkeld. De anode is hier een poreus stuk tantaal, hetwelk wordt
bedekt met een laag oxide, mangaanoxide (als zuurstof „leverancier”), kool en zil
ver als katode. Door de hoge k van tantaaloxide (= 35) hebben zij zeer kleine af
metingen. Deze condensatoren zijn echter zeer kostbaar. Philips heeft ook droge
elektroliet condensatoren ontwikkeld, die zeer bedrijfszeker zijn en vanaf —80 °C
bruikbaar. Men gaat ook hier uit van een gebeitste aluminium folie, waarvan ech
ter door verhitten in lucht (pyrolyse) het oppervlak wordt geoxideerd. Tussen deze
anode- en de katode-folie wordt een glasvezelfolie gewikkeld, geïmpregneerd met
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mangaannitraat, waaraan het water onttrokken is. Deze halfgeleidende laag levert
zuurstof voor het in stand houden van al-oxide. De afmetingen zijn groter dan die
der tantaal condensatoren.

II.L.3.

plaat condensatoren

Het in de natuur gevonden mica kan in zeer dunne plaatjes worden gesplitst,
die een hoge doorslagspanning (60 kV/mm), hoge k (4-8) en lage diëlektrische
verliezen Xtg 8 = 5 X 10 —4 bij 1 MHz) hebben. Daarom werden in trillingskringen voor hoge frequentie het eerst MICA CONDENSATOREN toegepast. De be
kleedsels werden van zilver opgedampt. Door afkrabben van het zilver kon de ca
paciteit worden bijgesteld. Enkele op elkaar gestapelde plaatjes werden in plastic
ingeperst. Het mica is echter vrij kostbaar en de in de natuur beschikbare hoeveel
heid onvoldoende om de elektronische industrie van condensatoren te voorzien.
Zij werden daarom vervangen door polystyreen condensatoren (Hfdst. II.L.1.)
voor hogere capaciteitswaarden, en door KERAMISCHE CONDENSATOREN
voor lage capaciteiten.
Zoals in Hfdst. II.K.1. reeds werd vermeld kan het zuivere porcelein (kersima)
worden gemaakt met een tg 8 kleiner dan 10X10 4 bij 1 MHz en ook de vocht
en temperatuurbestendigheid en stabiliteit van een hiervan gemaakte condensator
is voldoende voor de zgn. klasse I B eisen. Door bijmengen van enig titaanoxide
kan men de T.C. aan de spoel aanpassen.
De eenvoudigste vorm is de SCHIJF CONDENSATOR (fig. 176a). Van het ke
ramische poeder vermengd met vloeistof wordt een schijfje geperst en dit wordt
gesinterd. De bekleedsels worden aangebracht als zilver-emaille, dat na stoken
zich goed hecht aan het porcelein. Hieraan worden aansluitdraden gesoldeerd en
door dompelen in een speciale lak wordt een vochtwerende en elektrisch isoleren
de laag aangebracht (deze laklaag beperkt de temperatuur tot 85 °C). Teneinde
voldoende mechanische stevigheid te krijgen kan de dikte van het porcelein ech
ter niet veel minder zijn dan 0,5 mm en daarom is de capaciteit beperkt tot 18 pF
bij een diameter van 7 mm.
Een buis van keramisch materiaal zal vóór zowel als na het stoken sterker zijn
en daarom kan men hier wanddikten vanaf 0,2 mm toelaten, zodat men hiermede
een capaciteit van 270 pF kan bereiken bij een buislengte van 34 mm en een dia
meter van 4 mm. De buizen worden vrij opgehangen gestookt en kunnen daar-
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Fig. 176. Verschillende uitvoeringsvormen van keramische condensatoren.

a. Schijfcondensator, b. Buiscondensator, c. Verticale buiscondensator (pin-up), d. Miniatuur schijfcondensator.
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door geen verontreinigingen van een onderlegplaat opnemen. Zij worden inwen
dig verzilverd door opzuigen van de zilverpap, aan de buitenzijde worden 2 ringen
aangebracht (fig. 176b), waarvan er één dient als tweede elektrode en de andere als
aansluiting van de binnenbekleding, en hierop worden de aansluitdraden gesol
deerd. Dit is dan de BUIS CONDENSATOR.
Bij een andere uitvoering wordt een spiraalvormig draadje aan de binnenkant
gesoldeerd, waardoor deze condensatoren verticaal kunnen worden gemonteerd
(fig. 176c) (zij worden in het vakjargon „pin-up” genoemd, misschien ook vanwege
de fraaie kleurencode, die door dompelen in lak van verschillende kleur wordt
aangebracht). Men kan nu de buitenste spiraal ook vervangen door een flens en
dan krijgt men een DOORVOER CONDENSATOR.
Aangezien het zilver kostbaar is, werd een belangrijke bc paring verkregen toen
het lukte om koper als bekleedsel te gebruiken.
Het steeds kleiner worden van de filterspoelen (Hfdst. II. . 1.) dwong dc physici
om te proberen nog kleinere plaatcondensatoren met een dunner diëlektricum te
maken. Zij slaagden erin de keramische pap tot een dikte van 0,1 mm uit te wal
sen tot vellen van 8 X 20 cm, en deze vellen te sinteren. Deze vellen worden nu
bedampt met nikkel, dat het voordeel heeft dat geen „migratie” (beweging der metaaldeeltjes onder invloed van het elektrische veld) optreedt en bovendien dat het
met een zandstraal kan worden verwijderd. Deze vernikkelde vellen worden in
rechthoekige plaatjes van 6X7 mm of kleiner gesneden. Daarna wordt door
zandstralen wat nikkel weggenomen totdat de gewenste capaciteit is bereikt. Ver-

Fig. 177. Automaat voor het samenstellen van m in iatuur-sch ij (condensatoren.

4. draadweerstanden

211

volgens worden de draden aangelast op een automaat (fig. 177), welke de conden
satoren met de draadjes op een pertinax-strip bevestigd aflevert. Deze strip wordt
opgerold en aldus kan een groot aantal condensatoren tegelijkertijd in isolatielak
worden gedompeld. Dit is de MINIATUUR SCHIJF CONDENSATOR (fig.
176d), welke tot een waarde van 150 pF op één plaatje kan worden gemaakt.
Voor lagere frequenties (klasse II) kunnen bariumtitanaat-verbindingen worden
gebruikt (zie Hfdst. H.K.I.), waarmede veel hogere capaciteiten worden bereikt,
n.1. 1500 pF voor schijfcondensatorcn, 22.000 pF voor buiscondensatoren en 4700
pF voor miniatuur plaatcondensatoren. Deze kunnen verschillende functies in het
laagfrequent-circuit vervullen.
Tenslotte kunnen de eveneens in Hfdst. II.K. 1. beschreven SPERLAAG conder. - itorci; geleverd worden in „microplaat”-uitvoering voor spanningen tot 6 V en
capaciteiten tot 100.000 pF.
De studie van de „witte” keramiek heeft aldus geleid tot een serie goedkope
condensatoren, die verschillende functies kunnen verrichten.

H.L.4. DRAADWEERSTANDEN

Dit zijn de oudste in de elektrotechniek gebruikte weerstanden, die worden ge
maakt door draad op een isolerende (meestal keramische) buis te wikkelen. Men
kiest voor deze draad een materiaal met een hoge specifieke weerstand en een lage
temperatuurcoëfficiënt. Van de op de markt verkrijgbare alliages willen wij er twee
noemen:

— CONSTANTAAN, een vrij kostbare legering van koper, nikkel en mangaan
met een S.W. van 0,49 ohm per m/mm2 en een T.C. van 0,02 X 10-3 per
°C dat voor precisieweerstanden wordt gebruikt.
— NICHROOM, een goedkopere samenstelling van chroomnikkel, dat een S.W.
van 1,1 ohm per m/mm2 en een T.C. van 0,3 X 10 3 per °C heeft. Dit mate
riaal is bestand tegen hogere temperaturen en wordt algemeen gebruikt voor
verwarmingsweerstanden, doch ook in gevallen, waar een grotere weerstandsvariatie bij temperatuurveranderingen toegestaan is.
De wikkeling op de keramische buis dient te worden bedekt door een vochtafsluitende laag. Voor lagere temperaturen kan dit een laklaag zijn, voor hoge tempe
raturen wordt glasemaille of cement toegepast, dat elektrisch isoleert, doch de
warmte goed geleidt.
Men kan de weerstand tijdens het wikkelen meten, dus zeer kleine weerstandstoleranties verkrijgen. Een moeilijk punt vormt de verbinding van de dunne
draad van nichroom aan het eindcontact. Puntlassen is moeilijk, evenals solderen.
De oplossing werd gevonden door booglassen in een reducerende omgeving, waar
door een betrouwbare verbinding ontstaat, waarin geen corrosie optreedt.
Voor de hoge weerstandswaarden die vaak in elektronische schakelingen nodig
zijn, zijn draadweerstanden moeilijk uitvoerbaar. Voor een weerstand van 1 M ohm
heeft men van de dunst verkrijgbare nichroomdraad (diameter 15 micron) reeds
170 meter nodig.
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II.L.5. KOOL- EN METAALLAAG-WEERSTANDEN

Kool heeft een hoge soortelijke weerstand (40-100 ohm per m/mm2), doch kan
tot een draad getrokken worden. Een methode om koolweerstanden te maken
et spuiten van een streng koolpoeder vermengd met plastic, deze in stukjes te
TIF WFPRdCZC stukies uit tc bakken, waarbij de plastic hard wordt (COMPOSIRSTAND). De hoge weerstandswaarden bereikt men door een mengsel
« n weinig kool en veel bindmiddel te gebruiken. De spreiding in de verkregen
eerstandswaarde is begrijpelijkerwijze zeer groot. Een ander nadeel is dat voor de
oge weerstandswaarden de kooldeeltjes over een zeer klein oppervlak met elkaar
contact maken, waardoor extra „ruis” ontstaat.
Een betere oplossing geeft daarom de LAAGWEERS1 ND, waarbij een dunne
oo aag op een porceleinen staafje wordt aangebracht. Voor de hogere waarden
wor t een spiraalvormige groef in deze koollaag gesneden („beitelen”), waardoor de
eerstand door een spiraalvormig over het oppervlak van het staafje lopende band
or t gevormd. Men heeft nu twee mogelijkheden om de waarde van de weer
stand te wijzigen. Ten eerste door de dikte en samenstelling van de koollaag (Ro),
ten tweede door de spoed van de spiraal. Door tijdens het beitelen de weerstand te
mepCn’..^an men
sP*raal doen ophouden als de gewenste weerstand bereikt is.
r zijn natuurlijk een aantal moeilijkheden te overwinnen: de dunne koollaag
moet een lage temperatuurcoëfficiënt hebben, zij moet na bedekken met een lakaag bestand zijn tegen vocht, corrosie en mechanische beschadiging, en het is
niet gemakkelijk om op de dunne koollaag een betrouwbaar eindcontact aan te
rengen. Tenslotte moet de koollaag gelijkmatig zijn en goed hechten op het porce ein. als bij het beitelen één stukje kool loslaat kan dit een onderbreking van de
weerstand veroorzaken.
Het heeft dan ook wel 20 jaar (1930-1950) geduurd voordat volgens dit procédé
volkomen betrouwbare weerstanden konden worden gemaakt. Aanvankelijk werd
oor dompelen in een emulsie van kool in suikerwater een laag aangebracht, waar
in door verhitten in lucht de suiker tot kool verbrandde. Dit proces was weinig re
produceerbaar. Het ligt voor de hand, dat een laag zuivere kool, in dunne laagjes
opgebracht, een betrouwbaarder product zal opleveren. Volgens de huidige fabri
cagemethode gaat men uit van staafjes kersima, waarvan eerst door „trommelen”
et oppervlak glad wordt gemaakt. Daarna worden deze staafjes gebracht in een
draaiende trommel, waarin een koolwaterstof (tegenwoordig aardgas) tot 1050 °C
wordt verhit, waardoor dit gas ontleedt (pyrolyse). De koolstof slaat neer op de por
seleinen staafjes en vormt hierop een gelijkmatige laag, die dikker wordt naarmate
men het proces langer voortzet. De aldus gemaakte koolweerstanden hebben een
zeer kleine negatieve temoeratuurcoëfficiënt
1OO k ohm 3 X 10
10-4/°C) en
temperatuurcoëfficiënt (tot 100

a

b

e

Fig. 178. Verschillende stadia in de fabricage van een koollaagweerstand.
a. Geslepen porceleinstaaf, b. Koollaag opgedampt, c. Doppen opgedrukt en gebeiteld, d. Draadjes
aangelast, e. Gedompeld in lak met kleurencode.
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een zeer geringe ruis (waarden tot 100 k ohm beneden 4 dB). De hoogst bereik
bare weerstand is 10 M-ohm, doch hier wordt de iaagdikte enkele duizendsten
micron, dus maar enkele moleculen. Hierdoor wordt de ruis hoger.
Fig. 178 toont nog eens de verschillende stadia van de fabricage van een koollaagweerstand. Men gaat uit van het getrommelde staafje kersima (a). Dit wordt
door pyrolyse van gas bedekt met een koollaag (b). Vervolgens worden op de uit
einden doppen van een veerkrachtig materiaal (tombak) opgedrukt, die een goed
contact met de koollaag waarborgen. Nu wordt de Ro gemeten en de spoed bere
kend om de gewenste weerstand te bereiken. Op een automatische beitelmachine
wordt met een zeer dunne slijpsteen de spiraalgroef gebeiteld (c) en de slijpsteen
wordt opgelicht zodra de gewenste weerstandswaarde is bereikt. (Voor de hogere
waarden wordt tegenwoordig door „beitelen” met een Laserstraal een smallere
gr-.? verkregen). Daarna worden de aansluitdraden aan de contactdoppen gelast
(d). Tenslotte wordt een drievoudige, vochtwerende en elektrisch isolerende laklaag en daarop de kleurcodering aangebracht. Deze laklaag dient niet alleen tot
bescherming tegen vocht, doch ook tegen mechanische beschadiging en elek
trisch contact. Tenslotte worden de weerstanden gemeten en bevestigd op een papicrstrip. Fig. 179 toont de machine, waarop de laatste bewerkingen plaats heb
ben. De koolweerstand is waarschijnlijk wel het elektronische bouwelement, waar
van de grootste aantallen worden gefabriceerd; de mechanisatie kon dus zeer ver
worden doorgevoerd.
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Fig. 179. Machines voorde laatste bewerkingen in een fabriek van koolweerstanden.
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Niettegenstaande de belangrijke verbeteringen die er t.a.v. bedrijfszekerheid en
stabiliteit zijn bereikt, blijven er nog zwakke punten over. De vochtgevoeligheid is
vrij groot en kan niet worden verbeterd door een dikkere laklaag, want dan komt
de warmteafvoer in gevaar. Bij hogere omgevingstemperaturen resp. te hoge belas
ting, treedt een geleidelijke vermindering van de weerstand op. Bij aansluiting aan
een constante spanning stijgt hierdoor de stroom, daardoor weer de temperatuur
enz.
Teneinde te voldoen aan nog hogere eisen voor bepaalde professionele toepas
singen zijn daarom METAALLAAG-weerstanden ontwikkeld. Hier wordt een laag
chroomnikkel in vacuum opgedampt op het porceleinen staafje; de verdere afwer
king geschiedt overeenkomstig de koollaagweerstand. Deze metaal laag heeft wel
iswaar een lagere weerstand, waardoor men hier niet boven de 1 M ohm kan ko
men doch de T.C. is kleiner (1 X 10~4/°C), de temperatuur en de vochtbesten
digheid zijn beter. Een voordeel is bovendien, dat het v.-.
tandsverloop bij het
lakken geringer is, zodat men door nauwkeurig op waarde b telen weerstandstoleranties van ± 1% kan garanderen. Door het kostbare chroomnikkel en de kostba
re vacuumbewerking zijn deze weerstanden vanzelfsprekend duurder dan de koolweerstanden.

II.L.6. POTENTIOMETERS

Deze benaming, welke oorspronkelijk werd gebruikt voor een spanningsdeling
door aftakking op een weerstand (zoals „volume”-regeling in het radioapparaat) is
geleidelijk ingeburgerd voor een continu-variabele weerstand. Wij zullen niet in
detail ingaan op de DRAADPOTENTIOMETERS, waarbij een contact wordt be
wogen over een weerstandsdraad die om een cilinder of een toroïde van isolatie
materiaal wordt gewikkeld, doch ons beperken tot de KOOLPOTENTIOMETERS.
Deze zijn in elektronische apparatuur nodig om bepaalde grootheden (geluid
sterkte, hoge tonen, licht, contrast enz.) door de gebruiker te kunnen laten rege
len, of om bij de afregeling van het apparaat bepaalde waarden in te stellen (IN
STEL POTENTIOMETERS).
In de koolpotentiometer wordt de koollaag aangebracht op een hoefijzervormig
plaatje pertinax, waarover het uiteinde van een contactarm loopt, die door een as
wordt aangedreven. Aan beide uiteinden van het hoefijzer wordt een zilverlaag
over de koollaag aangebracht voor het aansluitcontact. De eisen, die aan deze
koollaag worden gesteld, zijn niet gering. De door de schakelingen vereiste weerstandswaarden liggen tussen de 1 k ohm en 1 M ohm, met toleranties van ± 20%.
Deze moeten bij een bepaalde vochtigheid en temperatuur behouden blijven, ter
wijl men geen laklaag kan aanbrengen. Verder moet het oppervlak glad zijn om de
wrijvingsweerstand bij beweging van het contact klein te houden en slijtvast, opdat
deze laag bij gebruik niet afslijt. Voor de regeling van geluidssterkte moet men re
kening houden met het feit, dat de geluidsindruk evenredig is met de logaritme
van het vermogen, zodat voor deze toepassing de logaritme van de weerstand
evenredig met de draaiingshoek moet verlopen.
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Na langdurige proefnemingen is men gekomen tot een „compositielaag”, be
staande uit koolpoeder en hars, die zorgvuldig gedoseerd op het pertinaxplaatje
wordt aangebracht en daarna uitgebakken. Door regelen van de stooktemperatuur
kan men de uiteindelijk verkregen weerstandswaarden nog enigszins beïnvloeden.
Op deze wijze is een goed functionerend en redelijk betrouwbaar product ont
staan. Een zeer grote moeilijkheid was — en is in sommige gevallen nog — het
„kraken”. De gebruiker wenst n.1. niet bij instelling van het geluidsvolume een
hinderlijk gekraak in de luidspreker te horen. Bij het bewegen van het contact
over de koolkorreltjes, zullen nu eenmaal weerstandsveranderingen optreden, die
des te grotere kraakgeluiden in de luidspreker zullen veroorzaken naarmate de
stroom door het contact groter en de spanning over de aftakking lager is. Er moet
dus ij de schakeling met deze omstandigheden rekening worden gehouden, maar
juist >ij transistorapparaten is de spanning over het contact weer lager. Hoewel zo
wel het kraken als de bedrijfszekerheid in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd
zijn, moet worden vastgesteld, dat de kwaliteit van deze koolpotentiometer — ze
ker voor professionele toepassingen — onvoldoende is. Het physisch onderzoek
beweegt zich nu in de richting van een geleidende glaslaag op een keramische
plaat en hiermede zal zeker een grotere tropenzekerheid worden verkregen.
Het potentiometerplaatje wordt gemonteerd in een metalen doos waarin ook
het lager wordt aangebracht. Men kan 2 dezer dozen op elkaar monteren met de
zelfde as („tandem”) of concentrische assen.
Het is vele jaren gebruikelijk geweest de netschakelaar van het apparaat met de
potentiometer te combineren in dien zin, dat in het „dode” gedeelte van de slag
(waarbij de weerstand nog = 0) deze schakelaar wordt bediend. Voor directe aan
sluiting aan het net moest deze schakelaar tweepolig zijn en aan strenge veilig
heidsvoorschriften voldoen. Het was niet eenvoudig om een dergelijke schakelaar
met een hoekverdraaiing van slechts 10 a 15° van de potentiometeras te bedienen,
vooral toen door de miniaturisatie de afmeting dezer potentiometers zeer klein
werd. Fig. 180 geeft een overzicht van verschillende uitvoeringen van potentiome
ters met en zonder schakelaar.
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Fig. 180. Verschillende uitvoeringsvormen van kool potentiometers.
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II.L.7. KWARTS KRISTALLEN

Hoewel de techniek der kwarts kristallen in dit bestek niet volledig behandeld
kan worden, is deze toch wel zó interessant, dat een korte bespreking wenselijk is.
In Hfdst. II.K.6. is reeds het piëzo-elektrisch effect besproken: opwekking van
een elektrisch veld door mechanische druk resp. van mechanische druk (en daar
door verandering der afmetingen) door het elektrische veld. In het tweede geval
zal een passend gevormd plaatje door een verandering in de elektrische veldsterkte
willen gaan trillen in zijn eigen mechanische resonantie-frequentie. Een conden
sator, die wordt gevormd door 2 metalen belegsels ter weerszijden van dit plaatje,
zal nu juist voor deze frequentie een bijzonder hoge stroom doorlaten. Dit ver
schijnsel treedt ook op voor een serieschakeling van zelfinductie en capaciteit,
waarvan de resonantie-frequentie is n = 1 : 2tt\/LC, maar ier wordt de scherpte
van de resonantiepiek beperkt door de verliezen in de spoel. Zoals in Hfdst.
II.M.1. zal worden uiteengezet wordt de scherpte van de resonantiepiek bepaald
door de kwaliteitsfactor Q = co L : R, die zelfs in professionele uitvoering niet ho
ger dan 300 kan worden. Bij een geschikte piëzo-elektrische „RESONATOR” zijn
de mechanische en elektrische verliezen zo gering, dat deze Q veel groter is (voor
de hieronder te behandelen KWARTS-kristallen 3O.OOO-3OO.OOO).
Een dergelijk kristal, geschakeld in de oscillator van een zender overeenkomstig
fig. 78a,b, zal — indien rooster- en anode-kring ongeveer op deze frequentie zijn
afgestemd — ervoor zorgen, dat deze kringen nauwkeurig in de eigen resonantiefrequentie van dit kristal gaan oscilleren. Indien deze frequentie stabiel en vocht
en temperatuur-onafhankelijk is, heeft men dus bereikt dat de zender steeds een
bepaalde frequentie uitzendt. Indien men nu eenzelfde kristal in de H.F.-kring
van de ontvanger schakelt, is men zeker, dat deze ontvanger precies op de zender
z
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Fig. 181. Kwarts-kristallen.
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is afgestemd. Dit is juist van groot belang voor militaire toepassingen, waarbij veel
mobiele eenheden met elkaar in contact moeten blijven, doch de soldaat geen tijd
heeft om op de juiste zender „af te stemmen”. De fabricage van kwarts kristallen is
dan ook in het jaar 1944 in de U.S.A. opgelopen tot 28,5 miljoen stuks.
Het in de natuur gevonden kwarts heeft nu een tamelijk hoog piëzo-elektrisch
rendement, doch bovendien is de frequentie onafhankelijk van de temperatuur.
Dit is echter alleen het geval als de plaatjes op 15 minuten nauwkeurig worden ge
sneden onder een bepaalde hoek met de X, Y en Z als van het in fig- 181 a en b
getekende kristal. In het kristal, zoals dit in de natuur voorkomt, is de kristalstruc
tuur echter moeilijk te herkennen.
1 enige manier om de richting van de X, Y en Z as te vinden, is proefplaatjes
maken en deze te onderzoeken volgens de Röntgen-diffractie methode. De fabri
cage -lezer kwarts kristallen in aantallen is dan ook pas mogelijk geweest nadat de
betreffende Röntgenapparatuur was verbeterd (dit is o.a. geschied in nauwe samen
werking tussen het researchlaboratorium, de kristallenfabriek en de Röntgenfabriek van North American Philips). Heeft men de juiste zaagrichting gevonden,
dan worden platen uitgezaagd iets dikker dan voor de gewenste frequentie nodig
is. Daarna worden deze platen in plaatjes van de gewenste maat verdeeld en deze
worden door slijpen tussen metalen schijven met slijppoeder (lappen) bewerkt.
Daarbij zorgt een speciale inrichting aan de machine ervoor dat de plaatjes iets bol
worden. Hierdoor wordt vermeden, dat in de mechanische trilling boventonen op
treden. Tenslotte worden de laatste microns van de dikte verwijderd door etsen,
waarbij voortdurend de eigen frequentie wordt gecontroleerd. Bij de hier optre
dende „schuiftrilling” is de resonantie-frequentie afhankelijk van de dikte van het
plaatje. Een kristal voor een frequentie van 20 MHz heeft een dikte van 80 micron
en om een frequentie-tolerantie van ± 5 X 10 —6 te krijgen, is de diktetolerantie
0,4 duizendste micron.
Het aldus gefabriceerde kristal wordt, door opdampen van metaal of klemmen
tussen metalen plaatjes, van elektroden voorzien en dan gemonteerd in een vocht
werende omhulling. Aangezien het kristal de hoge insmelttemperatuur van het
glas niet verdragen kan, wordt een insmelting toegepast overeenkomstig fig. 181c,
die door Philips-Canada is ontwikkeld. Tussen de glazen ballon en de poederglasbuisbodem wordt een ringetje van kovar gelegd, dat hoogfrequent verhit wordt,
waardoor de omhulling met een minimale warmte-ontwikkeling wordt samenge
smolten.
Behalve voor zenders worden kwartskristallen toegepast voor draaggolf telefo
nie. Daar voor het kleurentelevisie PAL-systeem de hulpdraaggolf niet op het net
wordt gesynchroniseerd, doch door een kristal wordt bepaald, is thans ook voor ie
der kleuren T.V.-apparaat een kwarts kristal nodig.

II.L.8. KERAMISCHE RESONATOREN
Aan het einde van Hfdst. II.K.6. zijn de piëzoxide resonatoren behandeld, wel
ke bestaan uit een plaatje piëzoxide materiaal dat aan beide zijden verzilverd
wordt. Door afslijpen kan men de resonantie-frequentie afstellen, welke op
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Fig. 182. Keramische resonatoren.
a. Impedantie als functie van de frequentie bij constante spanning van een keramische resonator (fr =
resonantiepunt).
b. Verzwakking als functie van de frequentie
.........--ideale kromme,---------- dubbel bandfilter,---------- één bandfilter met keramische resonatoren.
c. Principe schema van bandfilter met keramische resonator.

±2°/oo wordt gegarandeerd. De impedantie verloopt bij variabele frequentie vol
gens fig. 182a, bij fr is deze bijna = 0, bij fa zeer hoog. De Q is lager dan bij
kwarts kristallen doch toch nog 500-1000. Deze resonatoren vinden een zeer be
langrijke toepassing in MIDDENFREQUENT FILTERS.
In een super heterodyne apparaat worden de ontvangen golflengten getransfor
meerd in een vaste middenfrequentie: meestal 452 kHz + de geluidsfrequentie (4
kHz). In de M.F. versterker wordt nu de kwaliteit en de selectiviteit van de ontvan
ger bepaald: het te ontvangen signaal (452 ± 4 kHz) moet zo veel mogelijk ver
sterkt worden, frequenties daarbuiten zo min mogelijk, om naburige zenders uit te
schakelen. Ideaal is een rechthoekig verloop van de verzwakking t.o.v. de maxima
le versterking zoals gestippeld in fig. 182b is aangegeven. Het normale bandfilter
blijft hier nog ver vandaan, omdat men met redelijke kosten de Q niet veel hoger
dan 100 kan maken. Men moet er minstens 2 in serie schakelen om de in de
streeplijn in fig. 182b aangegeven resonantie-kromme te krijgen. Hierbij wordt
bij ± 9 kHz 12 X verzwakking verkregen. Schakelt men echter, zoals in fig. 182c
schematisch is aangegeven, een keramische filter tussen de 2 spoelen van één
bandfilter, dan blijft de geringe verzwakking bij ± 2 kHz behouden (door de ver
liezen van het keramisch filter), doch de flanken verlopen veel steiler en bij ± 9
kHz wordt 62 X verzwakking verkregen (getrokken lijn fig. 182b). Men
spaart dus een bandfilter uit en krijgt een aanzienlijk hogere selectiviteit. Bo
vendien is nastellen der M.F.-spoelen niet nodig.
Er zijn ook bandfilters beschikbaar voor de middenfrequentie van F.M.-ontvangers: 10,7 MHz. Een interessante omstandigheid is verder, dat het steile verloop
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van fr naar fa (fig. 182a) dezer resonatoren het gebruik als F.M.-DISCRIMINA1 OR mogelijk maakt.
Voor meerkanalentelefonie, waar men ook voor de CARRIER SUPPLY FIL
TERS een rechthoekige afstemkromme wenst, worden in U.S.A. en Engeland
veelvuldig kwarts kristallen toegepast. In Europa vindt men in deze installaties
meestal vrij gecompliceerde bandfilters van zeer goede kwaliteit. Het inbouwen
van keramische resonatoren in deze filters schept mogelijkheden om ook deze
kleiner en beter te maken.

II.L.9. VERTRAGINGSLIJNEN
Een voorbeeld van een elektronisch bouwelement, dat na een zeer korte ontwikkclingstijd in grote aantallen beschikbaar moest zijn, is de VERTRAGINGS
LIJN. Betrekkelijk kort voor het begin van de kleurentelevisie-omroep in Europa,
werd pas de beslissing genomen om een van het Amerikaanse N.T.S.C. afwijkend
systeem toe te passen. Dit was in Frankrijk het SECAM- en in de rest van Europa
het PAL-systeem. In al deze systemen wordt (t.b.v. de compatibiliteit) een inte
graal (zwart-wit) helderheidssignaal uitgezonden. De kleurinformatie wordt hier
aan toegevoegd door een signaal, dat het verschil van het rood, en een ander dat
het verschil van het blauw met dit integrale signaal aangeeft. Het groen wordt ver
kregen door rood + blauw van het wit af te trekken. Om bandbreedte te sparen
wordt nu bij het SECAM-systeem het rood signaal alleen uitgezonden gedurende
de oneven, en het blauw alleen gedurende de even lijnen van het raster. Deze
klcursignalen worden gemoduleerd op een hulpdraaggolf van 4,43 MHz. Aange
zien de beeldbuis bij iedere lijn van het raster de informatie van alle 3 kleuren no
dig heeft, wordt nu afwisselend de rood- en blauw-informatie „bewaard” geduren
de de tijd, dat één lijn wordt geschreven. Zo wordt aan de oneven lijnen het blauw
van de vorige (even) lijn, en aan de even lijnen het rood van de vorige (oneven) lijn
toegevoegd. De tijd, dat de kleurinformatie moet worden „bewaard” is de tijd waar
in één lijn wordt geschreven = 2 : 50 X 625 = 64 p. sec. Bij het PAL- systeem
gebruikt men ook een vertragingslijn, maar de werking is iets gecompliceerder.
De vertraging kan men nu verkrijgen als de looptijd van een longitudinale tril
ling met de drager-frequentie van ca 4,43 MHz in een stuk glas. Overeenkomstig
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a. Eerste uitvoering (1968) glasdikte 25 mm.
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b. Kleinere uitvoering (1970) glasdikte 0,8 mm.

Fig. 183. Vertragingslijn voor kleuren T.V.-apparaat volgens het SECAM of PAL systeem.
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fig. 183 wordt het kleurensignaal toegevoerd aan een resonator Tl. Deze zet de
spanningsvariaties om in een mechanische trilling, die op het glas wordt overge
bracht. De golf, die verloopt volgens de streeplijn in fig. 183a, wordt op het vlak F
teruggekaatst en treft een tweede resonator T2, waarin de mechanische trilling
weer in een elektrische spanning wordt omgezet. Deze heeft dezelfde krommevorm als de aan Tl toegevoerde spanning, doch met een bepaalde vertraging.
Door de juiste keuze van de afmetingen van het glas, kan men bereiken dat deze
vertraging 64 p. sec. is. Het is echter ook noodzakelijk dat de fase gelijk is, en daar
om wordt slechts een tolerantie van ± 5 nanoseconde toegestaan. Dit kan men
bereiken door het vlak F af te slijpen totdat fasegelijkheid verkregen is, hetgeen tij
dens het slijpen nauwkeurig wordt gemeten.
De glasdikte van de in fig. 183a getoonde constructie was ongeveer 2,5 cm,
doch nadere onderzoekingen toonden aan, dat een dunnere glaslaag een beter ren
dement geeft. Er is daarom een kleinere uitvoering ontworpen, waarbij het glas
slechts 0,8 mm dik is, terwijl door een zig-zag verloop van de gebruikte golf ook
de lengte kleiner kan worden. De geharceerde vierkante vlakjes worden met lak
bedekt om de golven, welke buiten het gewenste tracé van de ingang naar de
uitgang zouden willen lopen, af te dempen.
Vertragingslijnen werden reeds eerder in elektronische apparatuur toegepast,
doch de vraag naar grote aantallen voor kleuren T.V. heeft geleid tot een industriële ontwikkeling, waardoor de prijs in 2 jaar tijd belangrijk kon dalen.
Een dergelijke vertragingslijn kan men ook gebruiken als een geheugen. Men
stuurt dan hierdoor een reeks „1” of „0” pulsen met een frequentie van 4.0 MHz.
In 64 microseconden kan men dan 4 X 64 = 256 pulsen (dus evenveel „bits” in
formatie) in het stuk glas „opbergen”. Vanaf de output (T2) worden deze pulsen in
een versterker versterkt en weer aan Tl toegevoerd. Zo blijft deze hoeveelheid in
formatie circuleren en kan op ieder gewenst moment worden „uitgelezen”.

II.L.10 GEDRUKTE BEDRADING
In de eerste radiotoestellen werden de zwaardere onderdelen met vaste aansluitpunten als huishouders, spoelen enz. in een metalen chassisplaat bevestigd. Aan
deze aansluitpunten werden verbindingsdraden gesoldeerd en tevens de aansluitdraden van lichtere onderdelen als vaste condensatoren en weerstanden, welke dus
zwevend in het chassis werden opgehangen. De kans op kortsluitingen alsmede
op „verstemming” door deze beweeglijke bedrading, bracht later de constructeur
ertoe alle onderdelen met de aansluit-draden of -lippen te steken door gaatjes in
een isolerende plaat en op deze plaat de verbindingsleidingen als dunne metaallaag te drukken (GEDRUKTE BEDRADING).
De eenvoudigste gedrukte bedrading bestaat dus uit een hardpapieren plaat,
waarop aan één zijde de onderdelen worden bevestigd, aan de andere zijde de ver
bindingen worden gedrukt, waaraan dan de door de plaat stekende aansluitdraden
worden gesoldeerd. Men gaat uit van een hardpapieren plaat, waarop een laag koperfolie is geplakt. Men maakt nu een masker van fijn gaas (SILK SCREEN) waar
van de vlakken, die het verbindingenpatroon vormen, doorlaatbaar zijn en de rest
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met lak wordt afgedekt. Met een borstel wordt nu lak door de overgebleven vlak
ken gaas op de koperfolie aangebracht. Daarna wordt door etsen de koperfolie ver
wijderd op plaatsen waar geen lak is aangebracht en tenslotte wordt de lak afge
wassen.
Dit procédé werd in de loop der jaren als volgt verbeterd:
— Het geleiderpatroon wordt aangebracht door het bij de transistoren reeds be
sproken fotoresist procédé. Men maakt een transparant, waarin het gedrukte
bedradingpatroon doorschijnend is. De koperlaag op het pertinax wordt be
dekt met een lichtgevoelige lak, die na belichting in bepaalde oplosmiddelen
niet meer oplost. Na belichten en afwassen van de niet belichte vlakken blijft
de gedrukte bedrading afgeschermd en kan de rest van het koper worden afg. etst. Men kan hier een veel fijner patroon verkrijgen, n.1. spoorbreedten van
0 • mm en isolatie-afstanden van 0,3 mm. Hierdoor is het mogelijk ook
kleine zelfinducties als spiralen in de gedrukte bedrading op te nemen.
— De dunne koperfolielaag kan gemakkelijk mechanisch beschadigd worden en
het solderen hieraan is riskant. Men versterkt daarom deze laag met een gal
vanisch opgebrachte laag koper en daarna met een laag lood-tin, waarop de
soldeer goed hecht. Indien contactveren op de „print” moeten steunen of hier
over bewogen worden, wordt bedekken met goud of nikkel-rhodium toege
past.
— Om kruisverbindingen te kunnen maken wordt veelal de bedrading aan beide
zijden van de isolatieplaat aangebracht; nu dienen op enkele plaatsen de 2 fo
lies elektrisch verbonden te worden. Dit geschiedt door gaten in de plaat te
maken en deze gaten inwendig te metalliseren. Daardoor kan ook het aansol
deren van de aansluitdraden veel bedrijfszekerder geschieden.

WWW,
a
$
&

l

:

WW
e
g
Fig. 184. a - g. Verschillende fasen in het fabricageprocédé van gedrukte bedradingpanelen met doorverzilverde gaten, h = „Multilayer".
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Zodoende komen we tot de moderne vorm van gedrukte bedrading overeen
komstig fig. 184. Men gaat uit van de tweezijdig met koperfolie bedekte plaat (a)
van isolatiemateriaal, waarvoor nu niet meer hardpapier wordt gebruikt, maar het
meer tropenvaste en sterkere GLASEPOXY (glasvezel met epoxy-hars geperst).
Hierin worden volgens b. de gaten geboord, waarbij de minimum diameter 0,6
mm is. Als internationale standaardisatie wordt een patroon met een steek van
1/10 inch (2,54 mm) aangehouden.
Volgens c. wordt nu door „elektroless” verkoperen een koperlaag over het ko
perfolie en de gaten aangebracht en daarna wordt galvanisch een dikkere laag ko
per hierop neergeslagen. Vervolgens wordt volgens de fotografische methode een
beschermende laag aangebracht op de vlakken, die later weggeëtst moeten worden
(d). Vervolgens wordt op de niet afgeschermde vlakken
vanisch een laag loodtin aangebracht (e). Nu wordt de laklaag afgewassen (f) «_• tenslotte wordt het koPer — voorzover het niet door de lood-tin laag wordt beschermd — weggeëtst (g).
Het met de hand solderen der verbindingen in de gaten is een tijdrovend werk,
waarbij men afhankelijk is van de oplettendheid van de arbeider. Er is nu een au
tomatische methode uitgewerkt, waarbij men de print-plaat zeer geleidelijk en vol
komen horizontaal laat zakken in een bad van gesmolten tin, dat in beweging
wordt gehouden. Indien alle vlakken goed schoon zijn en een laag flux op het tin
wordt aangebracht, kruipt door de oppervlakte spanning het tin in de gaten om
de aansluitdraden.
Voor nog meer gecompliceerde schakelingen is vaak een nog groter aantal
kruisverbindingen nodig. Men maakt dan een gedrukte bedrading in meer lagen
door maximaal 12 der bovenomschreven platen op elkaar te persen met tussenlegging van half gepolymeriseerde lagen glasepoxy. Dit pakket wordt onder de pers
verhit, waarbij de tussenlagen hard worden, zodat een compact geheel ontstaat (fig.
184h). Na het samenpersen worden de gaten aangebracht en inwendig verkoperd
en vertind.
Ook hier blijkt dus weer, dat uit het „ambachtelijke” handsolderen der aansluit
draden een proces-industrie is gegroeid, die een uitgebreid physisch-chemisch on
derzoek, een verfijnde mechanisatie en een minutieuze procescontrole vereist.

ILL.11. DUNNE LAGEN TECHNIEK

In Hfdst. II.J.10 zijn geïntegreerde schakelingen behandeld op halfgeleider
kristallen, waarbij men uitgaat van dioden en transistoren. T.a.v. de weerstanden is
men hier beperkt in weerstandswaarde en vermogen. Er zijn nu ook geïntegreerde
schakelingen gemaakt, waarin men uitgaat van verbindingen en weerstanden. Wel
iswaar moeten volgens de huidige stand van de techniek, hier nog de condensato
ren en halfgeleiderelementen op gesoldeerd worden. Men heeft echter een grotere
vrijheidsgraad betreffende de karakteristieke grootheden van ieder dezer elemen
ten. Bovendien is door lagere ontwerp- en proeffabricage-kosten fabricage in klei
nere aantallen economisch mogelijk.
In de zgn. THICK FILM uitvoering worden op een porceleinen plaatje metalen
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Fig. 185. „Dunne film” weerstandsnetwerk, zwart = nikkel, grijs = chroomnikkel.

verb:ndings- cn contactvlakken en weerstanden van metaaloxide-emaille of gesputterd ziicoon aangebracht.
In de THIN FILM uitvoering, die wij wat uitvoeriger zullen bespreken, worden
geleiders uit nikkel, en weerstanden uit chroomnikkel op een glasplaat opge
dampt. Bij de metaallaagweerstanden (Hfdst.II.L.5.) hebben wij reeds gezien, dat
NiCr stabiele weerstanden vormt, dat de soortelijke weerstand hoog en de T.C.
laag is. Indien men dit materiaal in zeer dunne lagen aanbrengt, wordt door het
zgn. „eiland-effect” de soortelijke weerstand nog 4 X hoger en de T.C. nog lager.
Bij een S.W. van 4 ohm per m/mm2 en een laagdikte van 0,01 micron kan men
met een strook opgedampt NiCr van 10 mm lengte en 0,1 mm breedte reeds een
weerstand van 40.000 ohm bereiken. Met een zig-zag configuratie (fig. 185) kan
men tot hogere waarden komen.
Deze laag wordt gemaakt door een draad NiCr in een ruimte met een zeer goed
vacuum tot even onder het smeltpunt te verhitten. Tegenover deze draad wordt de
glasplaat opgesteld. Het NiCr verdampt en slaat als een gelijkmatige laag op het
glas neer.
Weliswaar verdampt in het begin door de hogere dampspanning meer Cr dan
Ni doch, naarmate het Cr gehalte van de draad lager wordt, compenseert dit zich.
De weerstandstolerantie is afhankelijk van de breedte tolerantie van de wcerstandsband en het is al weer het fotoresist procédé, dat hier de oplossing geeft.
Men bedampt eerst de gehele glasplaat met een NiCr laag, bedekt deze met de
lichtgevoelige lak en belicht door een masker, dat de vorm van de weerstand aan
geeft. Daarna kan men de onbelichte delen wegetsen.
Door de geleiders als een nikkellaag aan te brengen, komt men tot een zeer
eenvoudig fabricageproces: Op het glas wordt eerst de nichroomlaag opgedampt
(totdat de gewenste weerstand per cm2 bereikt is) en daarover een laag nikkel. Nu
wordt eerst het patroon van de gewenste nikkel + chroomlaag fotografisch opgcbracht. Daarna wordt de dubbellaag behandeld met een etsvloeistof, die zowel het
nikkel als het chroom oplost. Daarna wordt weer lichtgevoelige lak opgebracht en
belicht met een masker, waarin alleen de gewenste geleidende vlakken zwart zijn
en daarna wordt met een etsvloeistof, die alleen het nikkel oplost, de nikkellaag
over de weerstanden afgeëtst. Daarna kan men deze plaat in tin dompelen en
maakt men gebruik van het feit, dat de tin wel hecht op het nikkel en niet op het
NiCr. Zo krijgt men het product volgens fig. 185. Op de vertinde nikkellaag kan
men draden solderen.
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Indien men <op dit „thin film circuit transistoren wil solderen, dan worden deze
wel gemaakt in de BEAM LEAD-uitvoering. Hierbij worden aluminium contactstrippen (6 micron dik) op het kristal aangebracht. Aan de omtrek wordt het kris
tal afgeëtst, zodat vrije aluminiumstripjes overblijven, die ultrasonoor op aluminiumvlakken op de glasplaat worden gesoldeerd. Ook ongelakte keramische plaatcondensatoren kunnen op dit circuit worden gesoldeerd. Het geheel wordt inge
perst of ingegoten in plastic
plastic en
en is
is dan
dan bestand
bestand tegen
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II.L. 12. NABESCHOUWING, BETROUWBAARHEID

De in sectie II.K. en II.L. behandelde bouwelement! werden bij de N.V. Phi
lips gefabriceerd in de in 1951 gestichte hoofdindustrie?: oep ICOMA, die in 1967
is samengesmolten met de hoofdindustriegroep Elektronenbuizen en halfgeleiders
tot de ELCOMA (electronic components and materials). Bij de opening van het
nieuwe gebouw voor de Icoma in September 1965 hield de technische directeur
van deze groep DROS een inleiding getiteld: „EEN PALET VAN TOEGEPASTE
NATUURWETENSCHAPPEN”. Inderdaad blijkt uit het besprokene wel, dat de
moderne technoloog moet kunnen beschikken over de kennis van zeer uiteenlo
pende gebieden der physica naast de verfijnde elektronische meettechniek, om al
deze producten te kunnen realiseren.
Bij de radiobuizen hebben wij reeds gesproken over de „betrouwbaarheid” (RELIABILITY). Hier konden wij onderscheiden „early failures” (b.v. veroorzaakt door
stof), incidentele fouten tijdens levensduur, en principiële „einde levensduur” fou
ten („verslijten van de katode). Deze laatste categorie fouten treedt bij halfgeleider
elementen en de nu behandelde onderdelen niet meer op (behalve misschien in
elektrolietcondensatoren). Dit heeft geleid tot een andere dimensie in de betrouw
baarheidseisen, die ook noodzakelijk was naarmate de schakelingen gecompliceer
der werden, dus hierin meer bouwelementen werden verwerkt.
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Laten wij als voorbeeld van „early failures” nemen een raket met 300.000 onder
delen. Volgens de waarschijnlijkheidsgrafiek (Fa = F, X F2 X . . . Fn fig. 186) zal
uit één fout op de 10 miljoen stuks reeds de mogelijkheid resulteren, dat 5% van
de gemaakte projectielen niet functioneert.
Men kan toch moeilijk van de leverancier der bouwelementen verwachten, dat
hij aan een steekproef van 10 miljoen stuks de betrouwbaarheid aantoont. Men
kan ook nog alle te leveren bouwelementen aan een verzwaarde proef (b.v. bij ho
gere belasting) onderwerpen om de „zwakke broeders” uit te zeven, maar loopt dan
de kans, dat men de „goedgekeurde” bouwelementen ook enigszins beschadigd
heeft.
Tc beoordeling van de bedrijfszekerheid op langere termijn zal men duurproeven moeten uitvoeren. Voor grotere telefooninstallaties eist men een „failuce-rate”
van 5 X 10 4% per 1000 uur, en volgens fig. 187 mag men daartoe op 8 X 108
onderdelen testuren, (dus ruwweg een jaar op 10.000 uren stellend, 80.000 onder
delen gedurende een jaar getest) maar één fout vinden. Ook dit is bijna onuitvoer
baar.
Men probeert nu de onderdelen op zwaardere condities te duurproeven, b.v. bij
hogere spanning, temperatuur of vochtigheid, doch moet dan tevens de invloed
hiervan op de levensduur bestuderen.
Uit dit alles mag men concluderen, dat bedrijfszekerheid niet door beproeving
van het product kan worden verkregen, doch dat vanaf het begin van het ontwerp
bedrijfszekerheid de richtsnoer moet zijn. Kostprijs- of concurrentie-overwegingen
mogen nooit leiden tot het accepteren van een kleinere bedrijfszekerheid dan
technisch bereikbaar is. De werking van het onderdeel mag niet afhankelijk zijn
van toevallige effecten (zoals het gas in de eerste radiolamp van Scheerman), maar
men moet weten op welk effect de werking berust en door steekproeven in de fabricagecontróle vaststellen, dat kwalitatief en kwantitatief dit effect gereproduceerd
wordt. Het kwaliteitsonderzoek dient vanaf het begin van de ontwikkeling hier
mede parallel te lopen. In de fabricage mogen — zonder een hernieuwd onder
zoek — geen wijzigingen worden aangebracht, die een principiële verandering van
de oorspronkelijke werking met zich brengen. Het kwaliteitsonderzoek der pro
ducten is een na-contróle of „alles nog klopt”, maar kan nooit fouten in het ont
werp corrigeren.
Bij het ontwerp van de apparatuur moeten ook de invloeden van elektrische be
lasting, omgevingstemperatuur en toleranties (WORST CASE) goed berekend
worden. Een voorbeeld hiervan is het volgende: bij de eerste in 1968 geleverde
kleuren T.V.-apparaten traden service klachten op wegens doorbranden van een
N.T.C. weerstand (Hfdst.II.K.5.). Bij onderzoek bleek, dat de weerstanden aan de
specificatie voldeden en niet overbelast werden bij het inschakelen van het appa
raat. Bij hernieuwd inschakelen enkele tienden seconden na het uitschakelen (het
z.g.n. „vader-moeder-effect”) was de weerstand echter nog warm (had dus nog een
lage weerstand), terwijl de gloeidraden der buizen al afgekoeld waren. Hierbij trad
een te grote stroomsterkte op, die de weerstand deed doorbranden.
Ook mechanische beschadiging en te warm solderen bij de montage kan tot
uitvallers aanleiding geven.
Een typisch voorbeeld hoe ver men kan komen met de betrouwbaarheid, levert
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het onderzoek dat in de practijk aan de in Hfdst. II.N. 1. behandelde bouwstenen is
uitgevoerd. Hier zijn door „worst case” berekening der toleranties, „professioneel”
solderen, en een warmte- en vochtbestendige inbouw gunstige voorwaarden ge
schapen. Bij een totaal van 88 miljoen bouwsteen-uren traden slechts 2 uitvallers
op.
We mogen aannemen, dat bij de toepassing van kristalschakelingen een aantal
der hierboven genoemde moeilijkheden zal zijn opgelost, doch ook hier geldt „the
proof of the pudding is in the eating”.
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1. SPOELEN

SECTIE M. ELEKTROMAGNETISCHE EN ELEKTROMECHANISCHE ONDERDELEN
SPOELEN
Alvorens de eigenschappen der spoelen te behandelen, zullen wij de RESONANTIE-KRING wat nader in beschouwing nemen. We zullen hierbij uitgaan
van een zelfinductie in serie met een weerstand, en parallel hieraan een verliesvrije
condensator, zoals in fig. 188 is aangegeven. Dit schema komt overeen met de
klassieke afstemkring van het radiotoestel, aangezien de variabele condensator met
lucht-isolatie zeer geringe verliezen heeft. De verhouding tussen spanning en
stroom van deze kring definiëren we als de impedantie Z en hiervoor geldt bij benao ring:
F
L/C
E
y----- (a> = hoekfrequentie)
—=Z
“T .
I
a>L — +
+R
R2
coC /
Bij variëren van de frequentie zal een maximum van Z optreden bij
<oo = 1 : \/LC waarbij Z = L : CR.
Bij de frequentie <ö0 zal het signaal dus niet zijn weg kiezen door het bandfilter,
maar grotendeels aan de volgende trap van de schakeling worden doorgegeven (zie
pijl).
Bij andere waarde 'van de frequentie treedt een verlaging van Z op met een factor a, die we definiëren als verzwakking en men kan berekenen:

/ 2cdoL \2 /co — coo\ 2
Zo
a=—=
\
R ƒ \ co )
Z
Deze formule is in fig. 189 grafisch weergegeven.
We zien nu, dat het maximum van Z evenredig is met cooL : R en eveneens
de verzwakking bij een bepaalde frequentie-afwijking belangrijk groter wordt naar
mate có0L : R groter is. De SELECTIVITEIT van de kring is groot wanneer Z een
hoge waarde heeft bij de resonantie-golflengte en een sterke vermindering van Z

Isin(o>t + <p)

L

E sincot

1= C

Z
R

77,
Cx)q

Fig. 188. Resonantiekring met zelfinductie,
serieweerstand en verliesvrije parallel-condensator.

CO

Fig. 189. Resonantiekromme.
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bij een ;
“
afwijkende golflengte
optreedt. Deze selectiviteit wordt dus bepaald door
de verhouding van cooL : R, die als kwaliteitsfactor Q2 van de betreffende spoel
wordt gedefinieerd.
De zelfinductie wordt gevormd door een spoel, veelal gewikkeld om een kern
van magnetisch materiaal. Voor een „toroïde” spoel met een constante doorsnede
van het magnetisch circuit en een kleine luchtspleet (overeenkomstig fig. 162a)
kan de zelfinductie worden berekend uit:
4 jïw2 O

4ttw2 O p.c
L =----------—, waarin p.c =
1
1

P-

waarin w = het aantal windingen, O = de doorsnede n I de lengte van het
magnetisch circuit, d = de lengte van de luchtspleet, .j. = de permeabiliteit
(1000-5000 voor ferroxcube) en p.e de „effectieve” permeabiliteit onder invloed van
de luchtspleet.
Opgemerkt moet worden, dat de verschillende windingen een zekere capaciteit
t.o.v. elkaar hebben, waardoor de impedantie verlaagd wordt.
In deze spoel treden verliezen op door 2 oorzaken:
a. Wegens ohmse verliezen in de wikkeling. Bij hogere frequenties treden in de
draad wervelstromen op, waardoor de stroom in de buitenste laag van de draad
wordt geconcentreerd (skin-effect). Om hieraan tegemoet te komen wordt de
draad in meerdere, parallcl-geschakelde, van elkaar geïsoleerde dunne draadjes

Fig. 190. Ontwikkeling der H.F.-spoelen in 50 jaar. a. Honingraatspoel uit het jaar 1920. b. Middcnfrcqucnt-filter, met overeenkomstige zelfinductie uit 1970.
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verdeeld (LITZE), die soms verzilverd worden om de weerstand van de buitenste
laag te verminderen.
b. Wegens wervelstromen en hysteresis treden verliezen in de magnetische kern
op. In Hfdst. II.K.2. is reeds besproken hoe deze bij radiofrequenties alleen
door gebruik van ferroxcube binnen aanvaardbare grenzen kunnen blijven.
De som van de sub a. en b. genoemde verliezen kunnen wij voorstellen als de
weerstand R in fig. 188. De opgave voor de ontwerper der spoelen is nu om de ge
wenste zelfinductie, die onafhankelijk moet zijn van temperatuur en frequentie, in
de kleinst mogelijke afmetingen onder te brengen en toch een zo hoog mogelijke
Q te bereiken.
Vóór de uitvinding van het ferroxcube kon men voor radiofrequenties geen ijze
ren kern loepassen. Men gebruikte dus luchtspoelen en bij p. = 1 moesten de
doorsnede O en het aantal windingen w groot worden om de gewenste zelfinduc
tie 'c bereiken. Om de onderlinge capaciteit van het grote aantal windingen te ver
kleinen werden deze kruiselings over elkaar gewikkeld (HONINGRAATSPOEL,
fig. 190a).
Na de invoering van het ferroxcube kon ook voor hogere frequenties een mate
riaal met hoge p. voor de kern worden toegepast en hierdoor konden w en O aan
zienlijk kleiner worden. Fig. 190b toont een dergelijke spoel met gesloten ferroxcube-kern (de verschillende onderdelen vindt men in fig. 191), die ongeveer de
zelfde inductie heeft als de daarnaast gefotografeerde honingraatspoel. Hieruit
blijkt wel hoe belangrijk de invloed van het ferroxcube op de constructie van der
gelijke spoelen is geweest. (Wij hebben in Hfdst. II.K.2. reeds gesproken over het
poederijzer en de bezwaren hiervan).
In deze „miniatuur”-spoelen wordt toch nog een luchtspleet toegepast. Een re
den is, dat hierdoor de invloed van de temperatuur op p. en daardoor op de waarde
van L wordt verminderd. Verder moet het gesloten magnetisch circuit worden sa
mengesteld uit verschillende stukjes ferroxcube, waartussen luchtspleten overblij
ven, die een onzekere factor in de verkregen zelfinductie zouden vormen. Tenslot
te verschaft de luchtspleet ons een prachtig middel om door draaien van een inschroefbare kern de zelfinductie bij te regelen (voor grotere waarden van p. is L vrij
wel omgekeerd evenredig met d).
Fig. 191 toont de constructie van de miniatuurspoel fig. 190b. Door in- en uit
schroeven van de kern kan de zelfinductie van 80-120% worden geregeld. In dit
formaat van 7X7 mm grondvlak en 13 mm hoogte kan met ca. 250 windingen
een spoel van 1180 micro-Henry gemaakt worden, die met een keramische miniatuurschijfcondensator van 100 pF een trillingskring van 460 kHz (de middenfrequentie der AM-apparaten) oplevert. In hetzelfde formaat kan met 18 windingen
een spoel van 2.08 micro-Henry worden gemaakt, die met dezelfde condensator
een resonantiefrequentie van 10,7 MHz (de middenfrequentie der FM-apparaten)
oplevert. Door combinatie van de positieve temperatuur-coëfficiënt van de spoel
met de negatieve van de condensator komt men tot een tolerantie voor de reso
nantiefrequentie binnen 0,3% tussen —40 en +85 °C. De kwaliteitsfactor Q van
de AM-spoel is 200, van de FM-spoel 100.
Fig. 192 toont een spoel, zoals gebruikt wordt voor de lagere frequenties in
meerkanalen-telefonie, waarin het magnetisch circuit wordt gevormd door twee
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Fig. 191. Samenstellende
delen van het middenfrequentiefilter fig. 190b.

Fig. 192. Filterspoel voor meerkanalentelefonie
met „pot-kernen".

ferroxcube POTKERNEN, die de spoel omvatten. In het hart dezer potkernen
kan een stift worden op en neer bewogen om de zelhnductie in te stellen. Deze
spoelen hebben afmetingen van ca. 15 X 15 X 15 mm en een Q van 500 bij een
temperatuurcoëfficiënt van 1 tot 3 X 10-6 per °C.
Typerend voor de snelle ontwikkeling in de elektronica is het feit, dat ook de zo
sterk verbeterde spoelen gedeeltelijk vervangen zullen worden door piëzoxide re
sonatoren (II.L.8).

II.M.2. VARIABELE CONDENSATOREN
Voor het „afstemmen” op een bepaalde golflengte is een variabele condensator
gemakkelijker over het gehele golflengte-gebied in te stellen dan een variabele
zelfinductie. Een dergelijke condensator bestaat uit een aantal vaste platen, waar
tussen een zelfde aantal op een as bevestigde platen kunnen bewegen (fig. 193).
Aangezien de golflengte evenredig is met \/LC zal de capaciteit moeten toene
men evenredig met het kwadraat van de draaiingshoek om een lineaire golflengteschaal te krijgen. Dienovereenkomstig wordt de vorm van de bewegelijke platen
gekozen.
De bewegelijke platen moeten wel ongeveer in het midden tussen de vaste pla
ten staan, maar kleine afwijkingen zijn toegestaan. Immers bij een overal gelijke
luchtafstand d en een afwijking A is de capaciteit:

O

Ö

d-A-d+A
2dO
-------------------- O
d 4-A
d-A
d2 —A2
d2—A2
Zolang A klein is in vergelijking met d is de invloed verwaarloosbaar.

C = ------ + —

2. VARIABELE CONDENSATOREN

Fig. 193. Tweevoudige variabele condensator
met luchtisolatie.

Fig. 194. Variabele condensator met plasticfolie-isolatie.

Om meer kringen tegelijkertijd af te stemmen, worden meer pakketten beweeg
bare platen op één as aangebracht. Om een volkomen gelijk verloop van de capa
citeit der twee pakketten te krijgen worden wel in één plaat zaagsneden aange
bracht, zodat men door het buigen der zo ontstane strippen de capaciteit kan bij
stellen.
De platen worden gemaakt van een harde messingplaat, die nauwkeurig in de
gewenste vorm en vlak wordt gestampt. De vaste platen worden in een mal nauw
keurig op afstand in een raamwerk, de bewegelijke platen op de as gesoldeerd.
Een eenvoudiger vorm krijgt men door tussen de vaste en bewegelijke platen
een plastic folie aan te brengen: men kan dan volstaan met minder bewegelijke
platen (fig. 194).
In de loop der jaren zijn verschillende uitvoeringen ontstaan van bijstel-condensatoren met lucht-, keramische- of plastic-isolatie. Hiermede kan men aan het ein
de van het fabricageproces, of bij de service, de resonantiefrequentie der verschil
lende kringen bijstemmen (TRIMMEN). Deze functie wordt thans in vele gevallen
overgenomen door de ferroxcube kernen, die in de spoelen worden geschroefd.

II.M.3. LUIDSPREKERS
De constructie van de ELEKTRODYNAMISCHE luidspreker is sedert 1925
vrijwel niet veranderd: fig. 195 toont de samenstellende delen.
Het MAGNEETSYSTEEM bestaat uit een cilindrische pot met een kern. Tus
sen deze kern en het bovendeksel bevindt zich de luchtspleet, waarin zich een ci
lindrische spoel op en neer kan bewegen. Om een grote gevoeligheid te krijgen
moet het veld in de luchtspleet zo groot mogelijk zijn. De breedte van de lucht
spleet is bepaald door de dikte van de spoel en de speling, die nodig is. De hoogte
van de luchtspleet wordt bepaald door de hoogte van de spoel vermeerderd met de
amplitude. Hieruit kan overeenkomstig Hfdst. II.K.2. de permanente magneet be-
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Fig. 196. Analyse van de frequentieweergavekarakteristiek van een luidspreker.
A; invloed van de : .-sonantie. B; invloed van de
akoestische kort: ’-.t'ng, C; invloed van het
werkzame conusop p vlak.

rekend worden dusdanig, dat men omstreeks het (BH)m, van het magnetische
materiaal werkt. Bij gebruik van ferroxdure zal men een korte dikke, bij gebruik
van Ticonal een dunnere, langere magneet nodig hebben.
De SPOEL moet zo dun en zo licht mogelijk zijn; deze wordt daarom gewik
keld uit PLACDRAAD, geëmailleerd koperdraad met een dikke laklaag, waardoor
de windingen na het wikkelen aan elkaar kunnen worden „gebakken” en geen
spoelkoker nodig is. Teneinde een uitslag evenredig aan de stroomsterkte te krij
gen, moet bij de grootste uitslag de gehele spoel binnen de luchtspleet blijven.
Voor directe aansluiting aan een buisversterker, die een lage stroom bij een hoge
spanning levert, zou de spoel uit zeer vele windingen moeten bestaan. Aangezien
dit moeilijk uitvoerbaar is, wordt een luidsprekertransformator tussengeschakeld,
waarvan men de transformatie-verhouding zó kiest, dat de spoel slechts enkele
windingen, dus een weerstand van 4 tot 8 ohm heeft. Voor een transistorversterker
is de spanning lager en de stroom hoger: hier kan men de transformator weglaten
als men een spoel van 15 tot 25 ohm maakt.
De spoel wordt geplakt op een CONUS, die de beweging van de spoel aan de
lucht moet overbrengen. Deze conus wordt gemaakt van een soort vloeipapier, dat
ontstaat door „scheppen” uit een sterk verdunde papierpap met een geperforeerde
conische mal. De conus wordt aan de buitenzijde van een gegolfde rand in het fra
me ingeklemd. Hierdoor wordt de veerkracht geleverd, die de amplitude van de
spoel begrenst. Voor de lage tonen kan de gehele conus de beweging van de spoel
volgen. De grote massa van de gehele conus kan echter de hoge frequenties niet
volgen. Door lakken van de punt en het indrukken van cirkelvormige rillen be
reikt men, dat bij hogere frequenties alleen de punt beweegt. Dit lakken is ook
nodig om de conus voldoende stijf te maken, zodat niet over het oppervlak ver
deelde trillingspatronen optreden. Voor het versterken en richten van de hogere
frequenties wordt wel een kleine losse conus in de grote conus geplakt. Door de
keuze van het materiaal, de dikte en het lakken van de conus kan men de frequentiekarakteristiek belangrijk beïnvloeden.
Bij grotere luidsprekers is de betrekkelijk slappe conus niet in staat om de spoel
in het midden van de luchtspleet te houden. Men brengt dan een CENTREERRING aan, die radiaal een grote stijfheid heeft, doch axiaal een grote beweging
toelaat.
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Als de laatste schakel in de overbrenging van de geluidstrilling in de microfoon
naar die in de kamer van de luisteraar, is de FREQUENTIEKARAKTERISTIEK
(getrouwheidskromme) van groot belang. Men kan deze opnemen door aan de
luidspreker een constante wisselstroom met variabele frequentie toe te voeren en
de spanning te meten aan een microfoon, die op enige afstand voor de luidspreker
wordt geplaatst. Deze meting moet geschieden in een zgn. „dode” ruimte, waarvan
de wanden, vloer en plafond het geluid absorberen en in het geheel niet terugkaat
sen.
Men heeft wel getracht de karakteristiek te berekenen aan de hand van een
elektrisch „vervangingsschema” als equivalent van de mechanische grootheden.
De in de vorm van stroom in de spoel toegevoerde energie gaat verloren als ohmse
verl zen in de spoel en wrijving in de conus; zij wordt nuttig aangewend om de
lucl. m beweging te brengen: dit kan men in het elektrisch schema door weer
standen voorstellen. De veerkracht van de conusophanging kan men zich vervan
gen denken door een capaciteit, en de massa van de conus en de in beweging te
brengen lucht als zelfinductie. Een betrouwbare berekening van de frequentiekarakteristiek is echter niet uitvoerbaar; men moet experimenteel tewerk gaan.
Aan de hand van fig. 196 kunnen echter wel enige saillante punten in de frequentiekarakteristiek worden genoemd. Bij een frequentie van ca. 50 perioden (f|)
treedt een resonantie tussen de massa van de conus en de veerkracht van de beves
tiging op: de invloed hiervan op de gevoeligheid is door de streep-stippellijn aan
gegeven. Bij lager frequentie treedt verder een zekere akoestische kortsluiting op:
de luchtdrukvariaties achter de conus compenseren die vóór de conus. Bij verho
ging van de frequentie treedt dit verschijnsel in mindere mate op, zodat een toena
me van de gevoeligheid plaats heeft tot f2, de „kantelfrequentie” ongeveer bij 1000
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Fig. 197. Enige typische voorbeelden van frequentiekarakteristieken van luidsprekers.
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Hz, daarboven speelt dit verschijnsel geen rol meer. Bij frequenties boven ca. 5000
Hz daalt de output, omdat niet de gehele conus de beweging kan volgen en alleen
het middelste deel de lucht in beweging brengt. Opgemerkt wordt nog, dat het
rendement van een luidspreker zeer gering is (2-15%).
Bij de keuze van de toe te passen luidsprekers moet men er rekening mede hou
den, dat de kwaliteit van de luidspreker niet beter behoeft te zijn, zelfs niet beter
mag zijn, dan die van het ontvangen L.F.-signaal. Het heeft geen zin dat de luid
spreker hogere of lagere frequenties weergeeft dan de versterker onvervormd ver
sterkt. Behalve deze vervorming worden dan ongewenste signalen als brom in de
lage, en atmosferische storingen in de hoge frequenties weergegeven. Voor A.M.
treden boven de 4000 Hz bovendien storingen op v -i naburige zenders. Fig.
197a toont dan ook de frequentiekarakteristiek van ec: 2*/2,/ 0,5 W luidspreker
voor een draagbaar A.M.-apparaat, die alleen het frequ< . tiegebied 300-10.000 Hz
weergeeft met een piek bij 3000 Hz en een resonantiefrequentie van 360 Hz. Fig.
197b geeft de karakteristiek van een 3 W luidspreker voor T.V.-apparaten met
F.M. geluid, die frequenties van 100-15.000 Hz redelijk weergeeft. Voor T.V.-ap
paraten met A.M. geluid is de kromme vlgs. fig. 197c beter (minder hoge tonen).
Voor F.M. ontvangst, grammofoon-, microfoon- en magnetofoonversterking
wenst men het gehele frequentiegebied, waarvoor het menselijk oor gevoelig is,
van 40-18.000 Hz, natuurgetrouw weer te geven, natuurlijk met het risico dat
ook storingen en ruis hoorbaar worden. Fig. 197d geeft de karakteristiek van
een hoge kwaliteitsluidspreker met een diameter van 12" voor 20 W en een
resonantiefrequentie van 50 Hz.
De bovenstaande grafieken zijn opgenomen aan de naakte luidspreker; de fre
quentiekarakteristiek kan echter belangrijk worden beïnvloed door het klankbord
(BAFFLE) of de kast. Door een groot klankbord kan n.1. de afname der gevoelig
heid bij lagere frequenties door akoestische kortsluiting belangrijk worden ver
minderd. Verder kan de lage tonen-weergave belangrijk worden verbeterd door de
luidspreker in te bouwen in een ACOUSTICAL BOX, een dichte doos, waarvan
de wanden met geluidabsorberend materiaal zijn bekleed. Hierdoor wordt de in
terferentie tussen luchttrilling achter en vóór de luidspreker voorkomen en kan
het frequentiebereik tot 18 Hz worden uitgebreid.
Voor grote installaties kan men gemakkelijker het grote frequentiebereik ver
krijgen door aparte luidsprekers voor lage en hoge tonen. Voorbeelden hiervan
vormen als uitersten de BOMBARDON, <een lage tonen-luidspreker met een conus van zeer licht en stijf plastic met een resonantiefrequentie van 29 Hz en een
TWEETER (hoge tonen-luidspreker) met: een eigen frequentie van 1000 Hz en
vervormingsvrije weergave tot 22.000 Hz.
Vermeld dient nog te worden, dat naarmate de frequentie hoger is, de luidsprekerconus een groter richteffect heeft. (In de bovengenoemde „tweeter” zijn soms
maatregelen genomen om dit effect te verminderen: DOME TWEETER). Het
voordeel is echter, dat in de geluidsbundel het ontvangen geluid groter is. Bij stereofonie draagt het richteffect belangrijk tot het „ruimtelijk horen” bij.
Teneinde de vorm van de luidsprekers aan die van de kast van het apparaat aan
te passen, worden ook ovale luidsprekers gevraagd. Fig. 198 toont enigen der ver
schillende uitvoeringen. Philips heeft nu een zekere standaardisatie ingevoerd.
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Fig. 198. Verschillende uitvoeringen van luidsprekers.

Voor de afmetingen tussen 2*A,Z en 12" is thans een reeks van 14 verschillende
hoofdafmetingen gestandaardiseerd, waarmede met verschillende magneten, spoe
len en conussen een reeks van 65 typen luidsprekers met de meest uiteenlopende
elektrische en akoestische eigenschappen kan worden verkregen.

II.M.4 MAGNETOFOON-KOPPEN

Bij de behandeling der elementen, die geluidstrillingen in elektrische stroomveranderingen omzetten, zullen wij de microfoon en de grammofoon-opnemer
buiten beschouwing laten, omdat deze niet als „bouwelement” geleverd worden. In
Hfdst. 1.19. is echter reeds uiteengezet welk een belangrijke rol de magnetofoon in
de elektronica speelt, niet alleen voor het opnemen en weergeven van het geluid,
doch ook van het beeld, en bovendien voor het opnemen en weergeven van nu
merieke gegevens in analoge en digitale vorm. De magnetofoonkop is daarom een
belangrijk bouwelement geworden.
Zoals in fig. 29 werd getoond berust de werking van de magnetofoon op het
magnetiseren van een laag permanent-magnetisch materiaal op een plastic band,
de MAGNETISCHE BAND. Het verloop van de krachtlijnen in deze band is
moeilijk te bepalen, doch men mag wel aannemen, dat een dikte van de magneti
sche laag van meer dan tweemaal de lengte van de ïuchtspleet geen zin heeft. De
plastic band kan zo dun zijn als de mechanische sterkte toelaat. Met een banddikte
van ongeveer 20-40 micron en een laagdikte van ongeveer 5-10 micron van het
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magnetische materiaal, is een middel geschapen om in een klein volume een gro
te hoeveelheid informatie op te bergen. Deze hoeveelheid is verder afhankelijk
van de breedte van de band en de informatie, die een centimeter lengte hiervan
kan bevatten. Nemen wij als voorbeeld een practijkgeval van 10.000 Hz bij een
bandsnelheid van 1 7/8" (4,75 cm) per seconde, dan zal één golflengte 4,75 mi
cron bandlengte betekenen en deze moet dan een veelvoud zijn van de afmeting
van één korrel van het magnetische materiaal (ongeveer 0,1 micron). Dit materiaal
moet verder een hoge magnetische geleidbaarheid hebben om te voorkomen, dat
de flux van de opneemkop door de luchtspleet gaat, en een hoge remanentie om
een sterk signaal te kunnen afgeven bij het uitlezen. Om te voorkomen dat een
deel van de flux door de luchtspleet gaat, moet de band vlak langs de kop lopen (er
dus op gedrukt worden) en daarom moet de laag slijtvast zijn. Tenslotte moet deze
laag volkomen gelijkmatig zijn. De industrie is erin geslaagd janden te maken, die
aan al deze eisen voldoen. Voor ideale weergave is het enig bezwaar de altijd nog
hoorbare ruis, welke misschien is te verklaren door het sam< udonteren der afzon
derlijke korreltjes van het magnetische poeder.
Bij een bepaalde frequentie kan het magnetisch materiaal de veldveranderingen
niet meer volgen, en zullen na het passeren van de kop de magnetische deeltjes
door elkaar zijn geschud, zodat zij in alle richtingen staan en bij het „uitlezen”
geen signaal wordt afgegeven. Dit gebeurt bij het UITWISSEN waarvoor een fre
quentie van 30-300 kHz op de spoel wordt gebracht. De lengte van de luchtspleet
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Fig. 199- Verloop van de registratie van een sinus
vormige stroom (I) in de opnamespoel; de magne
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Fig. 200. Uitleesspanning (E) als functie van de
lengte (l) van de luchtspleet gedeeld door de
golflengte van de geluidsfrequentie ( A ).
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is hier betrekkelijk onbelangrijk en men maakt deze vrij groot (300 micron) om de
strooiing door de luchtspleet klein te houden.
Bij het OPNEMEN van het signaal moet men er rekening mee houden, dat de
registratie van een sinusvormig veld in de kop, allerminst een sinusvormige mag
netisatie van de band tot gevolg zal hebben, want door de betrekkelijk brede „bananenschil”-vorm van de BH-kromme (fig. 199) zal een veldsterkte H| nodig zijn
om het remanente magnetisme te overwinnen. Een sinusvorm I in fig. 199 zal
daarom in de band een magnetisatie I' registreren, zodat een vervormd signaal
wordt uitgelezen. Door nu op het geluidsignaal een wisselstroom van hogere fre
quentie (die de magnetisatie van het ijzerpoeder niet kan volgen) te superponeren
(II) kan men werken op het gedeelte H!—H2 van de BH-kromme en krijgt men
een getrouwe registratie (IIZ). Bij geen signaal zal het H.F.-signaal in de opnamekop ook „uitwissen”. Bij het opnemen kan men zich denken, dat de laatste infor
matie aan de band wordt doorgegeven als deze de luchtspleet verlaat, zodat de
spleetdikte niet erg critisch is.
Heel anders ligt de situatie bij de UITLEESSPOEL. Indien de waarden van
luchtspleet, frequentie en bandsnelheid dusdanig zijn, dat de luchtspleet één com
plete sinusgolf van het geluidsignaal omvat, wordt in de spoel van de opneemkop
geen spanning opgewekt. Dit kan men inderdaad constateren door een continu
toenemende frequentie op de band op te nemen en daarna de opgewekte span
ning in de uitleesspoel grafisch uit te zetten. Men vindt dan een kromme overeen
komstig fig. 200, welke sterke dalingen in de afgelezen spanning vertoont bij die
waarden, waarbij de luchtspleet gelijk aan, of een veelvoud is, van de lengte van de
geluidsgolf op de band. Men moet de lengte van de luchtspleet dus kleiner maken
dan de lengte van de geluidsgolf, die men wil weergeven, en zo komt men tot een
luchtspleet van 4 micron of lager.
Aan de opnamekop wordt de eis gesteld, dat de permeabiliteit hoog is en de
wervelstroomverliezen laag zijn. Voor frequenties boven 10 kHz is daarom ferroxcube het aangewezen materiaal. De slijtvastheid bij het langs de luchtspleet schu
ren van de magnetische band is hoog en men kan dit harde materiaal goed glad
polijsten. Een bezwaar is echter, dat het ferroxcube bros is en op de scherpe rand
tussen het magnetisch circuit en de luchtspleet korreltjes kunnen afbreken, die in
de luchtspleet terecht komen. Om hieraan tegemoet te komen heeft men aanvan
kelijk deze spleet met niet magnetisch metaal opgevuld. Hierdoor krijgt men
enerzijds wel wervelstroomverliezen, anderzijds ontstaat een „verdringingsveld”
waardoor het strooiveld in de luchtspleet kleiner wordt. Wel is het metaal vrij
zacht. Een veel betere oplossing bracht daarom Philips door de luchtspleet op te
vullen met glas, waarvan de uitzettingscoëfficiënt ongeveer gelijk is aan die van het
ferroxcube. Men krijgt hierdoor een harde tussenlaag, die zich goed hecht aan het
ferroxcube en tezamen hiermede tot een glad oppervlak gepolijst kan worden. Fig.
201 geeft een foto van een gepolijste doorsnede van een kop met een luchtspleet
van 1,5 micron en het blijkt wel, dat een extreme nauwkeurigheid vereist wordt bij
de bewerking der verschillende vlakken.
Op het juk worden twee spoelen aangebracht, waarbij men het aantal windin
gen kan aanpassen aan de karakteristiek van de signaalgever. Men moet echter wel
oppassen dat de resonantie-frequentie (door de zelfinductie van de spoel en de on-
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Fig. 201. Foto van de doorsnede van een magnetofoonkop van ferroxcube, waarvan de luchtspleet (dikte 1,5 micron) met glas is opgevuld.

Fig. 202. Samenstellende delen van een magnetofoonkop voor het inschrijven en uitlezen van
digitale gegevens op 9 sporen op een band van
’/z" breedte.

derlinge capaciteit der windingen) ruim boven de toegepaste frequentie ligt.
Voor opname en afspelen van muziek en spraak worden 2 of 4 sporen op één
band aangebracht. De luchtspleet is 4 micron, de afstand der sporen 3,65 mm.
Voor VO1CE FILING (zoals o.a. op vliegvelden wordt gebruikt) maakt men kop
pen voor 17 sporen op een band van 25 mm breedte. De verschillende ferroxcube
delen worden door keramiek-delen en metalen afschermplaten van elkaar geschei
den en met glasemaille aan elkaar geplakt.
Men kan getallen „analoog” coderen in wisselstromen en zelfs als frequentiemodulatie. Voor dit doel worden koppen voor INSTRUMENTATIE gemaakt voor 14
sporen op een 25 mm bandbreedte. Hier wordt een luchtspleet van 1,5-2,5 micron
toegepast om tot hoge frequenties bij lage bandsnelheden te komen.
Bij het inschrijven en uitlezen van DIGITALE gegevens gaat het alleen om het
aantal pulsen en komt de krommevorm er niet op aan. Hier zal men dus recht
hoekige pulsen in de opneemkop invoeren en spitse pulsen (overeenkomstig fig.
199 I') uitlezen, doch deze kunnen in de digitale apparatuur verwerkt worden. Men
kan hier komen tot ca. 30 bits per mm van de betreffende band. Fig. 202 toont het on
der- en bovengedeelte van een dergelijke kop met inschrijf- en uitleesunits voor 9
sporen opeen ’/z" tape.
Men kan dus in een dergelijke rol band zeer veel informatie opbergen; een bezwaar
is, dat men het hele spoor moet aflopen om een bepaalde informatie te vinden. Als
geheugen met een kleinere ACCESS TIME gebruikt men daarom ook wel een snel
draaiende magnetische trommel of schijf, waarop de informatie als een spiraal is in
geschreven. Door de afleeskop loodrecht op het geluidspoor te verplaatsen kan men
snel de gewenste informatie vinden.

J
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II.M.5. ONDERDELEN VOOR DEFLECTIE IN T.V. APPARATEN
Een deel van het T.V. ontvangtoestel bestaat uit de circuits voor het mengen, schei
den en versterken van het video- en het geluidsignaal, die respectievelijk aan het
rooster van de beeldbuis en de luidspreker worden toegevoerd. De elektronenstraal,
waarvan de intensiteit door het video-signaal gevarieerd wordt, moet nu
echter bewogen worden om een raster te beschrijven, dat overeenkomt met het raster
in de opnamebuis (zie fig. 16). Het T.V.-signaal bevat stroomstoten, die ervoor zorgen
dat het raster in de beeldbuis synchroon met het raster in de camerabuis loopt; het
ontvangapparaat moet er echter voor zorgen, dat de afbuiging evenredig is met de
tijd, de „terugslag” snel genoeg verloopt, de lijnen verticaal en horizontaal recht en
evenwijdig zijn, en dat de elektronenstraal bij afbuiging in beide richtingen, gefocusseerc blijft op het scherm, ook als door de grote deflectiehoek de afstand van het ka
non t. >t het scherm aan de zijkanten hiervan zoveel groter is dan in het midden.
Bij kleuren-T.V. moet er bovendien voor gezorgd worden dat op alle plaatsen van
het scherm de straal van het rode kanon nauwkeurig het rode plekje treft enz. (kleurzekerheid). Bovendien moeten de 3 elektronenbundels, die gezamenlijk de kleur be
palen, ook op één „spot” samenkomen (convergentie).
In Hfdst. II.C.5. fig. 70 is reeds de DEFLECTIESPOEL voor zwart-wit T.V.
beschreven met de instelling voor de centrering en de lineariteit.
In Hfdst. II.C.10. is de deflectiespoel voor kleuren-T.V. beschreven, die voorzien
is van een „colour purity magnet” en waarop de ring met units voor de statische
convergentie is aangebracht, terwijl door spoelen in deze units de dynamische
convergentie wordt bewerkstelligd. Bij de 110° kleuren-T.V. buis moet nog een
hulpstroom door de deflectiespoelen worden gevoerd, om ook in de hoeken de
convergentie in orde te krijgen. Fig. 203 geeft een foto van de kleurendeflectiespoel met daarop gemonteerde convergentie-unit en daaruit blijkt wel, dat hier een

Fig. 203. Deflectiespoel voor 110° kleuren-T.V.
buis met daarop gebouwde „convergentie” unit.

Fig. 204. Line-output-transformator
kleuren T.V. (25.000 V).

voor
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vrij gecompliceerd precisie-apparaat is ontstaan, dat alleen in gespecialiseerde fa
brieken in grote aantallen kan worden gemaakt.
Naast deze deflectie-units zijn nog spoelen met inschroefbare ferroxcube ker
nen nodig voor het instellen van de beeldgrootte en de lineariteit.
Een ander belangrijk onderdeel van het „deflectiepakket” is de L1NE OUTPUT
TRANSFORMATOR, die zowel de stroom voor de horizontale deflectiespoel als
voor de anodespanning van de beeldbuis levert. De stroom voor de horizontale
deflectie moet geleidelijk vanaf 0 tot een bepaalde waarde toenemen, om de licht
stip een horizontale lijn op het scherm te doen doorlopen. Daarna moet plotseling
de stroom weer op 0 worden teruggebracht om de volgende lijn te beschrijven. Bij
het plotseling onderbreken van de stroom door de grote zelfinductie van de
deflectiespoel komt een grote hoeveelheid energie vrij (zo ontstaat de vonk over de
bougie in de benzinemotor) en deze energie wordt nuttig gebruikt door hiermede
de hoogspanning op de anode van de beeldbuis op te wekki
Hiertoe is de wik
keling die de deflectiespoel voedt, verlengd tot een hoogsp ; singswikkeling. Een
hoogspanningsgelijkrichter voert de hierin opgewekte spanning als gelijkspanning
aan de anode van de beeldbuis toe. Voor het goed functioneren van dit gecompli
ceerde elektromagnetische verschijnsel is voor deze transformator een ijzerkern
met lage verliezen bij hoge frequentie nodig en hier bracht het ferroxcube weer de
oplossing. Het magnetisch circuit wordt opgebouwd uit de zgn. U-KERNEN.
Een technologische moeilijkheid is, dat de anodespanning van de beeldbuis
voor zwart-wit T.V. 20.000 V en voor kleuren-T.V. 2 5.000 V is, en dat de spoel van
deze transformator ook onder invloed van vocht en temperatuur deze spanning
moet kunnen uithouden. Door ingieten in plastic wordt deze hoogspanningsbestendigheid verkregen. Fig. 204 toont een line output transformator voor kleuren
T.V.

1I.M.6. SYNCHRONE EN STAPPEN MOTOREN

In Hfdst. II.K.4. is reeds gesproken over de toepassing van ferroxdure voor
kleine gelijkstroommotoren. De mogelijkheid, die dit materiaal biedt om bij
een betrekkelijk grote luchtspleet en een korte magneet (in de practijk een afwis
selend N-Z gemagnetiseerde cilinder) een voldoend sterke magnetische flux te
krijgen, heeft ook een impuls gegeven aan het ontstaan van kleine, handige synchroon-motoren. In een synchroonmotor is het toerental constant en gelijk aan
frequentie X 60: aantal poolparen. Bij éénfase wisselspanning zal de motor
niet uit zichzelf aanlopen, doch als hij eenmaal draait, synchroon doordraaien
(men herinnert zich de elektrische klokken, die met de hand in beweging
moesten worden gebracht). Door het aanbrengen van een tweede fase, zal de
motor zelf aanlopen. Men kan deze tweede fase aanbrengen door een tweede
stel polen met een kortsluitwikkeling, of een tweede wikkeling, waarmede een
condensator in serie wordt geschakeld (door omschakelen van de condensator
kan men dan de draairichting omkeren).
Vooral nu de netfrequentie in de elektrische centrales nauwkeurig constant
wordt gehouden, is een dergelijke motor bijzonder geschikt voor elektrische klok-
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Fig. 205. De verschillende onderdelen van een kleine synchroonmotor.
M = fc-rroxdure poolrad op as, S = spoel, P = deksels met tanden en kortsluitwindingen.

ken ui tijdschakelaars. (Van de laatsten zijn voor automatische wasmachines grote
aantallen nodig). Voor het gebruik in grammofoons, waar toch ook een constante
snelheid gevraagd wordt, heeft de synchroonmotor aanvankelijk niet voldaan.
Door de veranderlijke wrijving tussen naald en plaat ontstaan kleine variaties in
het toerental, waarvoor het oor bijzonder gevoelig is (het zgn. „jengelen”). Door
een zware draaischijf onder de plaat en een elastische aandrijving tussen motor en
plaat heeft men deze moeilijkheden kunnen opheffen.
Uit fig. 205 blijkt wel hoe bijzonder eenvoudig de constructie van een dergelijke
synchroonmotor is. Philips brengt deze met een koppel van 15 tot 600 gr. cm en
een snelheid van 250 omwentelingen per minuut. Aangezien voor het gebruik als
tijdschakelaar het toerental belangrijk gereduceerd moet worden door een tand
wieloverbrenging, wordt ook een uitvoering geleverd met ingebouwde tandwiel
overbrenging (SYNCHRODRIVER) met een uiteindelijk toerental van 8 of 1 om
wenteling per minuut.
Men kan een dergelijk motortje ook voeden uit een elektronische omvormer
(INVERTER), die gelijkspanning omzet in een wisselspanning met regelbare fre
quentie, en zo kan men het toerental van de synchroonmotor regelen.
Bij de moderne elektrische meetmethoden worden de gemeten waarden veelal
in aantallen stroompulsen uitgedrukt. Dit is zeker nodig als men met deze geme
ten waarden nog berekeningen wil uitvoeren. „Automation” wordt een eenvoudige
zaak, indien de motor, die de regeling van de machine of het proces moet uitvoe
ren, ook door stroompulsen kan worden aangedreven. Men kan dan de gemeten of
berekende waarden, respectievelijk de uit een geheugen of uit een ponsband uitge
lezen getallen, direct vertalen in een aantal omwentelingen van de motor en daar
door in een bepaalde „verplaatsing”.
Welnu, met de onderdelen van een dergelijke synchroonmotor kan men op
zeer eenvoudige wijze een apparaat maken, dat met iedere stroompuls één stapje
verder draait. Men plaatst dan de magnetische cilinder binnen twee statoren, die
een halve steek t.o.v. elkaar verschoven zijn. Dit kan aan de uitslag volgens fig. 206
verklaard worden: in de getekende stand wordt de rotor vastgehouden in de stand
waarin de S-polen van de rotor tussen de N-polen van de stator staan. Als men S2
omschakelt, zal tijdens het omschakelen stator II zijn magnetisme verliezen, de S-
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Fig. 206. Het principe van de stappenmotor
(uitslag).

Fig. 207. Karakteristiek van een stappenmotor: koppel
als functie van het aantal stappen per sec.
A = „pull-out”, B = „pull-in”, W = werkgebied,
R = aanloopgebied („slew-range”).

polen van de rotor gaan tegenover de N-pole n van stator I staan: de rotor gaat dus
1/8 steek naar boven (rechtsom). Sluit nu S2 — A, dan keert de polariteit van stator
II om, en stellen de S-polen van de rotor zich tussen de N-polen der twee statoren
in: de rotor gaat 1/8 steek verder naar rechts. Schakelen wij daarna Si van B naar
A om, dan draait de rotor weer 1/4 steek verder naar rechts. Indien wij echter van
uit de getekende toestand Si van B naar A schakelen, dan is gemakkelijk in te
zien, dat de rotor linksom gaat draaien. De schakelaars Si en S2 kan men ver
vangen denken door twee bi-stabiele multivibratoren en poortschakelingen (fig.
36) en zo kan men de motoren aandrijven met de stroompulsen, die door
de computer of het meetapparaat worden afgegeven.
Fig. 207 toont een typische karakteristiek van een dergelijke stappenmotor. On
der „pull in” is te verstaan de maximum frequentie, waarbij de motor veilig start,
„pull out” de maximum frequentie waarbij hij blijft doordraaien. Deze frequentie
neemt af naarmate het te leveren koppel groter is. Bij een wrijvingsweerstand R zal
men moeten aanlopen bij 140 pulsen per seconde en — desgewenst en indien
mogelijk — daarna de frequentie tot 350 kunnen opvoeren. De range bevat moto
ren met 48 en 96 stappen per omwenteling, met een pull-in snelheid tot 750
omw./min., en een maximum koppel van 2 kg cm met een opgenomen vermo
gen van 2-11 W. Typisch is het geringe vermogen dat nodig is om het vrij grote
koppel te krijgen (het rendement is beter dan van een tandwieloverbrenging) en de
„digitale” nauwkeurigheid (iedere eenheid die een puls geeft wordt verwerkt).

II.M.7. REGELTRANSFORMATOREN
Een onderdeel, dat geen elektronische elementen bevat, doch toch van groot
belang is voor elektronische meetinrichtingen is de REGELTRANSFORMATOR.
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Fig. 208. Twee methoden voor het beperken van de kortsluitstroom in de door de borstel kortgesloten
wikkeling van een regeltransformator.
a. i-vcc wikkelingen, verbonden door smoorspoelen, b. een koolborstel met hoge weerstand.

H continu-regelen van een spanning, zoals voor metingen vaak nodig is, is geen
eenvoudige zaak. Past men een regelweerstand toe, dan is de spanning sterk af
hankelijk van de stroombelasting. Bij gebruik van een dynamo kan men, door re
geling van de bekrachtigingsstroom met een weerstand, de spanning regelen, maar
de tegenwoordige elektrotechnici zijn het lawaai der machines ontwend. Met een
thyristorschakeling kan men met zeer weinig energie de spanning regelen, maar
de grote afwijking van de afgegeven spanningskromme van de oorspronkelijke sinusvorm, kan in vele gevallen bezwaar opleveren. Een ideale oplossing wordt ver
kregen, indien men een regeltransformator mechanisch als een draaipotentiometer kan uitvoeren. Hierbij is het wikkelen van de transformatorwikkeling op een
toroïde (dus op een cilinder van gelamelleerd ijzer) met een ingenieuze wikkelma-

Fig. 209. Regeltransformator voor 0-260 V, 20 A.
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chine nog wel op te lossen. Moeilijker is het probleem van het afnamecontact.
In een draadweerstand kan men zonder bezwaar 2 naast elkaar liggende windin
gen kortsluiten; sluit men in een transformatorwikkeling met het afnamecontact 2
naburige windingen kort, dan zal hierover een kortsluitstroom lopen. Een oplos
sing is om 2 volledige windingen naast elkaar te wikkelen en deze door smoorspoelen te verbinden (fig. 208a). Eenvoudiger is om een borstel te gebruiken met
een betrekkelijk grote overgangsweerstand. Volgens fig. 208b zal door de kortge
sloten winding een stroom lopen van ongeveer ’/z! — Ie, waarin I = de afgeno
men stroom en Ie = de kortsluitstroom = de spanning van één winding gedeeld
door de weerstand van de borstel. Indien Ic niet veel groter wordt dan ‘Al, zal de
kortgesloten winding niet warmer worden dan de daarnaast liggende winding.
De regeltransformator bestaat dus uit een cilinder van opgerold transformatorblik, waarop torodiaal een wikkeling wordt aangebracht. Voor kleinere transforma
toren wordt het loopvlak op de kop van de cilinder aangebracht, voor grotere
transformatoren geeft de cilinder mantel een groter oppervlak. Fig. 209 toont het
grootste door Philips geleverde type, regelbaar van 0-260 V bij 20 A. Het deel van
de wikkeling, waarover de borstel loopt, wordt afgedraaid, geslepen en galvanisch
met een hard en goed geleidend materiaal bedekt. De borstels schuiven in een
zware aluminium plaat, die de in de borstels opgewekte warmte kan afvoeren. Het
kleinste type levert 0-240 V bij 0,5 A, heeft een diameter van slechts 85 mm en
een gewicht van 700 gr.

II.M.8. (REED) RELAIS

Een belangrijke rol in de schakeltechniek speelt nog altijd het RELAIS, waarin
door een stroom door een spoel een „anker” wordt aangetrokken, dat tegen de
werking van een veer een contact sluit (of opent). Een dergelijk relais heeft 3 critische waarden, die reproduceerbaar moeten zijn: de stroomsterkte waarboven het
contact wordt gesloten, waarboven het contact blijft gesloten en waarbeneden het
contact wordt geopend. Wij zullen niet de sedert jaren bekende telefoon relais be
spreken, waarvan er miljoenen, vooral in telefooncentrales in bedrijf zijn, en
waarmede een grote mate van betrouwbaarheid is bereikt. Een bezwaar blijft ech
ter, dat de contacten in de lucht door oxidatie of vervuiling een hogere weerstand
kunnen krijgen, dat door vervuiling het mechanisme grotere wrijving kan krijgen,
en dat een zekere mechanische traagheid aanwezig is.
In de voorgaande hoofdstukken is besproken, dat transistoren of thyristors kun
nen werken als een relais, dat met zeer kleine energie geschakeld kan worden, dat
zeer snel is, en duurzaam. Een bezwaar van een dergelijk elektronisch relais is ech
ter, dat in de „gesloten” stand nog een zekere „inwendige” weerstand aanwezig is
en in de „geopende” stand evenmin de weerstand oneindig hoog is.
Zoals in Hfdst. 1.23 is besproken, is daarom in het bijzonder voor telefooncentrales een magnetisch relais, het REED RELAIS, ontwikkeld, dat in veel mindere
mate de bezwaren heeft der bestaande elektromagnetische relais, en in vergelijking
met de transistoren en thyristors het voordeel heeft van een lagere weerstand in
gesloten toestand, en een vrijwel oneindige weerstand in de open toestand.
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Fig. 210. Rccd-relais:
a. principiële constructie,
b. karakteristiek van de contactdruk als functie van de contactafstand (in micron) met als parameter de
magnetische veldsterkte = H (die evenredig is met het aantal ampère windingen).

Het principe van het Reed-relais toont fig. 210a. Uit chroomijzerdraad van 0,55
mm worden 2 strippen gewalst, die door een mechanische en een warmtebehan
deling reproduceerbaar een bepaalde veerkracht en een bepaalde kromming krij
gen. In geopende toestand is de contactafstand 100 micron en volgens de in
Hfdst. II.L.1. genoemde kromme van Paschen, is bij deze afstand in stikstof van 1
atm. druk de doorslagspanning minstens 1000 V. Teneinde een lage contactovergangsweerstand te krijgen wordt in het oppervlak een laagje goud gediffundeerd.
Beide strippen worden, zorgvuldig gepositioneerd, in een atmosfeer van zuivere
stikstof ingesmolten in een glazen buisje. Het contact bevindt zich dus in een
ruimte, die geen stof, geen zuurstof en geen waterdamp bevat. Het relais wordt be
krachtigd door een veld in de lengterichting. In fig. 210b geeft de rechte lijn 0 de
veerkracht der 2 veren als zij naar elkaar toe bewogen worden (deze is recht even
redig met de doorbuiging). De magnetische aantrekking tussen de beide veren
(onder invloed van het magnetische veld) is bij benadering omgekeerd evenredig
met het kwadraat van de afstand der contactveren. Bij een magnetische veldsterkte
Hi (kromme A) komen de stripjes niet in beweging, bij H3 (kromme C) zullen zij
net gesloten worden. Bij een veldsterkte H4 (kromme D) zal de contactdruk = P
= 4gr zijn. Bovendien treedt hier verzadiging van de stripjes op, zodat verande
ring van de veldsterkte weinig invloed op de contactdruk heeft. Indien men nu de
veldsterkte terugbrengt tot H2 (kromme B), dan zal het contact openen, zelfs na
een zekere kleefkracht (p) te hebben overwonnen. Het blijkt, dat de drie eer
der genoemde critische waarden goed gedefinieerd zijn en weinig beïnvloed
worden door wrijving of massatraagheid. De sluittijd is 0,001 sec., de openings
tijd 50 micro sec. Het te schakelen vermogen is 5 W of 100 mA bij 65 V.
De levensduur moet boven 5 miljoen schakelingen zijn, met een „failure rate”
kleiner dan 8,5 X 10— 9. Na deze levensduur mag de contactovergangsweerstand
niet meer zijn dan 2,5 ohm (0,15 ohm begintoestand).

i
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Het magnetisch veld kan worden geleverd door een spoel om het relais met
aangepast magnetisch circuit; het aantal AW voor inschakelen is minimum 58,
voor niet inschakelen maximum 30.
Men kan nu de contactveren ook doen doorlopen door het veld van 2 spoelen
met magnetische systemen, waarbij het veld door één spoel niet, van 2 spoelen wel
het contact sluit, en daarbij kan het in Hfdst. 1I.K..3. genoemde „coïncidentieprincipe” worden toegepast (FERREED relais). Ook kan men het relais door bewe
gen van een daarbuiten gelegen permanente magneet bedienen.
Wij mogen wel concluderen, dat de elektronica in dit relais voor bepaalde toe
passingen een sterke concurrent heeft gekregen.

II.M.9. ELEKTROMECHANISCHE ONDERDELEN

Wij willen nog vermelden, dat de plastic- en metaali dustrie erin geslaagd is
een serie ingenieuze onderdelen als aansluitklemmen, stekers en steekcontacten,
meerpolige schakelaars, signaallampjes, bedieningsknoppen enz. te realiseren, die
bij kleine afmetingen een hoge graad van perfectie bereikt hebben.
Wij willen hierbij één type speciaal vermelden, omdat hier de nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid wel een zeer grote rol spelen: dat zijn de PRINTED WIRING
CONNECTORS. De moderne elektronische apparatuur wordt gemonteerd op gedrukte-bedrading-platen (Hfdst. II.L.10). Teneinde deze gemakkelijk te kunnen
uitwisselen, mondt het schema op een dergelijke „printplaat” uit in een aantal ver
gulde contacten op één der zijkanten, die men steekt in een strip met vergulde
verende contacten, waarvan verbindingsdraden naar de andere delen van het appa
raat uitgaan. Teneinde 2 rijen van dergelijke contacten te krijgen, past men wel
een dubbele rij veercontacten toe, waarbij een dubbele rij stekers aan de printplaat

Fig. 211. »Printed-wiring-connector" met 2 X 32 contacten met een onderlinge afstand van 0,1".
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Fig. 212. Verbinding der aansluitdraden aan de contacten der connectoren door „wire wrapping”.

wordt gesoldeerd. Fig. 211 toont een voorbeeld van deze PRINTED WIRING
CONNECTORS, die vanzelfsprekend een hoge graad van nauwkeurigheid moe
ten hebben.
Het solderen der verbindingsdraden aan zo’n dubbele stekerlijst, die ca. 100
contacten heeft op een lengte van 25 cm, is geen eenvoudige zaak. Men is hier ge
komen tot een onverwachte oplossing, de zgn. WIRE WRAPPING-techniek (fig.
212). Een eenvoudig apparaatje wikkelt de aansluitdraad om de aansluitpen. Men
hoeft niet te vrezen voor afgevallen druppels soldeer of hars, de verbinding is me
chanisch stevig en de overgangsweerstand gering.
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SECTIE N. SAMENGESTELDE BOUWELEMENTEN
II.N.1. INLEIDING

In Sectie II.A. is reeds gesproken over het gebruik van FUNCTIONAL
UNITS. De complete schakeling wordt dan niet meer opgebouwd uit buizen,
halfgeleiderelementen, weerstanden, condensatoren en zelfinducties, doch uit
gestandaardiseerde schakelelementen, die ieder een bepaalde functie vervullen.
De apparatenbouwer behoeft zich niet meer bezig te houden met de eigenschap
pen (specificatie en toleranties) der „discrete” bouwelementen en evenmin met
de keuze der meest geschikte bouwelementen en de toe te passen schakeling. Hij
kiest een unit, waarvan de „functie” is vastgelegd, waarbij mag worden aange
nomen, dat de fabrikant der bouwelementen de zorg voor de best mogelijke
schakeling, de toelaatbare belasting der discrete bouwelementen, de integratie
van de toleranties hiervan en tenslotte de controle van de „complete unit” t.a.v.
de specificatie op zich heeft genomen.
Men kan stellen, dat op deze wijze alleen een verplaatsing van werk van de ap
paratenfabrikant naar de bouwelementenfabrikant plaats vindt, dat de eerstge
noemde even goed kan doen (althans wanneer voor de fabricagetechniek geen be
paalde technologieën, zoals kristalschakelingen, nodig zijn). Dit geldt inderdaad
voor de fabricage van grotere aantallen radio- en T.V.-apparaten, waarvoor het over
het algemeen economischer is alle discrete onderdelen (tegenwoordig inclusief
kristalschakelingen) op één „print-plaat” te monteren, dan deze uit afzonderlijke
standaardcircuits samen te stellen. Er zijn echter enige overwegingen, die in vele
gevallen tot toepassing van functionele eenheden leiden:
a. Doordat de bouwelementenfabrikant aan meerdere apparatenbouwers levert en
ernaar streeft functionele eenheden te maken, die voor verschillende toepassin
gen geschikt zijn, kan hij tot grotere aantallen komen. De kosten voor het ont
werp, het kwaliteitsonderzoek en de kostbare (automatische) meetapparatuur
worden daardoor over grotere aantallen omgeslagen.
b. Vooral bij de invoering van de „automatie” in de machinebouw, is de fabrikant
van het eindproduct veelal onvoldoende bedreven in de elektronica om de ge
hele schakeling te ontwerpen.
c. Doordat de schakelingen steeds ingewikkelder worden, ontstaat er door specia
lisatie een nieuwe generatie elektronici, die niet meer hun eerste proefmodel
(op „het plankje”) maken uit transistoren, condensatoren, weerstanden enz.
maar uitgaan van gestandaardiseerde eenheden, waarvan alleen de functie, die
zij kunnen verrichten, hun interesseert. Zij sparen daarmede geld en tijd: zij
kunnen sneller proeven doen en sneller kleine aantallen fabriceren (tenminste
wanneer de functional units uit voorraad leverbaar zijn). Als voorbeeld vertoont
fig. 213 een uitvoering van NORbit-eenheden voor digitale schakelingen. Deze
worden geperst in plastic blokken met stekers, die kunnen worden gestoken in
platen met verende contacten, waarin men aan de achterkant de verbindingsdraden kan steken. Het „plankjesmodel” van de complete digitale schakeling is
zo in enkele minuten gereed.
Men zal zich afvragen waarom dergelijke functionele schakelingen nog worden
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Fig. 213. Enige „NORB1T" functionele schakelelementen en een plaat met verende contacten voor het
snel samenstellen van experimentele schakelingen.

uitgevoerd als printplaten, waarop discrete onderdelen worden gemonteerd, en
niet als geïntegreerde kristalschakeling. De reden is dat het vermogen van kristalschakclingen beperkt is en men hierin geen grotere condensatoren, weerstanden
en spoelen kan opnemen. Daarom worden nog functionele eenheden volgens de
klassieke montagemethoden toegepast, die dan door inbouw in een passende om
hulling beveiligd worden tegen vocht, stof en mechanische beschadiging.
We zullen nu enige toepassingen van functionele eenheden behandelen.

II.N.2. RADIO- EN TELEVISIE-APPARATEN
Het lijkt voor de hand te liggen een RADIO-APPARAAT te splitsen in functio
nele eenheden, die resp. het H.F.-circuit, het M.F.-circuit, het L.F.-circuit en een
gelijkrichter bevatten. Men kan zich dan voorstellen, dat men het weinig gevoelige
H.F.-circuit van een lokale ontvanger naar keuze kan koppelen aan een grote of
een kleine luidspreker met aangepast L.F.-circuit, waarbij men naar keuze ditzelf
de L.F.-circuit ook kan voeden uit een zeer gevoelig en selectief H.F.-circuit. Deze
redenering gaat veelal niet op, want de verschillende delen van het apparaat moe
ten toch aan elkaar aangepast zijn. Zoals hierboven reeds werd gesteld is het bo
vendien bij de meestal grotere geproduceerde aantallen economischer de gehele
schakeling op één printplaat te maken. De mogelijkheid bestaat echter, dat service-problemen, die bij de ingewikkelde kleuren T.V.-apparaten optreden, toch tot
de toepassing van functionele eenheden zal leiden. Een hogere kostprijs wordt dan
getolereerd, omdat men reparaties sneller kan uitvoeren door het uitwisselen van
eenheden.
Er worden wel steeds meer kristalschakelingen in radio- en televisie-apparaten
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toegepast, doch hierbij is het doel eerder economie en plaatsbesparing. Men verza
melt de halfgeleiderelementen, kleine weerstanden en condensatoren in het geïn
tegreerde circuit en verbindt hieraan grote condensatoren, weerstanden en zelfinducties op de printplaat van het apparaat. Deze geïntegreerde circuits zijn dus in
principe nog geen complete „functionele eenheden”.
Functionele eenheden worden wel toegepast voor de TUNERS, die het H.F.en menggedeelte van F.M. en T.V. ontvangers bevatten. Voor F.M. geschiedt de af
stemming met een variabele condensator of zelfinductie, voor T.V. heeft men
slechts de keuze tussen een paar zenders en wenst men — liefst met drukknoppen
— het betreffende „kanaal” te kiezen (KANALENKIEZER). Het gaat hierbij om
een onderdeel, dat door de hierin optredende hoge frequenties zeer critisch is, me
chanisch rigide moet zijn om verstemming door onderlinge beweging der gelei
ders tegen te gaan, en elektrisch goed afgeschermd om onderlinge beïnvloeding
der circuits te voorkomen. Bij T.V. worden bij het kiezen
r verschillende kana
len andere resonantiecircuits ingeschakeld en bij overgang -n V.H.F. naar U.H.F.
zelfs andere buizen of transistoren. Deze omschakeling wordt dan door het in
drukken der drukknoppen bewerkstelligd. Door het draaien van deze drukknop
moet dan een variabele condensator worden bewogen, waardoor een fijnafstemming wordt verkregen, die bij het over- en weer terugschakelen behouden blijft.
Aangezien de drukknoppen de omschakelaar en de .afstemcondensator van het
H.F.-circuit moeten bedienen, moeten zij direct hierop zijn gemonteerd. Deze tu
ners zijn een waar meesterwerk van mechanische- en elektronica techniek en wor
den in grote aantallen in daarop gespecialiseerde fabrieken vervaardigd.
In 1969 is een vereenvoudiging in de constructie dezer kanalenkiezers opgetre
den, doordat men voor de fijnafstemming der circuits gebruik kon maken van VARACTOR-dioden, waarvan de capaciteit verandert bij verandering van de span
ning. Deze variabele spanning kan worden toegevoerd door leidingen buiten het
H.F.-circuit. Men kan nu het H.F.-circuit op de daarvoor gunstigste plaats op de
printplaat van het gehele apparaat monteren en de potentiometers voor de spanningsregeling op de daarvoor het meest geschikte plaats op de frontplaat.
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Fig. 214. V.H.F.-U.H.F.-circuit van een kanalenkiezer
met „varactors”.

Fig. 215. Drukknopunit, beho
rende bij de kanalenkiezer fig.
214.
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De drukknop unit bestaat nu uit door een schroefspindel bediende lineaire potentiometers, die door het indrukken van de drukknop worden ingeschakeld en
door het draaien hiervan worden bijgesteld. Fig. 214 geeft een foto van het circuitgedeelte, dat op de printplaat van het apparaat wordt bevestigd, en fig. 215 de
(hiervan gescheiden) drukknop unit.

II.N.3. MOTORREGELING

Het toepassingsgebied motorregeling, waaraan men kan toevoegen regeling van
elektrische ovens en verlichting, in het algemeen dus STERKSTROOM REGE
LING, leent zich bijzonder goed voor het systeem van functional units. Men heeft
hier soms te maken met weinig elektronisch gespecialiseerde fabrikanten van de
eindapparatuur. Ook de veelal kleine series en de mogelijkheid om met standaard
bouwstenen verschillende combinaties te maken, bevorderen de toepassing.
Voor de regeling van gelijkstroom gebruikt men THYRISTORS (Hfdst.II.J.4)
welke tevens wisselstroom in gelijkstroom omzetten, voor de regeling van wissel
stroom TRIACS. Men kan deze halfgeleiderelementen samenvoegen in verschil
lende combinaties, welke de gewenste maximumstroom en spanning leveren, in
de meeste gevallen door directe aansluiting (zonder transformator) aan het 220 V
of 380 V wisselstroomnet. Deze thyristors of triacs worden tot een eenheid samen
gebouwd met de nodige koelinrichtingen, overstroom- en overspanningsbeveiligingen en aansluitklemmen. De regeling van de stroomsterkte van deze units ge
schiedt nu alleen door variëren van de fase van een stroomimpuls, die op de regelelektrode van deze thyristor of triac wordt gebracht (zie fig. 25). Het vermogen
van deze puls is niet groot en daarom kan men voor verschillende typen sterkstroomeenheden met één zelfde pulsgever volstaan. Deze bestaat minstens uit een
pulstransformator en een circuit, waarmede de fase van de puls met een potentiometer wordt ingesteld. Men kan echter aan deze pulsgever verschillende eenheden
toevoegen. Een tweede eenheid kan veranderingen in de ingangsspanning meten
en bij eventuele afwijkingen de fase van de puls corrigeren. Een derde eenheid
meet de stroom en kan de puls dusdanig corrigeren dat de spanning bij verander
lijke belasting constant blijft, doch jndien de stroom ontoelaatbaar hoog zou oplo
pen regelt hij de spanning terug. De ideale toestand is, dat een bepaalde stand van
de potentiometer correspondeert met een toerental van de motor. Men brengt dan
een „pulsgever” (Hfdst.II.N.4.) aan op de as van de motor en met behulp van digi
tale eenheden, als in het volgende hoofdstuk worden beschreven, wordt de fase
van de puls bijgeregeld tot het toerental overeenkomt met de ingestelde waarde.
De in fig. 216 getoonde oscillogrammen vertonen het resultaat van een dergelijke
installatie, n.1. het verloop van het toerental als een motor van 18 kW nominaal
1500 toeren onder volle belasting wordt ingeschakeld en daarna uitgeschakeld,
terwijl de potentiometer respectievelijk op een snelheid van 50 en 1500 omwente
lingen per minuut is ingesteld. De ankerwikkeling is hierbij aan een vaste gelijk
spanning aangesloten. Het snelle afvallen van het toerental is bereikt doordat bij
uitschakelen van de voedingsspanning de motor door een andere gelijkrichter
stroom in het net teruglevert en daardoor wordt afgeremd. De oudere elektrotech-
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Fig. 216. Oscillogrammen (toerental als functie van de tijd), opgenomen bij onder volle belasting in- en
uitschakelen van een 18 pk gelijkstroommotor, waarbij de regeling geschiedt door functionele eenhe
den met „thyristors".
a. Als de ingestelde snelheid 50 omw./min. is (verticale schaal 17 omw./min. per vakje, horizontale
schaal 1 sec. per vakje),
b. Als de ingestelde snelheid 1500 omw./min is (verticaal 600 omw./min per vakje, horizontaal 0,5 sec.
per vakje).

nici die in hun jeugd wel eens met een aftakweerstand een gelijkstroommotor in
bedwang hebben moeten houden, zullen watertanden bij’het zien van deze regel
mogelijkheden.
Bij het regelen van ovens kan de bereikte temperatuur analoog of digitaal wor
den overgebracht en vergeleken met de ingestelde temperatuur, waarbij het ver
schil de fase van de puls op de thyristor iets doet verschuiven. Bij regeling van ver
lichting kan men op een bepaald verlichtingsniveau instellen. Men kan regelen op
een vloeistofniveau, druk, trek enz.

ILN.4. CIRCUIT-BLOCKS VOOR DIGITALE FUNCTIES

Zoals reeds eerder is uiteengezet worden digitale schakelingen opgebouwd uit
een aantal standaard-schakelelementen als fig. 36a en b. Zij lenen zich daarom
zeer goed tot het samenstellen uit functionele eenheden. Terwijl in ingewikkelde
schakelingen, zoals computers, meestal geïntegreerde circuits worden toegepast,
gebruikt men voor eenvoudigere bewerkingen zoals voor de automatische bestu
ring van machines (AUTOMATION) veelal bouwstenen, die uit „discrete” onder
delen op een printplaat zijn opgebouwd. Het vermogen kan dan wat groter zijn en
men kan grotere condensatoren en weerstanden en ook spoelen in de schakeling
opnemen. Zij worden ingegoten in een metalen of plastic omhulling en zijn daar
door bestendig tegen vocht en temperatuur. Dergelijke functionele eenheden wor
den door Philips geleverd onder de benaming CIRCUIT-BLOCKS, MODULAR
SUB-SYSTEMS of NORBITS.
Een van de eenvoudigste functies bij „automation” is het TELLEN. Als seinge
ver kan men gebruiken een fotocel, waarop een lichtstraal valt, die door bewegen
de voorwerpen wordt onderbroken, of een elektromagneet met een luchtspleet,
waardoor zich een metalen plaatje beweegt. Op deze wijze kan men b.v. het aantal
producten of het aantal omwentelingen van een as tellen door het tellen van de
stroomimpulsen, die in de seingever worden opgewekt.
In Hfdst. 1.22. is reeds vermeld, dat men met de FLIP-FLOP schakeling kan
tellen in het binaire stelsel. In fig. 217 is deze schakeling nog eens gegeven in de
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Fig. 217. „Flip-flop”-schakelingen met verschillende mogelijkheden door gebruik te maken van de ingangen, T, K, J, S of R en uitgangen Q1 en Q2.

moderne uitvoering met NPN-transistoren. Verder zijn enkele aansluitingen toe
gevoegd, waardoor verschillende schakelmogelijkheden ontstaan.
Bij juiste keuze van de weerstanden, capaciteiten en karakteristieken der transistoren heeft deze schakeling 2 stabiele toestanden (BISTABIELE MULTIVIBRATOR). Als TRI geleidt, wordt hierdoor de kruiselings hieraan verbonden output
Q1 aan aarde verbonden, en krijgt dus een spanningsniveau = 0 (deze toestand
van de schakeling definiëren we als „0”). Hierdoor wordt de basis van TR2 negatief
en TR2 wordt gesperd. Daardoor wordt de tweede output Q2 positief en dus de
basis van TR1 positief, waardoor TR1 geleidt, waarvan we hierboven zijn uitge
gaan. In deze toestand is de schakeling dus stabiel. Een tweede stabiele toestand is:
TR2 geleidt en TR1 spert. Beide stabiele toestanden zijn hieronder aangegeven.

Toestand
„0”

„r

TRI
geleidt
spert

TR2
spert
geleidt

Basis TR1
pos.
neg.

Basis TR2
neg.
pos.

Qi

o

pos.

Q2
pos.
0

Men kan de schakeling van de ene toestand in de andere brengen door een ne
gatieve puls te leiden naar de basis van de transistor die geleidt, die daardoor ge
sperd wordt. Een negatieve puls op het triggercontact T, zal via één der twee con
densatoren en der dioden Dl en D2 altijd zijn weg zoeken naar de basis van dié
transistor, die geleidt, want deze is positief en daarheen zal de diode de puls door
laten. Wordt aan T een serie negatieve pulsen toegevoerd, dan zal bij iedere puls
de schakeling omklappen en uitgaande van de toestand „0” wordt bij de oneven
pulsen Q1 positief en bij de even pulsen Q2 positief. De schakeling klapt alleen
om door negatieve pulsen op T.
Indien we nu volgens fig. 218a de triggeraansluiting T van een tweede schake
ling II aansluiten aan de output Q1 van de eerste schakeling, dan is het na het bo
venbehandelde duidelijk, dat alleen bij de even pulsen Q1 I van positief naar 0
springt en dus een negatieve puls naar T II doorgeeft, waardoor schakeling II om-
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Fig. 218. Tellen met „flip-flop"-schakelingen:
a. Teller met „reset" en signalering bij een bepaald getal, b. Truth-table, c. Schuifregister.

klapt. Uit de in fig. 218b aangegeven TRUTH-table blijkt nu hoe in 4 units de
opeenvolgende pulsen verschillende „toestanden ” dezer units doen ontstaan, waar
bij het aantal der in T I toegevoerde pulsen in het 2-tallig stelsel in deze units
wordt ingeschreven. Men kan dit zichtbaar maken door lampjes tussen Q1 en 0.
Men kan door middel van decodeer-schakelingen het aantal pulsen ook in het
tientallig stelsel omzetten, en door cijferbuizen of mechanische apparatuur zicht
baar maken, doch voor „signaleren” van een bepaald aantal is dit niet nodig.
Men kan n.1. bij het getal 16 een relais doen bekrachtigen doordat Q1 IV dan
weer in de 0 stand komt. Men kan echter ook bij een gekozen getal een relais doen
aanspreken, doordat men de schakelaars Si tot S4 (fig. 218a) dusdanig aan Q1 of
Q2 der verschillende eenheden legt, dat bij het gekozen getal (in de figuur „1001”)
alle 4 schakelaars een positieve spanning verder leiden naar een NAND-poort (die
hierna wordt beschreven), die alleen bij deze toestand een relais bekrachtigt.
Met de aansluitingen S en R (fig. 217) heeft men echter ook nog de mogelijk
heid om daarop inkomende pulsen naar de basis van slechts één der transistoren
te leiden. Als de schakeling zich bevindt in stand „0”, zal een negatieve puls op S
hem in stand „1” brengen; staat hij reeds in stand „1” dan blijft hij „1”: dit noemt
men „SET”. Met een negatieve puls op R zal de schakeling vanuit stand „1” in „0”
komen en vanaf „0” in „0” blijven (RESET). In fig. 218b is aangegeven hoe door
een gezamenlijke „reset” draad alle units in stand „0” kunnen worden terugge
bracht.
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Tenslotte bieden de aansluitklemmen J en K (fig. 217) nog de mogelijkheid om
2 soorten gegevens in één flip-flop te verwerken. Deze „blokkeren” n.1. de dioden
Dl en D2, waaraan zij zijn verbonden, indien op deze aansluiting een positieve
spanning wordt aangebracht. Indien J en K een spanning = 0 hebben, werkt de
schakeling als hierboven is besproken als bistabiele multivibrator. Indien zij beide
een positieve spanning voeren, is de schakeling voor negatieve pulsen op T ge
blokkeerd. Indien echter J een positieve spanning en K een spanning = 0 voert,
zal alleen TR1 voor een negatieve puls op T beïnvloedbaar zijn. De schakeling zal
dan alleen omklappen als TRI geleidt, dus als de schakeling in stand „0” staat. Hij
komt daardoor in stand „1”, waardoor Q1 positief wordt. Omgekeerd zal, als K een
positieve spanning krijgt, een negatieve puls op T alleen TR2 kunnen sperren,
waarbij Q2 positief wordt. We zien dus, dat na de puls op T de spanning op Q1
de? Ifde polariteit krijgt als J, en die op Q2 dezelfde als K, onafhankelijk van de
toestand waarin de flip-flop zich voor die puls bevond.
Zoals in fig. 218c is aangegeven krijgt men een interessante schakeling,
„SCHUIFREGISTER” genoemd, wanneer men de Q1 van één flip-flop verbindt
met de J van de volgende, en Q2 met de K van de volgende. Na één puls op TI is
de polariteit van JI en KI overgebracht naar Q1 I en Q2 I en dus naar JII en Kil:
de ingangsinformatie van I is naar II overgebracht. Bij een puls op Til wordt deze
informatie naar JIII en KIII overgebracht enz. Als nu alle triggeraansluitingen pa
rallel aan één „clock-pulse” worden aangesloten en met dezelfde frequentie de aan
JI toegevoerde informatie wordt gewijzigd, zal deze informatie door het schuifregister stapsgewijze verder schuiven. Indien een getal van 4 cijfers achter elkaar aan
JI wordt toegevoerd, zal daarna dit gehele getal door de toestand van de 4 units
kunnen worden afgelezen en worden bewaard. Bij de 4 volgende clock-pulsen ko
men de cijfers van dit getal weer na elkaar ter beschikking aan de uitgangen Q1 IV
en Q2 IV.
Een schuifregister volgens het hierboven beschreven principe is vrij critisch.
We moeten n.1. zorgen dat de spanningsveranderingen van Q1 en Q2 die bij om
klappen van één unit optreden, niet door aansluiting aan J en K van de volgende
unit deze laatsten ook weer doen omklappen (dit mag pas door de volgende clock
pulse gebeuren). In de practijk wordt daarom achter Q1 en Q2 een vertraging aan
gebracht of werkt men met een MASTER- en een SLAVE-unit.
In ieder geval is wel aangetoond, dat met een circuitblock met één of meer flip
flops, waarvan de aansluitingen T, R, S, J, K, Q1 en Q2 naar buiten zijn gebracht,
verschillende mogelijkheden zijn geopend, o.a. tellen in het 2-tallig stelsel, „bewa
ren” en door doorschuiven weer uitlezen van een getal.
Andere schakelmogelijkheden krijgt men met „poorten”, zoals er in fig. 36b één
getoond is. Hierbij wordt echter geen geheugeneffect verkregen: als de input ver
dwijnt, verdwijnt ook de output. Men onderscheidt, afhankelijk van de polariteit
der dioden een AND en een OR poort. Teneinde voldoende vermogen in de out
put te krijgen, wordt veelal achter de poort een transistorversterker geschakeld.
Fig. 219a toont de NAND-poort. De basis van de transistor TR zal alleen posi
tief worden als aan A én B een positieve spanning: (High) wordt aangelegd. Indien
A óf B of beiden een spanning = 0 (Low) voeren, vloeit vanaf de positieve spanning
een stroom, die via R1 en R3 naar de basis van de transistor zou kunnen gaan, weg
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Fig. 219. Poortschakelingen:
a. NAND-poort, b. NOR-poort, c. optelschakeling met 4 NAND-poorten, alle met „truth-table”.

over Dl of (en) D2. In fig. 219a is de „truth-table” van deze schakeling aangegeven. Alleen als aan A en B een *spanning +12 V (High) wordt aangelegd geleidt
TR1 en wordt Q aan de aarde verbonden (Low).
Draaien we nu de polariteit der dioden om (fig. 219b), dan krijgen we een
NOR-poort. Als n.1. nu een der ingangen A of B positief (High) wordt, zal de basis
van TR een positieve spanning krijgen, waardoor TR geleidt en Q aan aarde wordt
gelegd (Low), zoals in de truth-table is aangegeven. In deel III komen wij nog te
rug op de toepassing dezer schakelingen.
In fig. 219c is aangegeven hoe men 2 getallen, uitgedrukt in elkaar opvolgende
H en L niveaus, kan optellen. Zoals gebruikelijk wordt nu het getal „1” door H en
het getal „0 door L aangegeven (positieve logica). We zien dat aan de uitgang S de
optelling van A en B verschijnt in het 2-tallig stelsel en aan de uitgang C, in S’
(INVERTER) omgedraaid van teken, het getal „2” als „1” zal worden aangegeven
(wat wij op school met „om te onthouden” betitelden, heet in computertaal
„CARRY OVER”). Hier wordt dus het tweede cijfer van de som gegeven en dit
kan weer in een telschakeling overeenkomstig fig. 218a worden ingevoerd. Voor
meer ingewikkelde systemen is het gebruik van „truth-tables” tijdrovend. Men
kan dan werken met een hiervoor afgeleide schakel-algebra (afgeleid van die
van Boole) en men kan zelfs door een computer de gewenste schakeling laten
ontwerpen. Wij komen in Deel III nader terug op de wijze waarop rekenkun
dige bewerkingen kunnen
kunnen worden
worden uitgevoerd.
uitgevoerd.
Voor automatisch
meten
en
besturen
-.1 meten en besturen moet
moet de
de waarneming
waarneming (het
(het te
te meten
meten getal)
getal)
in spanningspulsen worden omgezet. Maten, mechanische druk, vloeistofniveaux,
temperatuur, zelfs chemische samenstellingen kunnen eerst analoog in spannin-
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gen of stromen worden omgezet door een SENSOR, en dan in digitale gegevens
worden getransformeerd.
Het resultaat van de waarneming en de berekening, moet dan veelal in een me
chanische beweging worden omgezet om de automatische regeling te bewerkstel
ligen. Dit kan geschieden met relais, stappenmotoren (Hfdst.II.M.6.), thyristorschakelingen (II.N.3.) of elektrisch bediende persluchtkleppen. Bepaalde gegevens
kunnen uit ponskaarten, ponsbanden, magnetische band of ringkerngeheugens
worden toegevoerd.
Behalve de hierboven behandelde bouwstenen heeft men dan nog voedingseenheden nodig, die de voor de schakeling nodige gelijkspanningen leveren. En ten
slotte een oscillator, die de clock-pulsen kan leveren en een schakeling, die „gede
genereerde” pulsen weer in de oorspronkelijke rechthoekige vorm kan terugbren
gen.
De in dit hoofdstuk besproken digitale bouwstenen openen de mogelijkheid tot
de invoering van „automatie” op vele gebieden, doordat ook voor niet-specialisten
de toepassing der elektronica gemakkelijker wordt gemaakt.

II.N.5. RINGKERN-GEHEUGENS

Wij hebben in het voorafgaande hoofdstuk gezien, dat in een serie flip-flop
schakelingen een getallenreeks in het tweetallig stelsel kan worden vastgelegd en
daarna weer uitgelezen. In Hfdst. II.J.11. hebben wij reeds besproken, dat de fa
brikanten van geïntegreerde circuits proberen door „large scale integration” een
goedkopere oplossing voor een groot geheugen volgens dit principe te vinden.
Vooralsnog heeft het ringkern-geheugen het voordeel van een lagere prijs.
Men kan ook in ponskaarten, ponsbanden, magnetische band, trommels of
schijven gegevens vastleggen, doch men moet dan een hele serie kaarten, een gro
te lengte band, of een spoor van de trommel of schijf afzoeken, voordat men het
gewenste gegeven gevonden heeft. Het voordeel van het ringkern-geheugen is, dat
men direct tot ieder der in het geheugen vastgelegde gegevens toegang heeft
(RANDOM-ACCESS).
Het gegeven wordt in dit geheugen ook weer vastgelegd in de vorm van „BITS”.
Eén bit kan worden opgeborgen in één ringetje, dat in de richting „0” of „1” wordt
gemagnetiseerd. Voor het getal 100 miljoen (het banksaldo van een miljonair in
centen) heeft men 27 bits nodig; indien men letters of andere tekens in het twee
tallig stelsel wil uitdrukken heeft men voor 32 verschillende tekens 5 bits nodig.
Het getal dat men in het geheugen vastlegt, noemt men WOORD.
Indien men meerdere getallen (woorden) in een geheugen wil vastleggen moet
men een bepaald „woord” weer kunnen terugvinden. Het betreffende „woord”
krijgt daarvoor een nummer, een ADRES. Men drukt de capaciteit van het geheu
gen uit als volgt: 1 K 8 betekent, dat het geheugen 1000 woorden, ieder van 8 bits
kan bevatten.
De ringetjes met kruisdraden, zoals in principe aangegeven in fig- 160, worden
zo logisch mogelijk verdeeld over platte vlakken, die men MATRIX noemt. Het
bovengenoemde 1K8 geheugen bevat 8 matrices van 32 X 32 = 1024 ringetjes.
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De eenvoudigste manier om een geheugen te „organiseren” is het 2 Dïimensionale) systeem, zoals dat in fig. 220a is aangegeven. Hierbij bepalen de horizontale
X-draden het adres en de verticale Y-draden de „inhoud” van het woord. Als men
nu door X3 een puls = ’ZzIm en gelijktijdig door Y1 en Y4 een puls = ‘Alm stuurt,
is in het adres 3 het woord „1001” ingeschreven. Wil men weten wat er in adres 3
staat geschreven, dan stuurt men een stroom = — Im door de X3-draad, de zwart
getekende kernen klappen om, en aan de uitgangen der Y1 tot Y4 draden, neemt
men een combinatie pulsen waar, die het woord 1001 vormt. Het voordeel van dit
systeem is, dat het uitlezen kan gebeuren met een grote stroomsterkte, het nadeel,
dat iedere Y-draad in serie door evenveel kernen moet lopen als er adressen zijn,
waardoor de gevoeligheid voor storingen te groot wordt.
Volgens het 3 D(imensionale) systeem wordt het adres gekozen volgens het
coincidentie-principe, dus overeenkomstig fig. 160. Dezelfde opstelling is in fig.
220b nog eens overgetekend, waarbij de ringetjes echter dusdanig geplaatst zijn,
dat naburige stromen tegengesteld lopen om onderlinge beïnvloeding te beper
ken. Men kiest dus één bit van het woord door coïncidentie van b.v. X2 en Y3 in
fig. 220b. Indien door deze draden een stroom = ’/2lm wordt gezonden, klapt de
zwart getekende kern om. Bij uitlezen stuurt men door X2 en Y3 een stroom =
— ’Alm en door het omklappen van de zwart getekende kern neemt men in de
S-draad een spanningspuls waar.
Voor iedere bit van het woord maakt men een afzonderlijke „matrix”. De X en
Y draden van alle matrices worden in serie geschakeld. Indien X = Y, het aantal
adressen = A en het aantal bits per woord = B, dan staan er BVA kernen in se
rie.
We hebben nu gezien hoe we een „1” inschrijven, doch als we een „0” willen in
schrijven moet nóg een gegeven worden toegevoerd. Dit doen we door de „inhibit”
draad Z, die in fig. 220b gestreept is aangegeven. Deze loopt evenwijdig aan de Xdraad, doch is voor alle X-draden in één matrix in serie geschakeld. In die matrix,
waarin een „0 moet worden ingeschreven, wordt bij het inschrijven door de
Z-draad een stroom — ‘/2lm, tegengesteld aan die door de X-draad, gezonden.

-
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Fig. 221. Overzicht van het 3D-systeem in meer vlakken.

Fig. 221 toont de ruimtelijke opstelling en de stroomloop bij inschrijven en uit
lezen. Op de S-draden der opeenvolgende matrices verschijnt het woord (in
deze figuur „1001”).
Het aantal draden door één ringetje is nu tot 4 toegenomen en bij het steeds
kleiner worden van de afmetingen hiervan (zie Hfdst. II.K.3, fig. 161) wordt dit be
zwaarlijk. Daarom wordt ook wel een tussenvorm tussen het 2D- en 3D-, het zgn.
2*/2D-systeem toegepast. De Y-draden worden daarbij in groepen van B bits ver
deeld. Bij de adreskeuze wordt dan een groep van B bits gekozen en hieraan moet
dan de woordinformatie als „inhibits” worden toegevoerd. De hiervoor benodigde
schakeling moet dus vele malen worden herhaald. Het aantal adressen is nu:

XY
A =---B
en hieruit kan men afleiden, dat het aantal kernen dat in serie wordt doorlopen is
gedaald tot \/A.B. of \/B X kleiner dan bij het 3D geheugen.
Wij zullen de elektronica voor de aansluiting van het geheugen aan de computer behandelen in Hfdst. III.E.5.
Opgemerkt wordt, dat alle behandelde systemen „destructief” zijn, zodat als
men het uitgelezen getal wil bewaren, dit direct weer moet worden ingeschreven
door een positieve puls op X en Y, terwijl het signaal van S naar de „inhibit”-draden wordt terug gevoerd.
Wat de mechanische uitvoering betreft, maakt het gebruik van kleine ringetjes
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Fig. 222. Een lk8 geheugen voor 1024 <322) woorden van 8 bits volgens het 3D-systeem, niet 30 mil.
kernen, gemonteerd op één printplaat.

het ook bij het 3D-systeem mogelijk de verschillende matrices volgens fig. 221
weer in één vlak onder te brengen (fig. 222). De X-draden kunnen nu door 4,
de Y-draden door 2 vlakjes worden doorgetrokken en verschillende verbin
dingen kunnen op de printplaat, waarop de matrices zijn gemonteerd, wor
den aangebracht. Uit fig. 222 blijkt echter wel, dat de toegangen aan alle Xen Y-draden nog naar buiten moeten worden gebracht. Door een gedeelte van
de schakelinrichting op de printplaat aan te brengen, kan het aantal veercontacten resp. soldeerplaatsen nog verder worden verminderd.
Zoals in het begin van dit hoofdstuk reeds is opgemerkt, is een voordeel van
een dergelijk geheugen, dat een bepaalde informatie in zeer korte tijd kan worden
gekozen en uitgelezen omdat de adreskeuze elektronisch is. De tijd die verloopt
voordat de input-gegevens in de input-registers zijn aangebracht is bepaald door
de betreffende elektronica en reeds zeer kort. De tijd, die verstrijkt tussen het ge
ven van het „lees”-signaal en het ter beschikking komen van de output, noemt
men ACCESS-time; deze is voor een betrekkelijk eenvoudig 3D 1K.8 geheugen
slechts 0,6 micro-seconde. De tijd voordat het geheugen weer gereed is voor de
volgende operatie, heet CYCLE-time en is hier 4,0 p.s. Het Philips G (2‘AD) ge
heugen, met een capaciteit van 524288 woorden van 9 bits (bijna 5 millioen bits),
heeft een „access-time” van 1,2 ps en een „cycletime” van 2,5 ps. Men kan dus
rond 400.000 woorden per seconde inschrijven resp. uitlezen. Alweer een toppres
tatie der elektronica!
Een dergelijk geheugen is dus een weliswaar groot en ingewikkeld bouwele
ment, maar toch één dat voldoet aan de definitie van een „functional unit” met de
eenvoudige gebruiksaanwijzing: „Aan deze aansluitklemmen verbindt men de
pulsgevers voor het adres, aan déze de pulsgevers voor het woord en uit dié klem
men leest U het woord uit”.
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Voor bepaalde toepassingen (het „tussengeheugen” in computers, waar men met
schakeltijden van nano-seconden werkt) zijn de hierboven behandelde geheugens
nog te langzaam.
Men kan nu nog met steilere pulsen werken als men zorgt dat deze de naburige
draden niet storen door elektromagnetische inductie. Deze kan men opheffen
door iedere X-draad te vervangen door 2 draden, die tegelijkertijd een puls met te
gengesteld teken krijgen (2 CORE PER BIT-systeem).
In de tijd van arbeidsbesparing in de industrie is het rijgen van 3 of 4 draadjes
door deze minuscule kernen een moeilijke opgave, al kan dit gedeeltelijk geme
chaniseerd worden. Vele fabrieken besteden dit werk uit in Hong Kong of Taiwan
waar vele arbeidskrachten hiervoor beschikbaar zijn. Het is begrijpelijk dat men
geprobeerd heeft, door het volgens een bepaald patroon opdampen van laagjes
magnetisch en elektrisch geleidend materiaal, tot een meer automatische fabrica
gemethode te komen. Het is echter voor grotere geheugens voor lezen en schrij
ven nog niet gelukt een gelijkwaardig effect te krijgen als met de kerngeheugens.
Ook wordt geëxperimenteerd met het „plated-wire” systeem. Men brengt hier
een magnetische laag op koperdraad aan en vlecht daaromheen de kruisdraad.
Zulke geheugens worden gemaakt met een access-time van 125 nano-seconden.
Toch blijft het kerngeheugen in het voordeel door het duidelijk gedefinieerde
onderscheid tussen + en —. Zo worden thans in de gehele wereld nog draadjes
door miljarden ringetjes geregen!
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DEEL III. SCHAKELINGEN
In het nu volgende deel zal besproken worden hoe de in deel II behandelde
bouwelementen kunnen worden samengevoegd tot schakelingen, die een com
pleet elektronisch apparaat vormen. De ontwikkeling van de elektronica is alleen
mogelijk geweest door een voortdurende wisselwerking tussen schakeltechniek en
technologie der bouwelementen. Deze zal ook moeten blijven bestaan als het
steeds gecompliceerder worden van de techniek leidt tot specialisatie van haar be
oefenaren.
De omvang van dit deel laat vanzelfsprekend niet toe om alle mogelijke schake
lingen te behandelen. Er moest een zodanige keuze worden gemaakt, dat kon wor
den aangetoond hoe de veelzijdige mogelijkheden der elektronica konden worden
verwezenlijkt.
Over het algemeen worden schakelingen behandeld, die in de loop der jaren
door de APPLICATIE LABORATORIA van de Hoofdindustriegroep Elcoma van
de N.V. Philips zijn bestudeerd en gepubliceerd.

-
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SECTIE A. BASIS-SCHAKELINGEN
II1.A.1. GELIJKRICHTERS, VOEDING
Aangezien elektronenbuizen en transistoren hun functie als versterker slechts
kunnen verrichten als aan de verschillende elektroden een gelijkspanning wordt
aangesloten, dient voor de VOEDING van de elektronische apparatuur de wissel
spanning van het net in gelijkspanning te worden omgezet. Dit geschiedt met be
hulp van hoogvacuum- of gasgevulde gelijkrichtbuizen of halfgeleiderdioden. Om
de „rimpel” van de gelijkgerichte wisselspanning af te vlakken, wordt veelal de uit
gang van de gelijkrichter door een condensator overbrugd.
Fig. 223a toont de één-fase gelijkrichter, waarbij de condensator wordt opgela
den tot ongeveer de topwaarde van de netspanning. Aangezien alleen de positieve
helft van de sinusoïde wordt gebruikt, is de rimpel vrij groot. De topspanning over
de diode is ca. 2 maal de gelijkspanning. Deze schakeling wordt toegepast voor de
AC-DC of „U”-apparaten, die zowel aan gelijkstroom- als aan wisselstroomnetten
kunnen worden aangesloten.
Fig. 223b toont de twee-fasen gelijkrichter, waarbij zowel het positieve als het
negatieve deel van de sinusoïde bijdragen tot de afgenomen gelijkstroom. Hier is
de rimpel veel kleiner, doch de transformatorwikkeling wordt oneconomisch be
last.
Beter is in dit opzicht de BRUGSCHAKELING volgens fig. 223c, waar de
transformatorwikkeling door beide fasen belast wordt. De topspanning op iedere
diode is hier gelijk aan de afgegeven gelijkspanning.
Fig. 223d toont de drie-fasen-gelijkrichting, waarbij de spanningen der 3 transformatorwikkelingen 120° in fase verschillen. De rimpelspanning is daardoor
kleiner. Indien men — zoals met een streeplijn is aangegeven — voor iedere
fase twee tegengestelde transformatorwikkelingen toepast, krijgt men de zes
fasenschakeling, waarbij de rimpel nog kleiner is.
Fig. 223e toont de zgn. „CASCADE”-schakeling, waarbij de condensatoren pa
rallel door de dioden worden opgeladen en t.o.v. de afgegeven gelijkspanning in
serie worden geschakeld. Op deze wijze is het mogelijk om een gelijkspanning op
te wekken, die vele malen hoger is dan de spanning op iedere diode en op de
transformator.
Behalve de gelijkrichter moeten ook de gloeidraden uit het net worden gevoed.
De gloeidraden der indirect verhitte buizen kunnen met wisselspanning worden
bedreven. Aangezien de gloeidraden te dun zouden moeten worden, indien deze
direct aan de netspanning zouden worden aangesloten, wordt de netspanning in
een transformator tot 6,3 V teruggebracht, aan welke spanning de gloeidraden pa
rallel worden aangesloten. Men kan de gloeidraden, wanneer zij voor eenzelfde
stroomsterkte gedimensioneerd worden, ook in serie aan de netspanning aanslui
ten. Indien men dit combineert met de gelijkrichtschakeling volgens fig. 223a
heeft men in het geheel geen transformator nodig, hetgeen een belangrijke bespa
ring oplevert.
Deze transformatorloze radio- en zelfs televisie-apparaten worden veel toegepast
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in Europa, waar de netspanning vrijwel overal 220 V is. In U.S.A. en Japan, waar
de netspanning 105-125 V is, kan men met de eenvoudige gelijkrichter volgens
fig. 223a niet de gewenste anodespanning (ca 250 V) bereiken. Hier zou dus een
schakeling volgens fig. 223e nodig zijn, waardoor echter de besparing van een
transformator gedeeltelijk teniet zou worden gedaan.
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III.A.2. RC EN RL COMBINATIES
Fig. 224a toont de aftakweerstand, ook wel POTENTIOMETER genoemd. Zo
lang de van A afgenomen stroom klein is t.o.v. die door R2 geldt: Et : Eo =
R2 : (R1 + R2). Door variëren van R2 : R1 kan men dus de spanning, die van A
wordt afgenomen, variëren tussen 0 en Eo. De spanningsverhouding E! : Eo is
onafhankelijk van de frequentie en bij deze spanningsregeling treedt dus
geen „vervorming” op. Zij wordt daarom o.a. gebruikt voor de regeling van het
laagfrequentsignaal in een ontvangtoestel.
Voor een weerstand en een condensator parallel (fig. 224b) geldt I, = E : R en
I2 = EcoC (co = hoekfrequentie).
Schakelt men deze combinatie tussen een gelijkspanning met een rimpel en de
elektrode van een buis, dan zal de condensator het spanningsverlies in de weer
stand door de wisselstroomcomponent verminderen, waardoor achter deze schake
ling de rimpel kleiner wordt; men noemt dit „ontkoppelen ”. Wil men naar één
punt in de schakeling uit verschillende circuits gelijkstroom en wisselstroom toe
voeren, dan voert men de wisselstroom over een condensator toe, die gelijkstroom
niet doorlaat, en de gelijkstroom over een weerstand.
Indien in fig. 224c Eo een pulserende gelijkspanning is, zal de wisselstroom
component door C in R een spanningsverlies veroorzaken; daardoor wordt de
„rimpel” op E! kleiner dan op Eo. Men noemt dit „afvlakken”.
Indien aan de schakeling fig. 224d een combinatie van wisselspanningen met
verschillende frequenties wordt aangesloten, zullen de hogere frequenties meer af
vloeien door de condensator dan de lagere, en wel destemeer naarmate R kleiner
is. Een dergelijke combinatie parallel geschakeld aan een luidspreker zal de hoge
tonen „onderscheppen” zodat zij niet in de luidspreker hoorbaar worden. Dit
noemt men „toonregeling”.
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De schakeling in de vorm van fig. 224e schept de mogelijkheid door variëren
van R de fase van E, t.o.v. Eo te regelen, zoals in het vectordiagram f is aangegeven. Deze schakeling wordt o.a. toegepast bij de besturing van thyristors of
thyratrons volgens fig. 121b.
In de schakeling van fig. 224g zal de stroom door de weerstand = E : R en door
de zelfinductie E : coL zijn. Bij aansluiting aan een pulserende gelijkspanning zal
de gelijkstroom voornamelijk door L en de wisselstroom door R gaan. Fig. 224h
kan men tenslotte gebruiken voor de regeling van lage tonen.
De bovenstaande populaire beschouwing is wellicht nuttig om de later behan
delde schema’s gemakkelijker te begrijpen.

III.A.3. RESONANTIE-KRINGEN

Indien men ketens met zelfinductie èn capaciteit toepast, treedt er een nieuw
verschijnsel op. In de capaciteit en in de zelfinductie wordt n.1. energie „opge
spaard”, die % periode later weer wordt afgegeven. Bij de maximum waarde
van de spanning is de condensator opgeladen en bij de maximum waarde van de
stroom is het magnetische veld in de zelfinductie opgebouwd. De condensator
kan de stroom leveren om de zelfinductie te magnetiseren en de zelfinductie de
spanning om de condensator op te laden. Indien nu aan een keten met capaciteit
en zelfinductie één stroomstoot wordt toegevoerd, zal een heen en weer gaande
stroom optreden, waarbij de elektrische energie van de condensator wordt om
gezet in magnetische energie in de zelfinductie en omgekeerd: de keten gaat
„oscilleren” met een frequentie co = 1: \/LC.
De amplitude dezer oscillaties wordt geleidelijk minder naarmate de energie in
verliezen in deze keten wordt omgezet (gedempte trillingen).
Als men nu volgens fig. 225a een zelfinductie en een capaciteit in serie scha
kelt, dan zal bij de resonantiefrequentie de spanning over de condensator door die
over de zelfinductie worden opgeheven en deze kring zal een stroom met deze fre
quentie zeer goed doorlaten (hiervoor een kleine „impedantie” hebben). Een keten
met zelfinductie en capaciteit parallel (fig. 225b) zal bij de resonantiefrequentie
juist een grote impedantie opleveren.
Men kan dit aan de hand van een eenvoudige berekening duidelijk maken.
Voor het geval, dat R klein is t.o.v. coL en 1 : coC, kan de verhouding tussen
stroom en spanning in beide ketens in de volgende eenvoudige formules worden
weergegeven:
E

1 2
coL------- I 4-R2
coC

C |/(coL
(b) I=E —

1
coC

2

| + R2

Als co=l: \/LC voert kring „a” de maximale stroom = E : R en kring „b” de
minimale stroom = ECR : L. Probeert men een wisselstroom met de resonantiefrequentie door déze kring te sturen, dan zal tussen de uiteinden hiervan een
hoge spanning optreden; men noemt dit „opslingeren”. In Hfdst. II.M.1. is reeds
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Fig. 225. Resonantiekringen.
a. L, R en C in serie, b. L en R in serie en C parallel, c. bandfilter.

het verloop gegeven van de impedantie als functie van de frequentie, zolang
deze weinig van de resonantiefrequentie afwijkt. Onder „a” is het verloop van
Z op logaritmische schaal getekend, onder „b” 1 : Z in vergelijking met
de resonantietoestand, hetgeen wordt gedefinieerd als relatieve „admittantie”
(a) en op logaritmische schaal uitgedrukt in decibel (dB) (RESONANTIE
KROMME). Zoals in Hfdst. II.M.1. werd besproken: hoe groter Q = coL : R
van de kring, hoe scherper de top, hoe steiler de flank, hoe groter de „selectivi
teit”.
Voor 2 magnetisch gekoppelde kringen, volgens fig. 225c, die op dezelfde fre
quentie worden afgestemd (BANDFILTER) geldt voor de resonantie kromme (die
nu het verloop van de „transadmittantie” It : E2 aangeeft), dat deze ongeveer het
product (op logaritmische schaal de som) aangeeft, van de krommen van ieder
der circuits afzonderlijk. De selectiviteit neemt dus aanzienlijk toe. Bij „vaste” kop
peling dezer twee kringen treedt nu een eigenaardig verschijnsel op. De naar be
neden gerichte top van de kromme wordt breder (streeplijn) of bij nog vastere kop
peling een omgekeerde kameelbult (streep-stippellijn). Het blijkt dus, dat voor
een bepaald klein frequentiegebied de verzwakking zeer gering is. Voor grotere af
wijkingen van de resonantiefrequentie blijven de flanken steil. In Hfdst. III.A.5.
zal blijken hoe belangrijk dit verschijnsel is.

III.A.4. VERSTERKING
Bij de bespreking der karakteristieken in Hfdst. II.B.8 is uitgegaan van een triode met een weerstand in de anode keten. Fig. 226a geeft het schema van een der
gelijke WEERSTANDSVERSTERKER. De te versterken wisselspanning wordt
over condensator Cl geleid naar het rooster van de triode. Dit rooster wordt over
een weerstand R1 verbonden aan een dusdanige negatieve voorspanning, dat in
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een gunstig punt van de karakteristiek wordt gewerkt. De wisselspanningsveranderingen op het rooster veroorzaken overeenkomstige veranderingen in de stroom
van de anode, die over weerstand R2 aan de positieve spanning is verbonden. Deze
anodestroomveranderingen veroorzaken spanningsveranderingen over de weer
stand R2, waardoor een wisselstroom door C2 het versterkte signaal aan de volgen
de trap doorgeeft. Aangezien de weerstand van R2 onafhankelijk is van de fre
quentie, is dit de beste methode om het geluids(laagfrequent)signaal, dat wissel
stromen met uiteenlopende frequenties bevat, te versterken.
Fig. 226b geeft het schema van de eindversterker, waarin R2 door de luidspre
ker is vervangen. Deze voert dan ook de gelijkstroomcomponent van de anodestroom, maar dit beïnvloedt bij een juiste dimensionering niet de geluidssterkte.
In dit schema is een interessante methode aangegeven om aan het rooster de ge
wenste negatieve spanning toe te voeren. In de leiding tussen de „0” en de katode
is n.1. de weerstand R3 opgenomen. De gelijkstroomcomponent van de anodestroom veroorzaakt hierin een spanningsverlies, waardoor de katode positief wordt
t.o.v. de „0”, dus het hieraan verbonden rooster negatief t.o.v. de katode. Dit bete
kent een enigszins automatische regeling, want als de anodestroom te hoog mocht
oplopen, wordt het rooster meer negatief, dus de anodestroom lager. Teneinde de
katodespanning niet te laten beïnvloeden door de wisselstroomcomponent van de
anodestroom, wordt parallel aan R3 een grote condensator C3 geschakeld, die de
wisselspanning op de katode afvlakt. Laat men deze condensator weg, dan veroor
zaakt ook een kortstondig hogere anodestroom een hogere roosterspanning. Dit
betekent weliswaar een kleinere versterking, maar men kan aantonen dat daardoor
minder vervorming optreedt. Men noemt dit TEGENK.OPPELING. Er worden
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Fig. 226. Weerstands- en bandfilter-versterking.
a. weerstandsversterking, b. outputtrap met katodeweerstand, c. versterkingstrap met bandfilters.
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vaak meer gecompliceerde schakelingen voor de tegenkoppeling toegepast, waar
mede men de frequentiekarakteristiek kan beïnvloeden.
In Hfdst. II.D. 1. is reeds besproken dat de belastingweerstand in de anodeketen
verliezen oplevert. Om het rendement te verbeteren moet men zoeken naar een
element, dat de gelijkstroomtoevoer naar de anode weinig weerstand doet onder
vinden, doch de wisselstroom tegenhoudt, zodat een hoge wisselspanning aan de
volgende versterkingtrap wordt doorgegeven. Dit kan gebeuren met een smoorspoel, maar de wisselstroom, die hierdoor vloeit, is afhankelijk van de frequentie.
Men krijgt dus ongelijke spanningsversterking van verschillende frequenties. Als
men echter één frequentie (of een smalle frequentieband) wil versterken, is het
juist buitengewoon gunstig de weerstand door een resonantiekring als fig. 225b
te vervangen, waarvan de resonantie-frequentie wordt afgestemd op het te ontvan
gen signaal. Voor deze frequentie is de impedantie van dit circuit bijzonder hoog,
terwijl de zelfinductie met een lage weerstand de gelijkstroom van de batterij zeer
gemakkelijk door zal laten. Deze versterker zal alleen de frequentie, waarop wordt
„afgestemd” doorlaten. Men kan de selectiviteit nog verbeteren met een bandfilter
volgens fig. 225c. Bij versterking tussen 2 bandfilters zijn de toevoer en afvoer van
het signaal (door de transformatoren) geïsoleerd van de elektroden van de buis
(fig. 226c). Door juiste keuze van L en C van ieder der kringen van het bandfilter
binnen de eis co = 1 : \/LC kan men de verhouding E : I bij eenzelfde vermogen
E X 1 „aanpassen” aan de buis of de transistor.
In fig. 226c is het rooster van de triode aangesloten aan de zgn. A(utomatische)
V(olume) C(ontrole) spanning. Volumeregeling is mogelijk door een buis te ge
bruiken, waarvan de karakteristiek een „staart” heeft, zodat men door variatie van
de roostervoorspanning de versterking kan regelen (zie fig. 60). Indien men nu
deze roosterspanning meer negatief laat worden als het afgegeven signaal groter is,
krijgt men een Automatische Volume Controle die overbelasting voorkomt. Aan
gezien men in eerste instantie de versterking regelt, is de Engelse benaming:
A(utomatic) G(ain) C(ontrol) juister.

IILA.5. HET GEMODULEERDE SIGNAAL EN DE DETECTIE

In Hfdst. 1.5. is reeds besproken, dat bij AMPLITUDE MODULATIE het radio
signaal bestaat uit een sinusoïde met de radiofrequentie co (e = Eo cos cot), waar
van een gedeelte M (modulatiediepte) van de amplitude varieert volgens een sinus
oïde met de geluidsfrequentie p. Men kan dit signaal dus voorstellen door de for
mule:
e = Eo (cos cot + M cos pt cos cot)
welke men met behulp van de goniometrie kan herleiden tot

e = Eo (cos cot + ‘AM cos (co + p)t 4- ‘AM cos (co — p)t)
We zien dus, dat het A.M-signaal bestaat uit het oorspronkelijke signaal en 2
signalen met een frequentie, die resp. p hoger en lager is dan die van de grond
golf. Het gehele geluidsspectrum wordt weergegeven door twee „zijbanden” en
voor een getrouwe weergave zal deze gehele „bandbreedte” van co — p tot co + p
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gelijkelijk moeten worden versterkt. Bij een golflengte van 300 m en een maximum over te brengen geluidsfrequentie van 10 kHz ligt de te versterken band dus
tussen 990 en 1010 kHz. Dit is nu juist mogelijk met het bovengenoemde overge
koppelde bandfilter (fig. 225c). Men kan door een kleine verstemming van 2 filters
t.o.v. elkaar de kop van de resonantie kromme nog iets breder maken. Hetzelf
de bereikt men door de Q van de kring slechter te maken, maar dan wordt het af
snijden bij grote frequentie-afwijkingen weer ongunstiger.
Zoals in Hfdst. 1.3 fig. 6 reeds is besproken, kan het gemoduleerde H.F.-signaal
weer tot het oorspronkelijke geluidssignaal worden teruggebracht door dit gelijk te
richten en over de telefoon een condensator aan te brengen (DETECTIE). In fig.
227 is aangegeven hoe het gemoduleerde H.F.-signaal, dat uit het bandfilter S7S8
komt, door de diode Dl wordt gelijkgericht, en door de condensator C9 wordt „af
gevlakt”. Met de potentiometer R15 (op de plaats van de telefoon in fig. 6) kan
men nu een instelbaar gedeelte van het geluidssignaal naar de L.F.-versterking
doorgeven.
Een tweede diode D2 zorgt voor de A(utomatische) V(olume) C(ontrole). Het
H.F.-signaal wordt van S7 over condensator C13 naar D2 geleid; het positieve deel
van de wisselspanning vloeit door de diode af, het negatieve deel laadt condensator
Cll op. De spanning op Cll tegen 0 wordt naar het eerste rooster van de versterkerbuis geleid, waardoor de versterking geregeld wordt. Inmiddels is door de po
tentiometer R8R9 reeds 3V van de negatieve spanning van 7 V op Cll gebracht.
De spanning op Cll wordt dus pas beïnvloed als de gelijkgerichte signaalspanning op Cll hoger wordt dan 3 V, dus als een bepaalde drempelwaarde van het
signaal is overschreden (VERTRAAGDE A.V.C.).
Men kan nu de vraag stellen hoe ver men gaat met de H.F.-versterking en waar
men met de L.F.-versterking begint. We hebben gezien, dat het bandfilter minder
verliezen heeft dan de weerstandsversterking en de opslingering hiervan een grote
spanningsversterking mogelijk maakt. Als regel wordt dus het antennesignaal door
H.F.-versterking versterkt van enige microvolt in de antenne tot enige millivolt
aan de potentiometer. In de laagfrequent versterker wordt dan het vermogen van
enkele microwatt versterkt tot enkele watts, die aan de luidspreker worden toege
voerd.
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III.A.6. HET „MENGEN”
Men wil in het radiotoestel niet één golflengte, doch een reeks golflengten van
verschillende zenders ontvangen. Teneinde deze golflengten met voldoende „se
lectiviteit” te ontvangen, zou men het ontvangen signaal in een serie bandfilters
moeten versterken en ieder bandfilter zou met een variabele condensator op de
betreffende frequentie moeten worden afgestemd. Men kan echter beter en een
voudiger versterken door gebruik te maken van het SUPER-HETERODYNEprincipe. Hierbij wordt het ontvangen signaal met frequentie co „gemengd” met
een frequentie, die een voor alle ontvangen frequenties vaste waarde „m” lager is.
Indien dit „mengen” gebeurt als vermenigvuldigen kan men met behulp van de
goniometrie uitrekenen:
cos cot cos (co — m)t = ‘A cos mt + *A cos (2 co — m)t

Het resultaat is dus de som van twee sinusoïden, één met de constante frequentie
m, die verder versterkt kan worden, en een andere met een frequentie 2 co —m, die
in de volgende versterkingstrappen wordt uitgezeefd. Als waarde van m wordt voor
AM-apparaten ca 452 kHz gekozen, dat is nog 30 maal de hoogste geluidsfrequentie.
Hoewel in fig. 9f door de serieschakeling van de 2 spoelen de spanningen met
de frequentie coi en co2 bij elkaar worden opgeteld, en o.a. in transistorapparaten
deze wijze van ADDITIEVE menging wel wordt toegepast, moet men zich realise
ren, dat het mengen dan berust op afwijkingen van de lineaire verhouding in de
verschillende karakteristieken zodat toch vermenigvuldiging optreedt. Het men
gen geschiedt MULTIPLICATIEF in een radiobuis, waarin de elektronenstroom,
die door een eerste rooster is gevarieerd met de frequentie „co”, door een tweede
rooster wordt versterkt met een factor, die wordt gevarieerd met de frequentie
„co — m” (fig. 228). Voor het opwekken van de frequentie co — m is een oscillator
met een afzonderlijke triode aangewezen, doch ook hier wijken we af van het
in fig. 9c aangegeven schema.
Deze oscillatorkring moet n.1. vrij kunnen slingeren en wordt daarom door 2
condensatoren C5 en C6 „los” gekoppeld respectievelijk met de anode en het roos
ter van de oscillatorbuis, terwijl de toevoer van de gelijkspanning aan deze elektro
den geschiedt over R3 en R4 buiten deze trillingskring om.
De bij het oscilleren ontstane wisselspanning op het rooster van de triode EC
eh
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Fig. 228. „Mengen” met ECH-buis.
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wordt direct overgebracht op het derde rooster van de Heptode EH (Hfdst. II.B.9.
en 10.) en de anodestroom van deze heptode zal gevarieerd worden overeenkomstig
het product van de ontvangen signaalspanning (frequentie co) en de oscillatorspanning (co — m).
De oscillator moet nu bij alle waarden van co een frequentie co — m opwekken.
Dit bereikt men door de oscillatorkring af te stemmen met een variabele conden
sator (C2), die mechanisch is gekoppeld met die van de antenneafstemkring (Cl).
Indien men de beide condensatoren gelijk wil maken, dient de zelfinductie van S4
groter te zijn dan die van S2, maar, aangezien het zo bereikte frequentieverschil
niet constant is, is dan nog een seriecondensator C7 (PADDING-condensator) no
dig om het juiste frequentieverloop te krijgen.
Het super-heterodyne principe heeft de volgende voordelen:
a. De versterking van het signaal geschiedt in middenfrequent kringen, die op
deze middenfrequentie worden afgestemd en geen variabele condensator
nodig hebben.
b. Men versterkt een lagere frequentie dan die der ontvangen zenders en daardoor
kan de kwaliteit, dus de afstemscherpte, der gebruikte kringen beter zijn.
c. Indien het te ontvangen golfbereik groter is dan men met één kring met een va
riabele condensator kan bereiken (een factor 2,5), kan men op verschillende
spoelen S2 S3 S4 omschakelen zonder de M.F.-kringen te veranderen.
Teneinde het „mengen” zonder storingen en zonder ruis te doen plaats vinden,
is wel een zekere minimumspanning op S2 nodig. In gevallen, waarbij het ontvan
gen signaal zeer gering is (WORLD-RADIO, of autoradio met zeer kleine anten
ne) wordt dit eerst nog in een voorversterkingstrap H.F. versterkt. Men heeft dan 3
variabele condensatoren op één as nodig.
Het mengen is een critische operatie. Het verkregen M.F.-signaal moet precies
in het midden van de resonantiekromme van het M.F.-bandfilter (fig. 225c) terecht
komen, anders krijgt men vervorming. Interferentie met naburige zenders kan tot
hinderlijke fluittonen aanleiding geven; met het oog daarop treden per land afwij
kingen op in de gekozen middenfrequentie (tussen 452 en 462 kHz).
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SECTIE B. RADIO ONTVANG APPARATEN
III.B.l. DE BUIZENONTVANGER VOOR A.M.
Aan de hand van het in de vorige sectie behandelde zal het nu niet moeilijk val
len het volledige schema van een ontvanger volgens fig. 229 te volgen. Dit schema
is welhaast „klassiek” te noemen, want sedert 1935 is het in principe gelijk geble
ven en miljoenen malen gereproduceerd.
We zien rechts de 2-fasen gelijkrichter (als fig. 223b), waarvan de positieve out
put door de electrolietcondensator C19 wordt afgevlakt en toegevoerd aan het
schermrooster, en over de luidspreker transformator naar de anode van de eindbuis EL. Voor de voeding van de andere buizen wordt de plus-spanning nog ver
der afgevlakt door R18, C20. Voor het leveren van de negatieve roosterspanning is
hier een speciale oplossing gekozen. De katoden van alle buizen worden n.1. over
een gezamenlijke katodeweerstand R8 + R9, (afgevlakt door C18) aan de min
spanning van de gelijkrichter aangesloten. Door R8 + ;<9 is dus de negatieve
roosterspanning van EL bepaald, die van EC wordt via Riü Ril, die van ECH +
EF via R8R9 afgetakt. Het voordeel van deze schakeling is, dat alle katoden met
elkaar verbonden zijn. Men kan dit schema daarom ook gebruiken voor batterijapparaten (waarin de aan de gloeistroombatterij aangesloten gloeidraden tevens katode zijn). Verder is men ook vrij de afzonderlijk aangegeven buizen willekeurig
tot combinatiebuizen samen te stellen. Zeer economisch is de combinatie ECH,
EBF en ECL.
Het antennesignaal met frequentie co + p komt binnen in de kring Si en wordt
toegevoerd aan de afgestemde kring S2C1. Het „opgeslingerde” signaal wordt over
C3 toegevoerd aan het eerste rooster van de hexode, dat over R1 aan de A.V.C.spanning is aangesloten. De schermroosters g2 en g4 van EH zijn over R2 (ont
koppeld door C4) aan de „ + ” aangesloten. Voor de triode en oscillator herkent
men het schema van fig. 228 en het rooster van de triode geeft de frequentie
co — m door aan g3 van de heptode, zodat de anode hiervan de frequentie m ± p
aan het eerste bandfilter S5S6 zal doorgeven. In de combinatie S5S6S7S8 wordt dit
signaal selectief „opgeslingerd” en in EF versterkt. Het M.F.-signaal op S8 wordt
door de diode Dl gelijkgericht en laadt C8 en C9 op. Nog eens gefilterd door
R14C8 komt op de potentiometer R15 de frequentie p en deze kan, geregeld
door de (geluid)sterkteregelaar R15 aan de L.F.-versterker worden doorgegeven.
Parallel aan R15 kan nog de pick-up van een grammofoon worden aangesloten.
De bedoeling is nu, dat bij de maximum stand van R15 de volle „roosterruimte”
van EL gebruikt wordt. Dit moet men bereiken bij een bepaalde waarde van het
H.F.-signaal(drempel) en, als de signaalsterkte boven deze drempel komt, moet
door meer negatieve roosterspanning de versterking in EH en EF minder worden
om overbelasting van EC en EL te voorkomen. Door R8 + R9 en R10/R11 is de
roosterspanning dezer buizen op maximum versterking ingesteld.
Teneinde vervorming te voorkomen wordt het A.V.C.-circuit geheel gescheiden
gehouden van het circuit van de detectiediode Dl. Het M.F.-signaal van S7 wordt
via C13 afgetakt en door D2 gelijkgericht, waardoor Cll negatief wordt opgeladen
(het positieve deel van de wisselspanning gaat door de diode). Eerst als de span-
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ning op D2 hoger wordt dan die over R8 is afgetakt, wordt de roosterspanning
meer negatief en treedt de A.V.C. in werking.
De van R15 afgetakte wisselspanning met geluidsfrequentie wordt over C14 toe
gevoerd aan het rooster van de triode EC, waarvan het rooster over R10R11 de
gunstigste gelijkspanning krijgt. In deze triode treedt weerstandsversterking op
volgens fig. 226a, en de wisselspanning over R12 wordt via C15 en R17 overge
bracht aan het eerste rooster van de eindpentode EL, dat dankzij de gezamenlijke
katodeweerstand R8 4- R9 op het juiste werkpunt is ingesteld. Hierdoor wordt de
anodestroom van EL gevarieerd en de geluidsfrequentie wordt aan de luidspreker
doorgegeven. R16C17 is de toonregeling.
Hoewel wij niet andere schema’s volledig kunnen behandelen geeft dit comple
te schema van de super-heterodyne ontvanger toch een aardig voorbeeld hoe men
met „elektronica” kan „manipuleren”. Onder fig. 229 is nog het zgn. „blok-schema” aangegeven, waarvan wij in het vervolg voor meer ingewikkelde schakelingen
gebruik zullen maken.

III.B.2. TRANSISTORAPPARATEN VOOR A.M.

Aanvankelijk alleen toegepast in batterij-apparaten hebben de transistoren thans
ook toepassing gevonden in apparaten, die aan het net worden aangesloten. Door
dat de karakteristieken van de verschillende technieken (Germaniumlegering en
diffusie, Silicium planair en M.O.S.) zeer uit elkaar lopen, is een grote verschei
denheid van schakelingen ontstaan.
Aan de hand van fig. 230 behandelen wij eerst het HF-MF gedeelte van een superheterodyne ontvanger met silicium planaire N.P.N.-transistoren (positieve
spanning aan de collector). Schijnbaar bestaat er overeenstemming met het sche
ma van fig. 229 (als men katode door emitter, rooster door basis en anode door
collector vervangt), maar er zijn toch grote verschillen.
Er treedt meestal stroomversterking op: de basisstroom is niet verwaarloosbaar
klein zoals de roosterstroom van de buis. De ingangsimpedantie van een transistor
is vrij laag en veroorzaakt een grote demping op het voorafgaande bandfilter. In
TR2 I

C3

HF

éin ira

bif

S2

TR3j

R10

Dl
S9

R2

4 . . br——|

44-

S10
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C9r; —1

R7 L-a

R8
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Fig. 230. H.F.-M.F.-gedeelte van een transistorapparaat voor A.M. met NPN-siliciumtransistoren.
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fig. 230 is daarom het rechterdeel der bandfilters (S4, 6, 8) maar aperiodisch ge
maakt. Ook de uitgangsimpedantie is vrij laag en daarom wordt de collector vaak
aangesloten aan een aftakking op de bandfilterspoel, zodat de rest van deze spoel
met de condensator vrij kan „slingeren” (zie S7). Door lagere versterking der meer
gedempte bandfilters heeft men hier 3 M.F. bandfilters en 2 transistoren nodig.
De staaf-antenne is als hoogfrequent bandfilter uitgevoerd. Doordat de hexodetransistor er (nog) niet is, kunnen de signaal- en oscillator-spanning niet aan ge
scheiden elektroden van één transistor worden aangesloten. We moeten dus men
gen door het in serie schakelen van afzonderlijke elementen, waarin de frequenties
co en co —m worden opgewekt (in principe dus „additief”). Dit schema toont een
„zelf oscillerende mengtrap”, waarbij TR1 tegelijkertijd als H.F. versterker (basis
collector) en als oscillator (emissor-collector) dienst doet.
Ook de A.V.C.-schakeling is eenvoudiger dan bij de buizenontvanger: D2 is zo
wel detectie- als A.V.C.-diode en de spanning over de volumeregelaar laadt over
een hoge weerstand R8 de grote condensator C9 op, die de A.V.C. levert voor re
geling op de basis van TR2. Bovendien is nog een diode Dl (demper-diode) over
S3 geschakeld, die de versterking „dempt” als het signaal op S5 te hoog wordt.
Voor de L.F.-versterking bestaan er verschillende mogelijkheden. Fig. 231a
toont een eenvoudige weerstandsversterker met 3 trappen met Germanium
P.N.P.-transistoren („ —” aan de collector). Eigenaardig is de toevoer van de gelijk
spanning aan de basis vanaf de collector (via R2, R4 en R6). Deze Ge-transistoren
dreigen instabiel te worden bij hogere temperatuur en daartegen levert deze scha
keling een mooie beveiliging (als de collectorstroom te hoog wordt, daalt de collectorspanning en daardoor de basisspanning, waardoor de versterking vermin
dert). De luidspreker is direct aan de collector van de output transistor verbonden.
Door de RC-keten, R7C4 tussen collector en basis van de output transistor, wordt
via R6 een tegenkoppeling verkregen, die een zeer vlakke frequentiekarakteristiek
oplevert.
Juist voor batterij-apparaten heeft de PUSH-PULL schakeling (reeds besproken
bij fig. 78b) grote voordelen. Fig. 231b toont een schakeling, waarbij nog 2 trans
formatoren nodig zijn. Na een tweetraps weerstandsversterking (hier wordt de ba
sisspanning door een spanningsdeler vastgelegd), wordt het signaal toegevoerd aan
de balanstransformator Sl, S2, S3, die ervoor zorgt, dat de eindtransistor TR3 het
positieve, en TR4 het negatieve deel van de sinusgolf versterkt. Na versterking
worden deze 2 componenten weer samengevoegd in de luidsprekertransformator
S4S5. Beide transistoren OC72 werken in de buurt van het afknijppunt. Indien er
geen signaal is, voeren zij geen stroom, hetgeen een grote besparing op batterijstroom betekent. Via B gaat de tegenkoppeling naarTR2.
Volgens fig. 231c kan men de luidspreker-transformator sparen (SINGLE ENDED PUSH PULL). De beide transistoren OC72 worden nu met hun collectoremissorcircuit in serie aangesloten. Voor het wisselspanningssignaal, waarvan het
positieve deel in TR3 en het negatieve in TR4 versterkt wordt, staan zij parallel,
zodat het punt P een wisselspanning tegen de + krijgt. Indien de luidspreker di
rect aan P en „ + ” wordt aangesloten zou dit een kortsluiting voor de gelijkspan
ning over TR4 betekenen; daarom wordt een condensator hiermede in serie ge
schakeld.
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Fig. 231. Verschillende schakelingen voor laagfrequentversterkers met transistoren.
a. cascade (klasse A), b. balansschakeling (klasse B), c. „single-endcd-push-pulT, d. principe van de
„complementaire” schakeling, e. compleet L.F.-gedeelte van een ontvangapparaat (aan te sluiten aan
Fig. 230), waarin het principe van „d” is toegepast.

De balanstransformator zorgt dus dat de twee polariteiten van het wisselspanningssignaal aan TR3 en TR4 worden toegevoerd. Men kan dit ook bereiken met
een extra transistor, die de polariteit omwisselt. Veel eleganter is echter met be
hulp van een P.N.P. en een N.P.N. transistor een „COMPLEMENTAIRE” uitgangstrap te maken, zoals in fig. 23ld in principe is aangegeven. In weerstand R
vloeit een wisselstroom, die de luidspreker kan bekrachtigen. Evenals in fig. 231c
kan men nu ook de luidspreker in serie met een condensator tussen P en de geaar
de pool van de batterij aansluiten.
Fig. 231e toont de complete L.F.-schakeling van het apparaat, waarvan het
H. F.-gedeelte in fig. 230 is gegeven. Aangezien in het H.F.-M.F.-gedeelte N.P.N.
Si-transistoren worden toegepast, wordt voor de eerste versterkingstrap een N.P.N.
Germanium transistor gebruikt. Het blijkt dus dat het beschikbaar zijn van transistoren met verschillende polariteit vele mogelijkheden biedt. In I.C.’s ontbreekt
echter deze vrijheidsgraad; deze bevatten meestal alleen N.P.N.-transistoren.
Voor alle soorten balansschakelingen is het noodzakelijk dat de karakteristieken
der twee output transistoren gelijk zijn. Bij ongelijke versterking der twee polaritei
ten van het signaal treedt anders vervorming op. Aangezien de spreiding van de
karakteristieken der gefabriceerde transistoren vrij groot is, selecteert de fabrikant
MATCHED PAIRS met ongeveer gelijke karakteristiek. Ook kan men door de instelweerstand en een N.T.C., zoals in fig. 231e is aangegeven, nog karakteristiekverschillen compenseren. Zoals eerder is uiteengezet zullen 2 transistoren op één
I. C., bij gelijke geometrie, door gelijke „processing” ongeveer een gelijke karakte
ristiek hebben.

III.B.3. EEN ZIJBAND MODULATIE

Zoals in Hfdst. III.A.5. is besproken, bestaat het A.M.-signaal uit 3 wisselstro
men resp. met frequentie co, co + p en co — p. Het signaal voert dus heel wat on
nodige „ballast” met zich mede. Eén zijband co + p bevat n.1. voldoende informa
tie over het signaal, de frequentie co kan aanleiding geven tot storingen en co — p
vergroot de door de zender in beslag genomen bandbreedte onnodig. Het ligt voor
de hand, dat men getracht heeft alleen de zijband met een frequentie van 100 tot
15.000 Hz uit te zenden en in de zender de rest (+ 100 tot —15-000) selectief uit
te filteren. Behalve een nuttiger gebruik van het frequentiespectrum, bereikt men
hiermede een besparing aan zendenergie, terwijl een storingsbron bij telecommu
nicatie, de „selective fading”, voorkomen wordt. Een bezwaar is echter, dat niet al
leen de zender maar ook de ontvanger ingewikkelder wordt. Hierin moet men dan
de frequenties co en co —p toevoegen (men zendt daartoe een zwak signaal co als
synchronisatie-signaal uit). Daarom is toepassing van het S(ingle) S(ide) B(and) sys
teem beperkt gebleven tot professionele radio-telecommunicatie, en kon het niet

280

RADIO ONTVANG APPARATEN

worden toegepast voor de omroep, waarbij het te grote aantal zenders in de M.G.en L.G.-band echter wel problemen doet ontstaan.
Er zijn nu oplossingen aangegeven van „compatible” S.S.B., waaronder één
(door de Nederlandse P.T.T. in samenwerking met Philips ontwikkeld) zeer inte
ressant systeem, waarbij het enkel zijbandsignaal gekwadrateerd wordt. Dit maakt
niet alleen ontvangst door een gewone A.M.-ontvanger mogelijk, maar zelfs een
betere weergave van de hogere audiofrequenties. Door grotere belangstelling voor
televisie en F.M.-radio is het echter nog niet tot practische toepassing gekomen.

III.B.4. FREQUENTIE MODULATIE

Bij de amplitude modulatie wordt bij constant blijvende frequentie, een gedeel
te M van de amplitude van het H.F.-signaal gevarieerd overeenkomstig het L.F.signaal. Men kan het F.M.-signaal als volgt definiëren: bij constant blijvende am
plitude wordt een gedeelte K van de frequentie van het H.F.-signaal gevarieerd
overeenkomstig het L.F.-signaal.
De frequentie is dus:
co = co0 + Kp cos pt . .
(1)
waarin K = de modulatie index. Voor het F.M.-signaal geldt de formule:

e = Eo sin (co0t + K sin pt)...........................

.

.

.

(2)

De amplitude is constant. Kp is de „frequentiezwaai ”. De snelheid van de frequentieverandering is afhankelijk van de frequentie van het L.F.-signaal.
Het opwekken van dit F.M.-signaal kan betrekkelijk eenvoudig geschieden, in
dien men in de oscillatorketen van de zender een condensator-microfoon op
neemt. Een betere methode is om in de oscillator de anodeketen van een „reactantiebuis” op te nemen, waarvan de reactantie overeenkomstig het aan het rooster
hiervan toegevoerde geluidssignaal varieert.
Teneinde het geluidssignaal in de luidspreker te kunnen reproduceren, dient
het F.M.-signaal volgens formule 2 weer in een spanning met de functie Eg cos pt
te worden omgezet. De hiervoor toegepaste schakeling heet DISCRIMINATOR.
In deze schakeling is overeenkomstig fig. 232b, c en d een spoel Si opgeno
men, die magnetisch gekoppeld is met de ingangsspoel van het bandfilter en ver
bonden is met het midden van de spoel S2S3 van het uitgangsbandfilter. Indien
wij in het vectordiagram fig. 232a de spanning over Si als OA voorstellen, dan zal
bij een frequentie van het signaal die gelijk is aan de resonantiefrequentie van
S2S3C1 de spanning over S2 en S3 90° fase verschoven zijn t.o.v. OA, zoals door
de vectoren AB en AC wordt voorgesteld. Dus is OB = OC. Bij een frequentie die
hoger of lager is dan de resonantiefrequentie zal de faseverschuiving meer of min
der dan 90° worden, zoals wordt voorgesteld door AB' en AC'. Voor kleine frequentie-afwijkingen is de spanning OB' — OC' = Eg evenredig met deze afwij
king (= Kp cos pt). Volgens de oorspronkelijk toegepaste FOSTER-SEELEY scha
keling (fig. 232b) ontstaat over de weerstanden R1 en R2 een spanning gelijk aan
OB' en OC', die wordt afgevlakt door C2C3.
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Fig. 232. F.M.-detectie.
a. vectordiagram, b. Foster-Seely-discriminator,
tector.

„ratio-detector-limiter”, d. asymmetrische ratio-de-

Zo zal tussen P en Q het verschilsignaal Eg, dat evenredig is met Kp cos pt, dus
met het laagfrequentsignaal, kunnen worden afgenomen.
Fig. 232c toont de RATIO-DETECTOR. Hier zijn echter de beide dioden in se
rie geschakeld. De grote condensator C4 zal worden opgeladen tot de gemiddelde
waarde (overeenkomende met de grondfrequentie co) en tussen P en Q slingert de
spanning overeenkomstig het geluidssignaal. Fig. 232d toont tenslotte de voor
goedkope apparaten meestal toegepaste „asymmetrische ratio detector”.
In werkelijkheid is de situatie wat ingewikkelder dan hierboven is besproken. In
de transmissie en in de H.F.- en M.F.-filters ontstaat n.1. nog een zekere amplitude
modulatie en deze moet door de ratio detector worden afgevlakt (LIMITER). Ook
storingen moeten hierdoor worden begrensd.
Verder wordt, om de storingskansen te verminderen, een zekere opduw, PREEMPHASIS, toegepast, waarbij de frequentiezwaai voor de hoge tonen groter
wordt. Het RC-filter in de ratio detector corrigeert deze „opduw” waardoor de tijd
constante van dit filter gelijk moet zijn aan die van de zender (in Europa is 50 microsec. voorgeschreven).
Het versterken en het mengen van het F.M.-signaal kan in principe geschieden
met overeenkomstige schakelingen als A.M. Aangezien de frequentiezwaai tot
75kHz is (F.M. vraagt dus méér bandbreedte dan A.M.!) en de dragerfrequentie
volgens de voorschriften 87,5 - 108 MHz, kiest men een middenfrequentie van

RADIO ONTVANG APPARATEN

282
C4

n

L6

HF
C10

"Ö

L3

A

LE
(ME)

C7
C6

L7

L5

ztlCS

R3

j

” C2 Qri " C3 UR2

ic9
B

777,

a

t

C9

b

LE
(ME)

C,

B

o-

S HF

X TR1 VTV
BF115^-

r-q ~

TR3
BF115

-j S1
►I.E
(M.F.)

X

TR2
BF115

£

--- II---

!1 5-C2
cn<

S2

Ld)

Fig. 233. F.M.-H.F.-versterken en mengen.
a. tuner met buizen, b. principeschakeling brug van Wien (Ci is de totale capaciteit van D over CIO
naar aarde), c. tuner met transistoren (TR1 = H.F.-versterker, TR2 = oscillator, beide in geaarde-basis-schakeling, TR3 = M.F.-versterker in geaarde emissor schakeling).

5. STEREOFONIE

283

10,7 MHz. Bij deze hoge frequenties moet men wel enige extra voorzorgen ne
men.
Voor de H.F.-versterker met buizen past men veelal een triode in „rooster-basisschakeling” toe omdat ingangs- en uitgangsketen dan beter van elkaar zijn afge
schermd. In fig. 233a is een heptode als H.F.-versterker genomen, omdat men in
een gecombineerd AM-FM-apparaat de heptode van de AM-mengbuis hiervoor
gebruikt. Hierbij is de rooster-basis-schakeling niet mogelijk. Nu moet men ech
ter extra voorzorgen nemen opdat de oscillatorspanning niet in de antenne terecht
komt en daar een voor andere ontvangers hinderlijke straling zou veroorzaken. De
oscillatorketen L5C6, die verbonden is aan het rooster van de zelfoscillerende
mengbuis EC moet daarom aan de output van de H.F.-keten (bandfilter L4C5)
worden aangesloten over een „brug van Wien” (fig. 233b). Hierin wordt nu door
juiste keuze der condensatoren C7 C8 en C9 en de totale capaciteit over C10 naar
aarde (Ci) gezorgd, dat de oscillatorspanning geen spanning tussen A en B veroor
zaakt. Het vereenvoudigde schema volgens fig. 233a, waarmede met 5 buizen
(ECH, EF, EABC, EL, EZ) een AM-FM-apparaat kon worden gemaakt, heeft zeer
bijgedragen tot popularisatie van de F.M.
Fig. 233c geeft de schakeling van het F.M.-FRONT-END bij toepassing van
transistoren. Hier is TRI de H.F.-versterker en TR2 de oscillator, beide in geaarde
basisschakeling, en door additieve menging kan TR3 (met geaarde emissor) de
middenfrequentie versterken.
Een interessante mogelijkheid ontstaat hier indien men de H.F.-kring S1C1 en
de oscillatorkring S2C2 niet afstemt met de condensatoren Cl en C2 maar met
verplaatsbare kernen in de spoelen Si en S2. Men kan nu C2 gedeeltelijk vervan
gen door een varactor-diode (Hfdst. II.J.3.), waarvan de capaciteit verandert als
hieraan een variërende gelijkspanning wordt aangesloten. Indien men nu deze ge
lijkspanning ontleent aan de discriminator, zal in de buurt van de resonantiefrequentie van de discriminator de oscillatorfrequentie dusdanig worden gewijzigd,
dat de middenfrequentie gelijk aan deze resonantiefrequentie is. Door een derge
lijke automatische afstemming (Automatic Frequency Control) wordt het nauw
keurig afstemmen op een F.M.-zender aanzienlijk vergemakkelijkt.
Opgemerkt wordt, dat in straalzenders met frequenties in de orde van grootte
van 3000 MHz DUBBELE FREQUENTIE MODULATIE wordt toegepast. Het
geluidssignaal moduleert eerst een hulpfrequentie en met dit F.M.-signaal wordt
de H.F.-draaggolffrequentie gemoduleerd.

III.B.5. STEREOFONIE
Met de frequentiemodulatie was door minder storingen, grótere beschikbare frequentieband, en grotere mogelijke amplitude-variatie van het L.F.-signaal, de na
tuurgetrouwe weergave van muziek door de radio aanzienlijk verbeterd (Hi-Fi).
Omstreeks 1964 werd hieraan de in de grammofoon en magnetofoon reeds eerder
toegepaste stereofonie toegevoegd. Het horen met twee oren verschaft ons een be
paling van de richting vanwaar het geluid komt. Daardoor geeft het geluid, dat
beide oren opvangen wanneer het wordt uitgezonden door een luidspreker links
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en rechts van de luisteraar, hem de indruk dat hij werkelijk in de concertzaal zit.
Het toepassen van stereofonie in de radio-omroep zou zeer eenvoudig te realise
ren zijn door het geluidssignaal dat wordt ontvangen door het linker oor (L) en
door het rechter oor (R) (d.w.z. door 2 microfoons in een „kunsthoofd” aange
bracht) over 2 afzonderlijke zenders uit te zenden en met 2 radio-toestellen te ont
vangen. Men wenst echter dat het systeem „compatible” is. Een „mono”-F.M.-ont
vangtoestel moet n.l. het stereofonisch uitgezonden signaal ook goed weergeven
en men kan dan niet volstaan met het signaal, dat één oor hoort, doch moet een
optelling (M) van het signaal van beide oren weergeven. Evenzo moet men met het
stereofonische ontvangtoestel ook een niet-stereofonische uitzending kunnen ont
vangen.
Het thans algemeen toegepaste en door de F.C.C. het eerst genormaliseerde
MULTIPLEX-systeem is nu als volgt. De zender zendt (frequentie gemoduleerd
op de H.F. draaggolD het somsignaal M = L 4- R uit met een frequentie = 0-15

%

100
80

I

60

a

40

0

20

0

s

p

o

15

19

38

23

kHz

53

X
MIX
I.F.
DISCR

Fi

M
R

A

Mo

S

AM.

ZE

-V
38kHz

3

FM
MOD

0-53

■OL

f4

23-53

P

FD
19/38

ZE
osc

M
0-15

■OR

b

A
19

P

FO
19/38

d

19
-OL

OR

e

X

Fig. 234. F.M. milultiplex-stereofonie volgens het F.C.C.-systeem.
a. frequentiespectrum, b. zender, c. matrix, d. ontvanger, e. schakeldetector.
L = linker-, R = rechter-signaal, M = L + R, S = L — R, S' = S zonder de basisfrequentie, P =
„pilot”-signaal.
A = versterker, Ma = matrix, F.D. = frequentieverdubbelaar, SD = schakeldetector.

5. STEREOFON1E

285

kHz, dat door het mono-ontvangtoestel wordt weergegeven. De stereofonische in
formatie wordt gegeven door het verschilsignaal S = L —R. Dit wordt amplitude
gemoduleerd op een hulpfrequentie van 38 kHz. Het aldus gemoduleerde signaal
omvat een frequentie van 38 ± 15 = 23 tot 53 kHz en stoort dus niet het M-signaal. De basisfrequentie van 38 kHz wordt uit dit signaal verwijderd (door een
filter met steile resonantiekromme); zo ontstaat signaal Sz. Om de hulpfrequentie
aan de ontvanger door te geven wordt echter nog een pilot-frequentie P van 19
kHz uitgezonden, die de banden M en S niet stoort. Fig. 234a toont het aldus ont
stane frequentiespectrum van de modulatie. Met streep-stippellijnen is de invloed
van de pre-emphasis aangegeven.
Fig. 234b toont het blokschema van de zender. Het L(inker) en R(echter) signaal
worden versterkt in A, bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken in een Matrix,
die in detail in fig. 234c is gegeven (een aardig voorbeeld van „analoog” rekenen!).
Het M-signaal gaat door naar de F.M.-modulator. Het S-signaal wordt in de Am
plitude) M(odulator) gemoduleerd op het hulpsignaal van 38 kHz, dat is ontstaan
door verdubbeling in F.D. van de frequentie van 19 kHz, die in een kristaloscillator wordt opgewekt. De grondfrequentie van 38 kHz wordt uit dit gemoduleerde
signaal uitgefilterd (het overblijvende noemen we S'). Aan de oscillator wordt het
pilot-signaal van 19 kHz (P) ontnomen, en M, S' en P worden gezamenlijk ge
voerd door een filter (Fi), dat hogere stoorfrequenties tegenhoudt. In de frequentiemodulator worden M, Sz en P op het H.F.-signaal gemoduleerd.
Fig. 234d toont het blokschema van de ontvanger (STEREO-DECODER). Het
ontvangen signaal wordt in 3 filters gesplitst in M, S' en P. M gaat direct naar de
output L R, doch Sz wordt geleid door een elektronische schakelaar (een schakeldetector), die op de uitgangen L en R resp. het positieve en negatieve deel van S
brengt. Deze schakelaar wordt „bewogen” door de output van de „F(requentie)
Doubler)”, een oscillator, die weer gesynchroniseerd wordt door het „P”-signaal. Zodoende ontstaat op aansluiting L de som M 4- S = 2L, en op de aan
sluiting R het verschil M — S = 2R. Fig. 234e toont het schema van de elek
tronische schakelaar, waaraan de signalen M, Sz en F D worden toegevoerd. Bij
een mono-uitzending is P, dus F D, spanningsloos en Sz geblokkeerd. Nu werkt
de schakeldetector als een ratio-detector. De stereofonische uitzending wordt
gekarakteriseerd door het aanwezig zijn van het signaal P, dat een lampje doet
oplichten.
Slechts weinig luisteraars zullen zich realiseren wat er allemaal gebeurt als het
lampje P oplicht en men de stereofonische uitzending kan ontvangen.

286

TELEVISIE ONTVANGTOESTELLEN

SECTIE C. TELEVISIE ONTVANGTOESTELLEN
III.C.l. HET ZWART WIT SIGNAAL

In Hfdst. 1.11, fig. 16 is reeds aangeduid hoe de katodestraal in de camerabuis
het lijnenraster doorloopt, waarbij de momentele waarde van de stroom door deze
buis een maat is voor de verlichtingssterkte op ieder punt van het scherm, dat
door de katodestraal getroffen wordt. Deze stroomveranderingen vormen het VI
DEOSIGNAAL, dat in de beeldbuis van de ontvanger een reproductie van het
beeld van de camerabuis zal opwekken, indien de katodestraal hierin eenzelfde
raster doorloopt. De ontvanger zal zelf de „zaagtand”-stromen kunnen opwekken,
die door middel van de afbuigspoelen de katodestraal het raster doen doorlopen
met dezelfde snelheid als in de camerabuis. Het signaal moet echter wel de in
formatie bevatten van het tijdstip waarop iedere lijn links, en wanneer het raster
boven moet beginnen; deze informatie is het SYNCHRONISATIE-signaal, resp.
voor de horizontale afbuiging (LIJN) en voor de verticale afbuiging (FRAME). De
verschillende systemen in verschillende landen lopen uiteen betreffende de wijze
van modulatie, het aantal lijnen en de vorm der synchronisatiesignalen. Wij zullen
ons nu verder beperken tot het C.C.LR.-systeem, dai in Europa ten westen van
het Ijzeren Gordijn wordt toegepast, aanvankelijk behalve in Engeland en Frank
rijk. Hier bestaat het raster uit 625 horizontale lijnen, die 25 maal per seconde
worden doorlopen. Om „flikkeren” van het beeld te beperken, wordt „interliniëring” toegepast: eerst worden in 1/50ste seconde de oneven en in de daarop
volgende l/50ste seconde de even lijnen doorlopen.
Iedere horizontale lijn wordt dus in 1 : 25 X625 = 1 : 15625 seconde met ge
lijkmatige snelheid van links naar rechts doorlopen en het laatste (9/100) deel van
deze tijd moet de katodestraal van rechts naar links op de overvolgende lijn terug
keren (TERUGSLAG). Gedurende deze terugslag mag de lijn niet zichtbaar zijn en
moet het videosignaal op „donker” worden teruggebracht. Dit „donker”-signaal
zou dus voor de lijnsynchronisatie kunnen dienen, doch de ontvanger moet on
derscheid kunnen maken tussen het „zwart” van het beeld en het „zwart” van de
terugslag. Men laat daarom het zwart van het beeld beginnen op ca. 25% van
maximum signaalstroom (welke het „wit” aangeeft) en gebruikt de eerste 25% om
de synchronisatiesignalen (als „zwarter dan zwart”) aan te geven. In fig. 235 is links
van ti voor 3 horizontale lijnen het video- en het lijnsynchronisatiesignaal ge
toond. Volgens het C.C.LR.-systeem wordt de grondgolf negatief gemoduleerd:
bij het „zwarter dan zwart” synchronisatiesignaal is de amplitude 100%; bij het
wit houdt men nog ca. 10% amplitude over, want zonder grondgolf kan de ont
vanger niet functioneren. De amplitude van het gemoduleerde signaal verloopt
dus als het grijze vlak in fig. 235 van boven naar beneden gemeten.
Nu moet 50 X per seconde de frame terugslag plaats vinden, éénmaal van mid
den onder naar links boven, en één maal van rechts onder naar midden boven.
Voor iedere frame-terugslag offeren we ca. 20 lijnen op, gedurende welke het video
signaal onder zwart ligt. Hierbij wordt een serie synchronisatiesignalen gegeven,
zoals in fig. 235 tussen t, en t4 is aangegeven. In deze periode moeten de lijnsyn-
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chronisatiesignalen doorgaan (zoals door pijlpunten is aangegeven) anders zou de
„vliegwiel”-synchronisatie der horizontale deflectie „van slag” raken. Gedurende de
periode t, tot t2 treden echter synchronisatiepulsen op, die de dubbele frequentie
hebben van de lijnsynchronisatiepulsen, welke als „introductie” dienen; de tussen
t2 en t3 optredende smalle synchronisatiepulsen met dubbele frequentie leveren
het signaal op, dat in de hieronder te beschrijven „blocking oscillator” de verticale
synchronisatie bewerkstelligt.
Van het door het video- en synchronisatie-signaal A.M. gemoduleerde H.F.-sig
naal wordt één zijband geheel en de andere boven de 5 MHz afgesneden (de over
blijvende informatie is dus 2 X 5.000.000 : 15625 = ca. 640 puntjes per lijn), zoals
in fig. 236 is aangegeven. Het geluidssignaal wordt F.M. gemoduleerd (met een
frequentiezwaai van ca. 100 kHz) op een draaggolf die 5,5 MHz van de video
draaggolf is verwijderd (zie fig. 236), zodat het geluids- en videosignaal elkaar niet
storen. Zo omvat dus een bandbreedte van 7 MHz (één kanaal) alle informatie.
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Fig. 236. Frequentiespectrum van een T.V.-zender (getrokken lijn). De streep-stippellijn geeft de ver
sterking vanaf de H.F.-kring tot aan de video-detector, indien de tuner goed is afgestemd. De horizon
tale schaal geeft de middenfrequentie (I.F.), die van rechts naar links loopt, omdat de oscillatiefrequentie hoger wordt gekozen dan de zenderfrequentie.
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Band I van 41-68 MHz kan dus nauwelijks 4, band III van 162-230 Mc slechts 7
kanalen bevatten. Men is daarom later overgegaan tot de U.H.F.-banden IV en V
van ca. 470-960 MHz, die theoretisch 70 kanalen kunnen bevatten.

III.C.2. DE LOOP VAN HET SIGNAAL IN DE ONTVANGER
Het blokschema fig. 237 toont hoe in de ontvanger het signaal voortgeleid, ver
deeld en verwerkt wordt. De V.H.F. en U.H.F.-signalen worden door aparte anten
nes ontvangen en in aparte „TUNERS” H.F. versterkt en gemengd. De V.H.F.-tu
ner heeft in principe dezelfde schakeling als in fig. 233b voor de F.M. radiotuner
is aangegeven. In de U.H.F.-tuner wordt een zelfoscillerende mengtrap toege
past. Verder hebben de zelfinducties en capaciteiten hier wel een bijzondere vorm.
Ook moeten ter verkrijging van een goede afscherming de verschillende cir
cuits in goed afsluitende metalen bakken worden ondergebracht (zie fig. 214). Ten
einde de grotere bandbreedte te kunnen verwerken wordt de middenfrequentie
vrij hoog, n.1. 36,5 MHz.
/
Zodra Ge-transistoren voor hoge frequenties (P.O.B. of Mesa) ter beschikking
kwamen, zijn de tuners met transistoren uitgevoerd, waarbij voor U.H.F. de ruis
aanzienlijk lager bleek te zijn dan bij toepassing van buizen.
Het video- en geluidssignaal, nu respectievelijk gemoduleerd op de frequenties
38,9 cn 33,4 MHz worden gezamenlijk versterkt in de Kntermediate) F(requency)
versterker. Dankzij de raamroosterbuizen en ferroxcube bandfilterspoelen kan in 2
trappen een versterking van 60 dB worden verkregen. Aan de videoversterker kan
men het A(utomatic) G(ain) C(ontrol) signaal ontlenen, dat hier terugwerkt op de
H.F. en de eerste LF.-versterker. Het uitgangssignaal van de I.F.-versterker zal
dus onafhankelijk van de sterkte van het ontvangen signaal een bepaalde waarde
hebben.
Het lijkt voor de hand te liggen om nu uit het gecombineerde LF. video- en
geluidssignaal het laatste uit te filteren. Hier treedt de moeilijkheid op, dat een
kleine afwijking van de oscillatorfrequentie een afwijking van de signaalfrequentie
van de F.M.-grondgolf (33,4 MHz) zou opleveren, die groot is in vergelijking met
de frequentiezwaai. Men zou dan een geluidssignaal afscheiden, dat zo veel naast
het midden van de doorlaatband van het filter ligt, dat ernstige geluidsvervorming
optreedt. Ter voorkoming van deze moeilijkheid is een merkwaardige oplossing
gevonden. Het A.M. gemoduleerde video-signaal moet door een eenvoudige Gediode-detector worden ge„detecteerd” (nog altijd volgens het principe van fig. 6) en
door de typische karakteristiek van deze detector treedt nu „mengen” op, waardoor
een ander geluidssignaal ontstaat dat F.M. is gemoduleerd op het verschil van de
grondfrequentie van het video- en het geluidssignaal, dus op 5,5 MHz (die de
„INTERCARRIER” genoemd wordt.) Om te voorkomen dat de geluidsdraaggolf zou liggen op het steile deel van de resonantiekromme, wordt door een spe
ciale extra kring (TRAP) vóór de LF.-versterker een negatieve piek aangebracht bij
33,4 MHz. Twee andere „traps” zorgen, dat de flanken van de doorlaatkromme
bij 31,9 en 40,4 MHz worden afgesneden. In fig. 236 is een aan een T.V.-toestel opgemeten „responsie” kromme van tuner + I.F.-versterker als streep-stippel-
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Fig. 237. Blokschcma van de complete zwart-wit T.V.-ontvanger.

lijn ingetekend, en hieruit blijkt dat bij redelijke afwijkingen van de oscillatorfrequentie de F.M.-zwaai van het geluidssignaal ligt op een ongeveer horizon
taal gedeelte van deze kromme.
Fig. 237 nu verder vervolgend zien wij, dat na detectie in de video detector de
frequentieband 5,5 MHz ± frequentiezwaai in de „intercarrier-amplifier” wordt
versterkt, waarbij tevens „limiting” (vereffening van de amplitudemodulatie in het
F.M.-signaal) optreedt. Op de in Hfdst. III.B.4. beschreven methode wordt het
F.M.-signaal in de ratio detector omgezet in het A.F. geluidssignaal, dat versterkt
wordt en aan de luidspreker toegevoerd. Vanaf de luidspreker vindt nog tegenkoppeling naar de versterker plaats om de geluidskwaliteit te verbeteren.
Het videosignaal wordt vanaf de video detector geleid naar de video versterker.
De output hiervan levert via een „CONTRAST REGELING” de katode- (dus de
rooster-) spanning van de beeldbuis. Het verstelbare nulpunt van het videosignaal
op het rooster levert de helderheid-regeling.
Achter de video detector wordt nog een extra informatie afgetakt, door het „nie
mandsland” tussen 5 en 5,5 MHz van het frequentiespectrum door een speciaal
filter af te takken. Storingen (NOISE), die geen bepaalde frequentie hebben, ko
men in dit niemandsland wèl voor en deze bewerkstelligen dat de versterker der
synchronisatiesignalen even buiten werking wordt gesteld, zodat zij de synchro
nisatie niet in de war kunnen brengen, (zie Hfdst. III.C.3).
Het versterkte videosignaal wordt tenslotte in een synchronisatieversterker ver
werkt. De „rooster-ruimte” van deze versterker omvat alleen het gedeelte 0-25%
van het videosignaal volgens fig. 235 en versterkt dus alleen de synchronisatiepulsen (SYNC-SEPARATOR). Nu moet nog een scheiding plaats vinden van de synchronisatiepulsen met een frequentie van 25 X 625, die geleid worden naar het
circuit, dat de horizontale deflectie bewerkstelligt, en de synchronisatiepulsen met
dubbele frequentie, die geleid worden naar het circuit, dat de verticale (frame)
deflectie verzorgt. Op de schakeling dezer deflectiecircuits wordt in de volgende
hoofdstukken nader ingegaan.

290

TELEVISIE ONTVANGTOESTELLEN

<C
a:

g
g
Q.

in

3.
o

cn

O

cr
o

5

<

£o

4=3

LU

<
ir

4=3
E

si

Ol

<0

4=3

4

E

<

<n

es
Ol

ar

1!<

o

2 Ll
< —I

tr
ll

cl

g

E

-L-^

E

U.S

gi

li

____

2

5
1F

CC
O

Z é
35 é

Ld

1;C

L0

<U

o=

Q

JU
a

’€
o

£

2
8
04

y
£
Lu Q_

I

xi

5

EÈi
2 <->
LU

O

“T ‘0

z

4=3

O)
co

CO
_J

o

>

.2
S
§
L-i

U

2
CO

m

i

so

CM

•ïï5
£

Oftu

3. SYNC SEPARATION EN FRAME DEFLECTION

291

Zoals in Hfdst. 1I.M.5. reeds werd vermeld, kan aan de line-output-transformator de spanning worden ontnomen, die na gelijkrichting de condensator, die ge
vormd wordt door de binnen- en buiten-aquadaglaag van de beeldbuis, oplaadt tot
een spanning van ca. 20 kV („anodespanning”). Van de zgn. „booster” spanning
wordt nog een regeling afgetakt van de spanning op het derde rooster van deze
buis, waarmede de FOCUSSERING, dus de grootte van de spot, kan worden gere
geld.
Tot nog toe zijn wij nog geen schakelelementen tegen gekomen, die principieel
afwijken van de eerder behandelde: dit is wel het geval met de nu te bespreken fra
me- en line-outputschakeling, waarbij we niet meer uitgaan van een sinusvormig,
maar van een rechthoekig of driehoekig verloop van de stroom of de spanning
met de tijd.

III.C.3. SYNC SEPARATION EN FRAME DEFLECTION
In fig. 238 zien we hoe het video- en het „noise”-signaal respectievelijk worden
toegevoerd aan het derde en het eerste rooster van de heptode PCH 200. Indien
een sterke storing van korte duur (b.v. een onweersontlading) optreedt, veroorzaakt
deze een negatieve spanning op het eerste rooster van PCH 200, dat via weerstand
R2 positief wordt gehouden. Hierdoor zal korte tijd de PCH worden gesperd,
waardoor het synchronisatiesignaal (dat ook door deze storing is „verontreinigd”)
niet wordt doorgegeven. Deze schakeling heet „PULSE CLIPPER”.
De roosterspanningen van de heptode zijn nu zo ingesteld, dat reeds met 25%
van het videosignaal de „roosterruimte” van rooster 3 „gevuld” is. In de anodeketen
worden dus alleen de versterkte synchronisatiesignalen weergegeven en het beeldsignaal is „afgeknepen”.
De synchronisatiesignalen worden verder versterkt door de triode PCH (SYNC
CLIPPER). De synchronisatiepulsen worden door Li tegen gehouden en veroorza
ken pieken in de anodespanning. Nu volgt SYNC SEPARATION, waarbij de lijnpulsen over een condensator naar de vliegwielsynchronisatie worden doorgegeven,
en de frame-pulsen door een RC netwerk (dat de lijnpulsen niet doorgeeft) naar
een triode C versterker (PCF) in „cathode follower” schakeling. Door deze schake
ling en de RC netwerken bereikt men dat de pulsen na t2 in fig. 235 als een snel
toenemende spanning op het rooster van de PCL 85 komen.
Voor het besturen van de verticale deflectiespoel is nu een zuiver driehoekige
„zaagtand”-stroom nodig. De stroom moet geleidelijk toenemen tot een bepaalde
waarde en dan zeer snel weer naar nul terugvallen. Men zou een zaagtandspanning
kunnen opwekken door een condensator over een weerstand op te laden en bij
een bepaalde spanning deze condensator kort te sluiten. Dit laatste zou b.v. kun
nen gebeuren door de anode en katode van een triode parallel aan de condensator
te schakelen. Doordat deze triode gesperd is, totdat de synchronisatiepuls het
rooster positief maakt, zou dan de zaagtand-generator door het synchronisatiesig
naal „gestuurd” kunnen worden. Deze methode heeft 2 bezwaren: als het synchro
nisatiesignaal wegvalt, zou de lichtvlek stil blijven staan, en het scherm „inbran
den”. Verder zou een stoorsignaal op een ongeschikt ogenblik de zaagtand kunnen
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beïnvloeden. Men geeft daarom de voorkeur aan een „zelf oscillerende” zaagtand
generator. Deze wekt zelf een zaagtandstroom met ongeveer de juiste frequentie
op en het synchronisatiesignaal behoeft alleen iets bij te sturen, doordat deze het
ogenblik van het begin van de terugslag bepaalt. Een goede methode om een der
gelijke zaagtandgenerator te maken is een sterk teruggekoppelde versterkerbuis en
deze vormt een onderdeel van de schakeling van PCL en PCL in fig. 238. Wij zul
len deze schakeling niet in detail bespreken, maar volstaan met mede te delen, dat
dit een zelf oscillerende multivibrator is, zoals in Hfdst. III.D.2. beschreven zal
worden, bestaande uit 2 buizen, waarvan de anode en roosters kruiselings met
elkaar verbonden zijn (anode van PCL naar rooster van PCL over de transformatorspoel L3). Door juiste keuze van de instellingen der buizen en RC-filters be
reikt men dat door L4 (de output van de frame-transformator) een zaagtandstroom
met ongeveer tweemaal de beeldfrequentie wordt afgegeven. Met Ril kan men
de amplitude, met R17 de lineariteit en met R15 de lineariteit aan de top in
stellen. N.T.C- en V.D.R.-weerstanden zorgen ervoor dat de zaagtandstroom on
afhankelijk is van veranderingen van de temperatuur en de voedingsspanning.
Typerend voor deze schakeling is nu, dat een puls op het rooster van PCL alleen
de zaagtandoscillator kan beïnvloeden omstreeks het moment dat de stroom
maximaal is (men kan dit vergelijken met een benzinemotor, waarvan men het
toerental kan regelen met het ontstekingstijdstip). Stoorpulsen op andere ogen
blikken hebben geen invloed op de deflectiestroom. Zo is „AUTOMATISCHE
SYNCHRONISATIE” bereikt, waarbij het juist functioneren van de deflectie
binnen zekere grenzen onafhankelijk is van stoorsignalen en van de grootte van
het synchronisatiesignaal.

III.C.4. LIJN DEFLECTIE
Fig. 239 toont het schema van de lijn-deflectie. Het systeem van een zelf oscil
lerende tijdbasis is hier veel moeilijker te realiseren, omdat de frequentie veel ho
ger is en het verkrijgen van een snelle terugslag wordt tegengewerkt door de
zelfinductie van de deflectiespoel.
Men heeft een fraaie methode gevonden om de zelf oscillerende zaagtand gene
rator nog onafhankelijker te maken van storingen in de synchronisatiesignalen,
n.1. door het toepassen van VLIEGWIEL SYNCHRONISATIE. Dit betekent, dat
de oscillator doorslingert in zijn eigen frequentie en alleen een reeks van synchronisatie-impulsen op het juiste moment (waarbij storingen dus uitgeschakeld wor
den) correctie van de frequentie veroorzaakt.
De PCF fungeert als oscillatorbuis, waarbij de oscillatorkring is aangesloten aan
gl en g2. De triode PCF is als reactantiebuis geschakeld over deze kring. Bij een
waarde van 3300 pF van C3, vertegenwoordigt deze triode een capaciteit van maxi
mum 1000 pF, die afhankelijk is van de roosterspanning. Zodoende kan de eigen
frequentie van de oscillator worden gevarieerd met een waarde van ca 1000 Hz
(t.o.v. de lijnfrequentie van 15625 Hz). Deze roosterspanning wordt geleverd door
een discriminator met de dioden Dl en D2, waarin de inkomende pulsen van het
lijnsynchronisatiesignaal worden vergeleken met wisselspanningen, die door L8L9

294

TELEVISIE ONTVANGTOESTELLEN

van de outputtransformator worden afgetakt, die de werkelijk optredende oscillatorfrequentie aangeven. Een fase-verschil tussen het synchronisatiesignaal en de
oscillator-frequentie zal tot een spanningsverandering van het punt P aanleiding
geven, welke spanning wordt toegevoerd aan het rooster van de reactantiebuis, en
door verandering van de reactantie, parallel aan de oscillator, de oscillatorfrequentie zal bijstemmen. Hiermede is dus aan de bovengestelde voorwaarde voldaan. De
oscillatorfrequentie wordt bijgeregeld door elkaar regelmatig opvolgende synchronisatiepulsen en storingen hebben hierop geen invloed. De verkregen oscillator
frequentie wordt nauwkeurig gelijk gehouden aan de lijnsynchronisatie, onafhan
kelijk van veranderingen van eigenschappen van de schakeling door verwarming,
verlopen van karakteristieken enz., zowel als van de grootte van de synchronisatie
en lijn-output spanning. Als door een storing een enkele synchronisatiepuls weg
valt, gaat de oscillatie door.
Als resultaat van de gecorrigeerde oscillatorspanning op het rooster van PCF
vertoont de anodestroom van deze buis steile pulsen, welke als negatieve spanningspulsen naar het rooster van de line-output buis PI. -OO worden doorgegeven.
Aan de anodeketen van deze buis wordt over de aftaktransformator L6L7 de lijndeflectiespoel aangesloten.
De stroomveranderingen verlopen nu zo snel, dat niet de weerstand maar alleen
de zelfinductie van deze spoel een rol speelt. Als na beëindiging van de negatieve
puls de PL500 geleidend wordt, zal, aangezien E = L X di/dt, bij constante span
ning de stroom in de deflectiespoel ongeveer lineair oplopen. De steile negatieve
piek op het rooster van de PL500 zal plotseling aan de stroomdoorgang een einde
maken. Hierdoor zal in de deflectiespoel, dus ook in de output transformator,
een spanningsstoot in omgekeerde richting worden opgewekt. Indien geen maat
regelen worden genomen, zou een gedempte oscillatie optreden, die de zaagtandkromme zou verstoren. Over een deel L4,5,6 van de output transformator is daar
om een diode met een condensator geschakeld. Deze diode gaat geleiden, zodra
de spanning aan zijn katode negatief wordt en deze voert de door de plotselinge
stroomvermindering vrijgekomen magnetische energie af naar de BOOSTER con
densator C16, waardoor de gedempte slingering na ’/z periode wordt gesmoord.
Tijdens de volgende zaagtand ontlaadt de condensator zich een weinig, doch de
gemiddelde spanning blijft toch ca. 2 50 V. Door deze BOOSTER-spanning in se
rie te schakelen met de voedingsgelijkrichter kan men voor de line-output buis en
enige andere buizen, die een hoge stroom moeten voeren, beschikken over een
anodespanning van ca. 500 V.
Nadat de terugslag zo snel mogelijk heeft plaats gevonden en de energie uit de
deflectiespoel is teruggewonnen (in booster- en hoogspanning), kan de volgende
zaagtand beginnen zodra de negatieve spanningspuls op het eerste rooster van de
PCL500 is beëindigd. De amplitude van de deflectiestroom kan worden ingesteld
met R17; in serie met de deflectiespoel is nog een lineariteitsregelaar, bestaande
uit een spoel met instelbare verzadigde ferroxcube kern, aangebracht.
Teneinde, niettegenstaande de grote zelfinductie van de lijndeflectiespoel, de
stroomveranderingen snel te doen verlopen zijn vrij grote vermogens nodig. De
lijnoutput buis PL500 moet ca. 20 W kunnen dissiperen teneinde piekstromen tot
0,5 A en piekspanningen tot 5 kV op de anode te kunnen schakelen.
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In vergelijking met deze energie is de energie voor het leveren van de anodespanning van de beeldbuis (18 kV bij maximaal 1 mA = 18 W) betrekkelijk ge
ring. Deze kan men ontnemen aan de spanning die bij de terugslag door de vrij
komende magnetische energie in de output-transformator wordt opgewekt.
Hiertoe wordt de transformatorwikkeling L3-L7 verlengd met een op het tweede
been van de transformator gewikkelde hoogspanningsspoel L10. Dit gedeelte, dat
dus los gekoppeld is met L3-L7, zal nog een eigen slingering krijgen met een
frequentie die afhangt van de capaciteit en zelfinductie van deze spoel. Indien
men erin slaagt de capaciteit van deze spoel klein genoeg te maken, zal deze eigen
slingering een frequentie van 5 maal de terugslag frequentie hebben. Tezamen
met deze frequentie ontstaat dan een vrijwel rechthoekige spanningsvorm,
die zich goed gelijk laat richten door de vacuumdiode DY86, waarvan de
gloeispanning geleverd wordt door een wikkeling Lil op de top van de spoel.
Tegenwoordig wordt ook wel een cascadeschakeling overeenkomstig fig. 223e
toegepast, waarbij gebruik gemaakt wordt van silicium- of selenium gelijkrichters. Men bespaart daardoor de spoel voor zeer hoge spanning.
Zoals in de aanvang van deze sectie is medegedeeld, kan voor verschillende
functies in het T.V.-apparaat de taak der buizen door transistoren worden overge
nomen. Enige der in fig. 238 en 239 voorkomende buizen kunnen echter moeilijk
door transistoren vervangen worden. Hoewel voor apparaten, die op een accubatterij moeten werken, wel oplossingen gevonden zijn, vindt men in de HYBRIDE
apparaten voor aansluiting op het net meestal nog buizen voor deze functies. De
meeste hiervan zijn speciaal voor deze toepassingen ontwikkeld en hebben 2 sys
temen in één ballon (10-pens DECAL TECHNIEK).

III.C.5. HET KLEUREN T.V.-SIGNAAL
Bij de zwart-wit televisie hebben we ons alleen met de helderheid van het beeld
bezig gehouden; bij kleuren televisie moet ook de kleur in beschouwing worden
genomen. De kleur wordt in principe bepaald door de frequentie van de elektro
magnetische trilling, die de lichtstralen opwekt. Met een prisma kunnen we het
licht splitsen in lichtstralen met verschillende golflengten. Deze vormen een reeks
vanaf het blauw met een golflengte van ca. 380 millimicron via groen-geel-oranje
naar het rood met een golflengte van 780 millimicron. De kleur van de verschil
lende voorwerpen, die wij waarnemen, is afhankelijk van de golflengte die geab
sorbeerd resp. teruggekaatst (bij doorzichtige voorwerpen doorgelaten) wordt. De
mengkleur van verschillende kleurlagen over elkaar ontstaat hier door „subtractie
ve” menging.
In de kleuren televisie maken we echter gebruik van het feit, dat iedere kleur
met iedere helderheid kan worden verkregen door „additieve” menging van de 3
„spectrale” kleuren rood, groen en blauw, ieder met een aangepaste helderheid.
Men mag aannemen, dat ook het menselijk oog de kleurindruk krijgt door waar
neming met de kegeltjes van het netvlies, die voor deze 3 kleuren gevoelig zijn.
Additieve menging treedt op wanneer punten of strepen met de 3 basiskleuren
vlak naast elkaar staan: deze worden dan als de mengkleur waargenomen. In ver-
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band met de kleurgevoeligheid van het oog ontstaat één lumen van de mengkleur
„wit” door optelling van 0,3 lm rood, 0,59 lm groen en 0,11 lm blauw (door ver
schillende gevoeligheid der fosforen der 3 kleuren komt men in de practijk tot een
verhouding der kleurensignalen van ca. 0,40R, 0,34G en 0,26B, maar in de hier
onder volgende berekening laten we dit buiten beschouwing).
Het zou nu eenvoudig zijn om de 3 spectrale kleuren door passende filters naar
3 camerabuizen te leiden, waarvan het videosignaal op 3 gescheiden grondgolven
wordt gemoduleerd en door 3 zenders wordt uitgezonden. In de ontvanger zouden
deze signalen dan worden geleid naar de 3 kanonnen van de kleurenbeeldbuis,
waarin de helderheid van de rode, groene en blauwe stippen dan varieert overeen
komstig de waarneming van de camerabuis. Voor een getrouwe weergave van de
juiste kleurschakering bij verschillende helderheden is het dan nog nodig dat de
karakteristiek van de camerabuis lineair verloopt.
Zo eenvoudig gaat het echter niet, want er moet „COMPATIBILITEIT” zijn,
Het uitgezonden kleurensignaal moet door een gewone zwart-wit ontvanger als
zwart-wit beeld kunnen worden weergegeven. De kleureno tvanger moet ook het
beeld van een zwart-wit zender weergeven. Men moet daarorr in de kleurenzender
eerst een zwart-wit (LUMINANTIE) signaal maken door s;’.menstellen van de 3
kleurensignalen in de bovengenoemde verhouding, dus

Y = 0,30R 4- O,59G + 0,11B
Dit signaal verschaft het zwart-wit apparaat alle nodige informatie. In de kleu
renontvanger moet aan het zwart-wit signaal de kleureninformatie worden toe
gevoegd in de vorm van
Si = (R — Y) = (0,7R — O,59G — 0,llB)en

S2 = (B — Y) = ( —0,3R — O,59G + 0,89B)
De kleureninformatie voor het groen (G — Y) is in de ontvanger te verkrijgen uit
Si en S2 volgens:

G - Y

— 0,51 (R —Y) — 0,19 (B —Y) = —0,51Sl — 0,19S2

Door nu naast het Y signaal de Si en S2 (CHROMINANTIE) signalen uit te zen
den, kan men aan de kleurenontvanger de volledige informatie omtrent het kleu
renbeeld toevoeren.
Teneinde de compatibiliteit nog verder door te voeren wenst men nu ook nog
het kleuren T.V.-signaal in dezelfde bandbreedte „samen te persen” als voor
het zwart-wit signaal gebruikt wordt. Zoals in Hfdst. III.C.l fig. 236 is behan
deld, is tussen de grondgolf van het videosignaal en het geluidssignaal slechts
een bandbreedte van 5,5 MHz ter beschikking. Men gaat er nu van uit, dat
indien een zwart-wit signaal een voldoende bandbreedte (nu teruggebracht tot
een enkele zijband van 4 MHz) beschikbaar heeft, en indien men voor het
kleurensignaal met een bandbreedte van 1 MHz genoegen wil nemen, hiervoor
nog plaats is in het eerder als „niemandsland” aangeduide frequentiespectrum
tussen het (nu iets versmalde) zwart-wit signaal en het geluidssignaal. De
toevoeging van de minder scherp gedefinieerde kleureninformatie aan het
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goed gedefinieerde zwart-wit beeld, wordt door het menselijk oog als een goed
kleurenbeeld waargenomen. Nu moeten echter nog beide signalen Si en S2 in
het frequentiegebied, dat ca. 4,5 MHz van de video draaggolf verwijderd is, worden
ondergebracht. De methode waarop dit geschiedt loopt voor de verschillende
systemen uit elkaar.
Volgens het Amerikaanse N.T.S.C. systeem worden Si en S2 amplitude-gemoduleerd op een draaggolf van ca. 4,43 MHz, waarbij de fase van de modulatie door
Si en S2 90° verschilt. Men heeft hier een extra synchronisatiesignaal nodig om
de fase van Si en S2 te kunnen „terugvinden”: hiertoe wordt na iedere lijnsynchronisatie-impuls in een bepaalde referentie fase een gedempt golftreintje, de
BURST, uitgezonden.
Volgens het Franse SECAM systeem geschiedt (zoals in Hfdst. II.L.9. reeds is
vermeld) de informatie van Si en S2 om de andere lijn, waarbij in de ontvanger
door een vertragingslijn het Si of S2 signaal van de vorige lijn met het S2 of Si
signaal van de beschreven lijn wordt samengevoegd. Verder wordt hier frequentiemodulatie toegepast.
Volgens het voor de rest van Europa toegepaste PAL systeem heeft evenals bij
het N.T.S.C. iysteem een amplitudemodulatie plaats, waarbij de fase van Si en S2
90° verschoven is, doch nu wordt om de andere lijn het rood signaal van teken
omgekeerd. Door het oog van de kijker worden nu de 2 opeenvolgende lijnsigna
len „uitgemiddeld”, waardoor eventuele fasefouten worden gecompenseerd. Een
verbetering wordt verkregen met het zgn. PALd systeem, waar dit „uitmiddelen”
elektrisch gebeurt met behulp van een vertragingslijn. Om storingen te voorko
men bleek de hulpdraaggolf van het Si S2 signaal het beste te kunnen worden ge
kozen als
fs = 283 3/4 fL + eb fi-» hetgeen bij fL = 25x625 wordt 4.433.619 Hz

Aan het na eindeloze conferenties tussen de vertegenwoordigers der verschillen
de landen tot stand gekomen PAL systeem, mag wellicht een Europees „perfectio
nisme” worden verweten, waardoor de ontvanger ingewikkelder, dus duurder
wordt. Indien echter daardoor een beter kleurenbeeld is verkregen, kan men ver
wachten, dat de hiervoor benodigde elektronica steeds goedkoper zal worden. Een
grondige bestudering van het te kiezen systeem was zeker nodig, want men kan
het eenmaal gekozen systeem niet meer veranderen zonder reeds bestaande appa
raten waardeloos te maken.

III.C.6. HET BLOKSCHEMA VAN DE PAL-KLEURENONTVANGER
Het in fig. 240 getoonde blokschema van de kleurenontvanger, wijkt in princi
pe alleen af van dat van het zwart-wit apparaat (fig. 237) doordat het chrominantiesignaal en het hierbij behorende extra synchronisatie-signaal, de „BURST”, zijn
toegevoegd.
Het antennesignaal, dat is opgebouwd zoals in het vorige hoofdstuk is beschre
ven, komt weer binnen in de tuner en wordt via de „traps” naar de LF.-versterker
geleid. Vervolgens heeft driemaal detectie plaats:
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Fig. 240. Blokschema van een kleuren-T.V.-ontvanger.

a. Het geluidssignaal, na detectie gemoduleerd op de intercarrierfrequentie van
5,5 MHz, wordt versterkt en in de ratiodetector getransformeerd tot het A.F.signaal, dat verder wordt versterkt en aan de luidspreker toegevoerd.
b. De storingen (noise) worden geleid naar de sync-amplifier om versterking van
de sync-signalen te onderbreken, als er een zware storing optreedt.
c. De luminantie-, chrominantie- en synchronisatie-signalen worden gezamenlijk
gedetecteerd. Daardoor komen de luminantie- en synchronisatie-signalen in
hun oorspronkelijke vorm terug en worden verder behandeld als in het zwart
wit apparaat. Het chrominantiesignaal is gemoduleerd op de subcarrier van
4,43 MHz (waarvan de grondgolf in de zender is onderdrukt) en kan dus ge
makkelijk worden afgescheiden. De „burst”, die na het line-synchronisatiesignaal wordt uitgezonden, bestaat uit een golftreintje met een frequentie
van 4,43 MHz en kan eveneens gemakkelijk afgescheiden worden.
In de in het volgende hoofdstuk te beschrijven PAL-decoder worden de B — Y
en R — Y signalen weer in hun oorspronkelijke vorm teruggebracht.
In het schema volgens fig. 240 wordt het luminantiesignaal naar de katoden, en
worden de drie chrominantiesignalen naar de drie eerste roosters van de kleurenbeeldbuis geleid. Het luminantiesignaal moet in een zwart-wit buis een zwart-wit
beeld opwekken en dit zal ook het geval zijn als men het signaal aan de 3 aan el
kaar verbonden katoden van de kleurenbeeldbuis toevoert, terwijl de roosters ge
aard zijn (of omgekeerd). Alleen moeten kleine karakteristiekverschillen van de
kanonnen door de „white adjusters” worden opgeheven.
Uit het chrominantie-circuit worden na „decoderen” de signalen Si = R — Y
en S2 = B — Y als videospanning teruggekregen en door optellen in een bepaal
de verhouding in een „matrix” krijgt men het signaal S3 = G — Y. Als men nu de
signalen Sl, S2 en S3 in de juiste polariteit aanlegt aan de 3 roosters der 3 kleurenkanonnen, dan zal de spanning tussen rooster en katode in de 3 kanonnen zijn
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R - Y + Y
R en evenzo voor B en G, zodat de juiste kleurenschakering door
de buis wordt weergegeven.
Terwijl het contrast wordt geregeld door de versterking van de luminantieversterker, dus de katodespanning, te veranderen, wordt de helderheid geregeld door
de spanning aan de 2de roosters te variëren. Tenslotte kan de kleur „verzadiging”
(saturation) worden geregeld door de versterking van de chrominantieversterker,
dus de spanningen aan de eerste roosters, te regelen.
De bovengenoemde schakeling, die SELF-MATRIXING wordt genoemd, is
een logisch uitvloeisel van het compatibiliteitsprincipe: als een zwart-wit signaal
wordt ontvangen, wordt eenvoudig de chrominantieversterker buiten gebruik ge
steld. Toch past men tegenwoordig veelal de zgn. R.G.B.-schakeling toe, waarbij
de chrominantiesignalen en het luminantiesignaal in een matrix worden samen
gevoegd en aan de 3 eerste roosters van de kleurenbuis worden toegevoerd, terwijl
de 3 katoden geaard worden.
De synchronisatiesignalen worden op principieel dezelfde wijze als bij zwart-wit
versterkt en naar de zelf oscillerende frame- en lijnschakelingen toegevoerd. Door
dat de beeldbuis 3 kanonnen bevat, is de diameter van de hals en daardoor ook
van de deflectiespoelen veel groter en deze vragen daarom meer energie. Er zijn
speciale lijn- en frame-output buizen, boosterdioden, en hoogspanningsgelijkrichters ontwikkeld om deze grotere energie te kunnen leveren. Men heeft zelfs wel de
functies van lijn- en hoogspanningstransformator gescheiden door het terugslagsignaal te versterken en naar een afzonderlijke hoogspanningstransformator toe te
voeren (SEPARATE E.H.T.).
Zoals in Hfdst. ll.C.10 reeds is uiteengezet zijn speciale maatregelen nodig om
te zorgen, dat de 3 katodestralen, die een driehoekje van drie kleurstippen op het
scherm moeten treffen, elkaar ook snijden in één gat van het masker. Voor het
midden van het masker wordt dit met de „statische convergentie” afgesteld, maar
aangezien de afstand van het kanon naar het masker bij deflectie groter wordt,
dient een correctie te worden aangebracht, die afhankelijk is van de totale deflectiehoek (de samenstelling der vectoren voor horizontale en verticale deflectie).
Hiertoe worden de spanningen van lijn- en frame-output in een „convergentie
versterker” samengevoegd en naar spoelen van de convergentie unit, die op de afbuigspoel is gemonteerd, toegevoerd (DYNAMISCHE CONVERGENTIE).
Bij 110° deflectie moet dit systeem nog worden verfijnd om rastervertekening te
voorkomen. Daartoe worden door twee helften van de deflectiespoelen verschilstromen gestuurd die ook weer afhankelijk zijn van de deflectiehoek. Wij zullen
op de uitvoering van deze schakeling niet verder ingaan.

III.C.7. DE PAL DECODER
Wij willen echter nog wel het principe behandelen van de schakeling die de in
onderling loodrechte fasen op de 4,43 MHz hulpdraaggolf gemoduleerde signalen
Si en S2 weer terugbrengt tot de oorspronkelijke vorm, waarin zij aan de roosters
van de beeldbuis kunnen worden toegevoerd.
Boven aan fig. 241 is het principe van de schakeling aangegeven, daaronder ziet
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men het vectordiagram van de betreffende spanning. Het binnen komende signaal
noemen we Vl, het signaal van de vorige lijn V2, waarin de R — Y vector van te
ken is omgekeerd. Dit signaal V2 is in de DELAY LINE, één lijn vertraagd, en
wordt dus aan de uitgang van de delay-line afgegeven tegelijkertijd met het binnen
komende signaal Vl. Eventuele in de transmissie en de schakelingen ontstane af
wijkingen van de fase van het gecombineerde chrominantiesignaal (a) zullen tot
gevolg hebben, dat deze signalen worden voorgesteld door vectoren zoals met
streep-stippellijnen in de vectordiagrammen is aangegeven. Volgens de aangege
ven schakeling worden nu ‘AVI en ‘AV2 opgeteld, zodat het door V3 aangegeven
vectordiagram, en van elkaar afgetrokken, zodat het door V4 aangegeven diagram
wordt verkregen. Het blijkt nu, dat de fase-afwijking a géén verandering veroor
zaakt in de lengte der door optellen en aftrekken verkregen signalen R — Y en
B — Y, alleen de fase van beiden is eenzelfde hoek a verschoven. Zo is dus
uit de grootte van de verkregen chrominantiesignalen de fase-afwijking geëli
mineerd.
Nu moet aan het chrominantiesignaal weer de subcarrier worden toegevoerd,
die in de zender is onderdrukt. Deze subcarrier wordt opgewekt door een SUB
CARRIER REGENERATOR met een zendkristal. Nu moet echter gezorgd wor
den, dat de fase nauwkeurig gelijk blijft aan die van de zender opdat de oscillatie
(dus de lijn) op hetzelfde ogenblik begint. Hiervoor zorgt het BURST-signaal, dat
op in principe gelijke wijze als eerder voor de lijnoscillator is uiteengezet, de oscil-
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lator synchroniseert. Zoals in het blokschema onder aan fig. 241 wordt getoond,
wordt de output van de subcarrier regenerator gevoegd bij de door optelling van
V1 en V2 verkregen R — Y en B — Y signalen, en dan kunnen in een demodula
tor (een soort ratio-detector) deze signalen weer tot de oorspronkelijke vorm als vi
deo signaal worden verkregen. In een matrix wordt tenslotte door aftrekken het
G — Y signaal bepaald.
Vermeld moet nog worden, dat in de gehele decoder toch nog een fase-vertraging van ca. 450 nanoseconde optreedt, en dat dus in de luminantieversterker een
eenvoudige vertragingslijn moet worden ingebouwd (fig. 240), maar deze behoeft
lang niet zo nauwkeurig te zijn als de in de PAL decoder gebruikte.
Bij de eerste proefnemingen met het PAL systeem trad een storend raster, de
zgn. HANNOVER-LIJNEN, op. O.a. door de subcarrier frequentie nauwkeurig
de in Hfdst. III.C.5. genoemde waarde te geven (geen heel veelvoud van de lijnfre
quentie) is deze storing grotendeels verholpen.
Hiermede is dus in principe verklaard hoe het „wonder”: kleurentelevisie com
patible met zwart/wit, kon worden gerealiseerd.

III.C.8. DE T.V. ANTENNE VERSTERKER
Een zwak punt in de — overigens zo vervolmaakte — T.V.-ontvangsttechniek
vormt nog altijd de antenne. Het V.H.F.- en U.H.F.-signaal wordt nu eenmaal niet
door de hogere luchtlagen teruggekaatst en is gevoelig voor absorptie door meta
len voorwerpen. De enige oplossing is daarom, dat de antenne van de ontvanger
die van de zender moet kunnen „zien”. De ontvangstantenne moet dus eigenlijk
boven naburige gebouwen en bomen uitsteken; in de verbindingslijnen gelegen
voorwerpen „onderscheppen” het signaal, daarnaast gelegen voorwerpen veroorza
ken reflecties, die het beeld verstoren. Naarmate de ontvanger verder van de zen
der verwijderd is (100 km wordt nog bruikbaar gevonden) worden grotere eisen
aan de hoogte van de antenne gesteld. Zo wordt het stadsbeeld bedorven door vele
meters hoge televisie-antennemasten op de daken, die bovendien voor de bezitter
kostbaar in aanschaffing en onderhoud zijn. Een andere oplossing is nog niet ge
vonden. Zenden uit een vliegtuig of een satelliet, die een voldoende sterk signaal
aan de ontvanger leveren is voorlopig nog een utopie, ofschoon voor landen als
India de mogelijkheid van één centrale satelliet voor het gehele land wordt bestu
deerd.
Een verbetering wordt althans verkregen als meerdere ontvangers aan één an
tenne worden aangesloten. Men kan dan voor huizenblokken of grote flatgebou
wen één antenne maken. Wanneer het leggen van kabels onder de straat publiek
rechtelijk zou kunnen worden opgelost, zouden zelfs meer huizenblokken door
één antenne kunnen worden gevoed. Een dergelijke antenne, waaraan vele ont
vangers zouden kunnen worden aangesloten, zou dan zeer hoog kunnen zijn, ver
der afgelegen zenders kunnen ontvangen, en een gunstiger signaal-ruis-verhouding kunnen hebben. In Nederland wordt een dergelijk C(entraal) A(ntenne) S(ysteem) ernstig bestudeerd.
Het direct aansluiten van meer ontvangers aan één antenne is echter niet goed
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mogelijk. Het door de antenne ontvangen signaal heeft n.1. zo’n gering vermogen,
dat slechts een gedeelte hiervan niet ruisvrij door de ontvanger kan worden ver
sterkt. Een zeer goede oplossing wordt verkregen als men op, of vlak bij, de
antenne een versterker aanbrengt. De ruis, die door de leiding van de antenne
naar het ontvangtoestel wordt opgewekt, zal dan vani geringe invloed zijn op
signaal toegevoerd
de grotere energie, en iedere ontvanger kan zelfs een sterker
:
krijgen dan één onversterkte antenne kan leveren.
Tot voor enkele jaren bestond er geen mogelijkheid om een BREEDBAND
VERSTERKER te maken, die het gehele in verschillende landen te ontvangen frequentiegebied van 40-860 MHz kon verwerken. Eerst het ter beschikking komen
van de transistor BFY 90 met een kleine terugwerkingscapacitcit, hoge afsnijfrequentie en grote „power gain” (zie tabel III Hfdst. II.J.7.) opende hiertoe de mo
gelijkheid. Later werd nog een zwaardere uitvoering BFW 30 uitgebracht.
Fig. 242 geeft het schema van een dergelijke versterker, die tussen 40 en 860
MHz een uitgangssignaal van 70 mV bij 0,1 mW kan afgeven. De versterking G is
ca. 28. Dit is dus eigenlijk een weerstandsversterker, waarbij door toepassing van 4
transistoren zo’n reserve aan versterking is verkregen, dat men royaal kan tegenkoppelen om vervorming te voorkomen. Parallel aan de ingang is een diode ge
schakeld om de hoge spanning van atmosferische storingen af te voeren. Met een
dergelijke eenvoudige versterker is het mogelijk om voor huizenblokken of flatge
bouwen één gezamenlijke antenne te gebruiken.

III.C.9. TOEPASSING VAN LINEAIRE GEÏNTEGREERDE SCHAKELIN
GEN
Wij mogen de bespreking van de schakelingen van de radio- en televisie-apparaten niet beëindigen zonder melding te maken van de zeer snelle ontwikkeling,
die juist in het jaar 1969 heeft plaats gehad, op het gebied der geïntegreerde scha
kelingen voor deze apparaten. Zoals reeds eerder is uiteengezet, wordt hierbij een
keuze gemaakt, waarbij dat gedeelte van de schakeling, waarin weinig warmte
wordt ontwikkeld en dat geen grote weerstanden en condensatoren bevat, op één
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kristalschakeling wordt samengevoegd. Deze heeft dan tot 16 aansluitpunten,
waarop in- en output, voeding, spoelen, grote weerstanden en condensatoren moe
ten worden aangesloten. Het voordeel is, dat het meest ingewikkelde en veelal het
meest critische gedeelte van de schakeling als compacte en volledig gemeten een
heid ter beschikking is. De mogelijkheid om goedkoop veel meer transistoren en
dioden in de schakeling op te nemen, geeft bovendien gelegenheid om veel inge
wikkelder schakelingen toe te passen, met betere eigenschappen, dan de gebruike
lijke met discrete onderdelen. Wij zullen 3 voorbeelden van dergelijke geïnte
greerde schakelingen noemen.
TAA 840: Deze bevat de H.F.-versterker, mengoscillator, M.F.-versterker, A.V.C.
detector en L.F. voorversterkers van een A.M. APPARAAT voor aansluiting aan
een 6 V batterij. Aan de kristalschakeling worden aangesloten: de H.F. en oscillatorbandfilters met variabele condensator, een M.F. filter met keramische resonator,
een transformatorloze L.F.-output-versterker tot 5 W met luidspreker, en enige
ontkoppelingscondensatoren en weerstanden. De kristalschakeling bevat 11 tran
sistoren en 3 dioden. De eigenschappen der zo verkregen schakeling zijn minstens
gelijk aan de beste ontvangers met discrete onderdelen.
TAA 570: Deze bevat de M.F.-versterker, limiter, ratio detector, A.V.C. en L.F.voorversterker van een F.M. APPARAAT. Hieraan worden de tuner, de M.F.filters, de L.F.-output-versterkers, ontkoppelweerstanden en condensatoren aange
sloten. Doordat hierin 32 transistoren en 7 dioden zijn opgenomen, is een schake
ling ontstaan, die beter is dan de bestaande met discrete onderdelen. Men heeft
n.1. de M.F.-versterker als differentiaal-versterker met „long-tailed-pairs” kunnen
uitvoeren, waardoor een betere „limiter” en detector wordt verkregen en A.M.-sig
nalen beter worden uitgezeefd.
TAA 700: Deze I.C. bevat, wat men onder de „jungle” in het T.V. ONTVANG
TOESTEL pleegt samen te vatten, n.1. de video voorversterker, de „noise separa
tor”, de A.G.C. met vertraagde regeling van de tuner, de frame- „pulse separator”
en -versterker, en de lijn-fase en frequentie-detector. Deze schakeling bevat 42
transistoren en 11 dioden en is als (voorlopig) meest gecompliceerde lineaire
schakeling op de omslag van dit boek afgebeeld.
Het ligt voor de hand, dat ook de antenneversterker, de stereo-decoder en de
PAL-decoder zich voor „integratie” hebben aangemeld.
Bij invoering dezer kristalschakelingen mag men een belangrijke besparing aan
montageloon, verhoging van de bedrijfszekerheid en vereenvoudiging van de ser
vice verwachten.

304

INDUSTRIËLE SCHAKELINGEN

SECTIE D. INDUSTRIËLE SCHAKELINGEN
Onder deze titel willen wij een aantal voorbeelden van schakelingen samenvat
ten, die vallen buiten het gebied „versterking van wisselstromen” (zoals bij radio en
T.V. in hoofdzaak optreedt) en eveneens buiten dat der „ja” en „neen” schakelin
gen, waarop de digitale schakeltechniek is gebaseerd. In industriële schakelingen
wordt voor het meten en regelen veelal van gelijkspanningsversterkers gebruik ge
maakt („analoog-rekenen”), terwijl voor andere toepassingen met rechthoekig-, in
plaats van sinusvormig- met de tijd verlopende spanningen wordt gewerkt.

III.D.l. REGELING
Fig. 243a geeft een schakeling voor het constant houden van een voedingsspan
ning. De binnenkomende gelijkspanning wordt over een eerstand geleid naar een
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Zener-diode, die dus een constante referentiespanning levert. Van de output span
ning wordt een met R regelbaar gedeelte afgetakt, en deze spanning wordt met die
op de Zener-diode vergeleken. Het verschil tussen beide spanningen wordt in de
transistoren TRI, TR2 en TR3 versterkt. De schakeling zal zich dusdanig instel
len, dat de verschilspanning op de basis-emitter van TR1 = 0 wordt, waarbij over
de emittercollector van TR3 een spanningsverlies optreedt, dat de spanning aan de
output constant houdt. Indien men de Zener door een variabele spanningsbron
vervangt, zal binnen zekere grenzen de outputspanning worden geregeld overeen
komstig de variaties van deze spanning.
Fig. 243b toont het schema van een tijdschakelaar. Uit het net wordt na gelijkrichting Cl opgeladcn en, door een met R2R3 ingesteld deel van de spanning op
Cl, wordt de meetcondensator C2 opgeladen. De basis van TR verliest over Dl en
R5 zijn positieve spanning en TR is gesperd. Door sluiten van de drukknopschakelaar P wordt de basis van TR positief (Dl spert), TR geleidt, het relais RL wordt
bekrachtigd, sluit het contact Sl, en schakelt tegelijk S2 om. Dit laatste neemt de
functie van P over en de condensator C2 wordt over R5 ontladen. D2 en C3 zor
gen ervoor, dat een eventuele rimpel op de emitterspanning van TR wordt afge
vlakt om genereren te voorkomen. Terwijl C2 zich ontlaadt, blijft Dl gesperd, tot
dat Vc lager wordt dan Vr. Dan gaat Dl geleiden, zal de basis van TR weer over
Dl en R5 worden geaard, zodat TR spert en het relais afvalt. Het interessante van
deze schakeling is, dat het moment van afvallen van het relais onafhankelijk is van
de karakteristiek van de transistor, doch alleen van de spanning op C2 in vergelij
king met VR. Met een waarde van 800 p.F voor C2 en 1 megohm voor R5 kan men
op deze wijze een tijdschakelaar tot 20 minuten maken. De lekstroom van C2
moet echter klein zijn.

1II.D.2. RECHTHOEKIGE SPANNINGSVORM
Voor klok-pulsen in computers, gelijkrichten zonder afvlakking, en aan- en uitschakelaars (zoals bij een knipperlicht), wil men werken met een rechthoekig met
de tijd verlopende stroom. Het snelwerkende transistorrelais stelt ons in staat een
dergelijkc stroomvorm op te wekken.
Fig. 244a toont de A-STABIELE MULTIVIBRATOR. In tegenstelling met de
flip-flop heeft deze schakeling geen 2 stabiele toestanden, maar „springt” hij uit
zichzelf van de toestand TR1 geleidt, TR2 spert, naar de toestand TR1 spert, TR2
geleidt. Dit geschiedt als volgt. Als TRI geleidt, zal C2 over R4 en TR1 worden
opgeladen. Cl was aan het eind van de vorige periode opgeladen, waardoor de ba
sis van TR2 nog negatief is en TR2 gesperd. De verbinding van Cl naar de „ —” is
dus verbroken en Cl zal zich over R3 ontladen. Op een bepaald ogenblik is Cl zo
ver ontladen, dat de basis van TR2 zo veel positief wordt, dat TR2 gaat geleiden.
Cl zal daardoor plotseling weer worden opgeladen en deze laadstroom veroorzaakt
een spanningsverlies over Rl, waardoor Q2, dus de collector van TR1 een lagere
spanning krijgt. Inmiddels is C2 zo ver opgeladen, dat de basis van TR1 negatief
wordt. Doordat TR2 gaat geleiden, zal dus door de geleidelijk negatief geworden
spanning op zijn basis en de plotseling gedaalde spanning op zijn collector, TRI
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worden gesperd. Het typerende van deze schakeling is, dat de transistoren in de
verzadiging werken, dus volledig sperren of volledig geleiden: daardoor verkrijgt
men een rechthoekige stroomkromme (de op de plaats van R4 getekende lamp zal
geheel „aan” of „uit” zijn).
De waarden der weerstanden R1-R4 en condensatoren Cl en C2 bepalen hoe
lang de puls op Q1 en die op Q2 duurt. Men maakt dergelijke multivibratoren
met frequenties van 2 per seconde (knipperlicht) tot tientallen millioenen per se
conde (klok-puls in computers).
In een DC-CONVERTER (een „gelijkstroomtransformator”) wordt de gelijk
stroom door een transistor onderbroken. De zo ontstane wisselstroom, bestaande
uit rechthoekige pulsen, wordt in een transformator tot een hogere spanning ge
transformeerd en dan weer gelijkgericht. Een zeer ingenieuze, en daardoor een
voudige, schakeling geeft fig. 244b. Door de transistor TR2 en een aangepaste
transformator wordt hier een „blocking-oscillator ” gevormd. Met 2 transistoren
BD 121 parallel op de plaats van TR2, kan men bij 20 kHz een spanningstransformatie krijgen van 12 V naar 28 V met een output van 23 W bij 84% rendement.
Dergelijke DC-converters waren vroeger nodig om kleine zenders (mobilofoons)
uit een auto-accu te voeden; tegenwoordig zijn er transistoren beschikbaar, die bij
12 V collectorspanning voldoende output geven.
Fig. 244c geeft nog een aardig voorbeeld van een omzetter gelijkstroom-wisselstroom, die men o.a. kan toepassen bij het voeden van een T.L.-lamp door een
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auto-accu. Bij een frequentie van 20 kHz en slechts 550 mA input bij 12 V, kan
6 W aan de T.L.-lamp worden afgegeven. Een goede oplossing om de kajuit
van het zeiljacht of de „caravan” te verlichten zonder gevaar, dat de volgende
morgen de motor niet start.

III.D.3. OPERATIONELE VERSTERKERS
Bij het meten (resp. vergelijken) van elektrische grootheden wordt vaak gebruik
gemaakt van „nul”-methoden. Als voorbeeld toont fig. 245a de „brug van Wheat
stone” voor wisselstroom. Indien de (snaar) galvanometer op 0 staat, geldt: Z1 : Z2
= R1 : R2 (onder de vooropstelling dat de fasen van de stromen door Z1 en Z2
gelijk zijn). Indien nu Z1 bekend is, en Z2 gemeten moet worden, kan men een
schuifcontact over de weerstandsdraad schuiven totdat de galvanometer „0” aan
wijst, en op een schaalverdeling op deze draad de verhouding Z2 : Z1 aflezen.
Omstreeks 19.36 heeft de N.V. Philips een handig meetapparaat volgens dit sys
teem (G.M. 4140) uitgebracht, waarin de galvanometer door een „magisch oog”
(fig. 62) was vervangen. Men kan met deze schakeling ook registrerende weerstandsmeters maken, die zeer weinig stroom van het meetelement vragen. De gal
vanometer wordt hier vervangen door een versterker, die stroom levert aan een
motortje, dat het contact beweegt, totdat de spanning op de versterker = 0 is. Aan
het schuifcontact kan men de schrijfpen bevestigen.
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Fig. 245. Differentiële versterkers.
a. brug van Wheatstone voor wisselstroom, waarin G door een differentiële versterker kan worden ver
vangen, b. principe schema van een differentiële versterker, c. principe van een „operationele” verster
ker.
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Voor sommige metingen wil men de verschilspanning op de galvanometer aan
zienlijk versterken. Een moeilijkheid is nu, dat alleen deze verschilspanning en
niet de spanning tegen „aarde” mag worden versterkt. De aansluitingen van de gal
vanometer moeten dus geheel onafhankelijk zijn van de netspanning of de veelal
hieraan verbonden „aarde”. Deze moeilijkheid is nog groter, indien men nog klei
nere spanningen moet versterken, waardoor de kans op storingen groot is, zoals bij
cardiografie of encephalografie. De DIFFERENTIAAL-VERSTERKER, waarvan
fig. 245b het schema toont, is aanvankelijk ontstaan om hiervoor een oplossing te
vinden. We zien, dat de spanningen v1 en v2 (men kan ook stellen het verschil tus
sen beide) in TRla, b, en TR2a, b worden versterkt zonder enige verbinding
met de aarde. De output van TR3a, b wordt tenslotte als een spanning tegen
aarde aan de eindversterker TR4 toegevoerd. Het is begrijpelijk, dat de karakteris
tieken der transistorenparen TRI, TR2 en TR3 onderling gelijk moeten zijn, en
daarom worden hiervoor wel 2 transistoren op één kristal aangebracht. Tegen
woordig worden deze versterkerschakelingen als geïntegreerde schakeling ge
maakt. Voor TRla en b is in vele gevallen een MOS-transistor (Hfdst. II.J.9) aan
gewezen wegens de hoge ingangsimpedantie en de grote versterking.
De bovengenoemde schakeling heeft, als men een sterke tegenkoppeling toe
past, onder de benaming OPERATIONELE VERSTERKER vele andere toepas
singen gevonden. Volgens het schema fig. 245c voldoet deze aan de voorwaarde
v0 : V! = Zf : Zi. Dit is dus een gelijkstroomversterker met een bepaalde versterkingsfactor en men kan er mede integreren, optellen, kortom ANALOOG
rekenen. Tenslotte kan men hiermede ook een multivibrator en daarvan
afgeleide schakelingen maken.

1. OMZETTEN VAN HET 2-TALLIGE IN HET 10-TALLIGE STELSEL

309

SECTIE E. ELEKTRONISCH DIGITAAL REKENEN
lil.E.l. INLEIDING
We hebben ons in Hfdst. II.N.4. hoofdzakelijk bezig gehouden met het omzet
ten van te meten grootheden in een aantal pulsen en deze te tellen en te onthou
den. De functie „elektronisch rekenen” kunnen we als volgt omschrijven. Ver
schillende getallen worden door een „input” of uit een geheugen in de ARIT
METISCHE UNIT gebracht. Hierin worden met deze getallen berekeningen uit
gevoerd (we zullen ons beperken tot optellen,- aftrekken, vermenigvuldigen en de
len). Het resultaat van de berekening wordt óf waarneembaar in cijfers (meestal in
het tientallig stelsel) afgegeven óf in het tweetallig stelsel in een geheugen opgesla
gen.
Bij het elektronisch rekenen worden de getallen in het tweetallig stelsel aange
geven door opeenvolgende „hoog” (H) of „laag” (L) spanningsniveaus. Een derge
lijk getal kan in een schuifregister (Hfdst. II.N.4.) worden gebracht en daarin vast
gelegd. Hieruit kan het getal direct worden afgelezen, desgewenst in het tientallig
stelsel. Dit geschiedt met een SELECTIE-EENHEID, (fig. 246a), die op grond van
de in het register ingeschreven „H” en „L” informatie een bepaalde verbinding kan
maken, b.v. met een nummer van een cijferbuis. Voor het uitvoeren van reken
kundige bewerkingen kan dit getal door klok-pulsen uit het schuifregister worden
geschoven en via „poorten” (Hfdst. II.N.4.) met andere getallen worden samenge
voegd. Het resultaat komt in het algemeen in een volgend schuifregister terecht,
van waaruit het weer voor de volgende bewerking ter beschikking is.
Bij de berekening kunnen getallen uit een geheugen (Hfdst. II.N.5.) worden ge
lezen of er in worden geschreven. Het uiteindelijk resultaat wordt gebracht naar de
„output”: een rij cijferbuizen, een schrijfmachine, een snelprinter of een magneti
sche band-geheugen.
Tenslotte heeft men „commando’s” nodig om elke gewenste rekenkundige be
werking te doen uitvoeren. Daarvoor zorgt de CONTROLE-UNIT. Een eenvoudi
ge methode is om dit commando als een „hoog”-niveau aan poorten toe te voegen,
die dan „open” staan voor de klok-pulsen, die de gewenste bewerking (b.v. door
schuiven door het schuifregister) moeten uitvoeren. De opeenvolging der com
mando’s noemt men het PROGRAMMA.

III.E.2. OMZETTEN VAN HET 2-TALLIGE IN HET 10-TALLIGE STELSEL
In Hfdst. II.N.4. is reeds besproken hoe een getal als een aantal pulsen kan
worden toegevoerd aan een binaire teller (fig. 218a) en daarin in het 2-tallig stelsel
kan worden ingeschreven. Indien men dit getal nu wil uitlezen uit dit „register”,
dan kan dit gebeuren met een schakeling volgens fig. 246a. Men verbindt de uit
gangen Q1 en Q2 van de decade van flip-flop (FF)-schakelingen dusdanig aan een
serie AND-poorten, dat er voor ieder ingeschreven getal slechts één poort is, waar
van alle ingangen „1” zijn, en deze poort zal het „1” niveau doorlaten. Men rang
schikt deze poorten nu dusdanig, dat zij een oplopende serie getallen aangeven.
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Fig. 246. a. 1Binaire decade, die tot 10 telt, met decodering in het 10-tallig stelsel, b. optellen met een
FF-decade, c. Optellen metschuifregisters, d. „Truth-table” voor c.

Met een dergelijke selectie-eenheid voor 4 FF’s kan men dus één van hoogstens 16
uitvoerdraden kiezen, waarvan het nummer overeenkomt met het in het register
ingeschreven getal (SELECTIE UNIT). Om te tellen in het 10-tallig stelsel moet
bij het bereiken van het getal 10 een „carry-over”-puls de teller voor de tientallen
voeden. Dit bereikt men, zoals in fig. 246a aangegeven, door, als de „8” teller van
stand „0” op „1” komt (dus als het getal 8 is ingeschreven), een „set” puls naar de
„2” en de „4” teller door te geven. Indien de teller nu in stand „1000” zou komen,
springt hij daardoor meteen op „1100”; bij de negende puls komt hij op 1111 en
bij de tiende puls op 0000, waarbij de Q1 van de „8” FF een „carry-over”-puls naar
de tientallen-teller doorgeeft. Er bestaan nog verschillende andere methoden om
met een binaire teller tot 10 te tellen, maar daarop zullen we niet verder ingaan.

III.E.3. OPTELLEN EN AFTREKKEN
Door niet, zoals in fig. 218a is aangegeven, de Q1 uitgangen, doch de Q2 uit
gangen met de triggeringangen van de volgende FF te verbinden, zal de binaire
teller negatief tellen, dus uitgaande van 0000 naar 1111, 1110, 1101, 1100 enz.
Fig. 246b geeft twee elementen van een binaire teller, die zowel „ — ” als „ + ” kan
tellen. Een hulp-FF, gemerkt met + , brengt een positieve spanning op een der 2
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poorten, die tevens resp. aan Q1 en Q2 van de voorafgaande FF van de binaire tel
ler zijn verbonden. Zo zal naar keuze de spanning van Q1 of van Q2 worden door
gelaten, waardoor de teller positief of negatief telt, afhankelijk van de stand van
deze + FF. Met een puls op zijn S of R ingang, kan men deze omschakelen.
Men schrijft nu in een binaire teller a het getal X en in b het getal Y. Daarna
schakelt men a op „ + ” tellen en b op
” tellen, en zendt gelijktijdig door a en b
een serie klokpulsen, die wordt gestopt als b op 0 terug komt. Dan staat in a het
getal X + Y ingeschreven.
Indien men het getal X positief in a en Y negatief in b inschrijft, en men zendt
de klok-pulsen door a, terwijl deze op negatief tellen en door b terwijl deze op po
sitief tellen is ingesteld, dan zal, als b op 0 terug komt in a het verschil X — Y zijn
geregistreerd.
Men kan echter beter met schuifregisters en poorten optellen. Zoals in Hfdst.
II.N.4. is uiteengezet, kan men hierbij onderscheid maken tussen het „inschrijven”
(H of L niveaus op de J en K aansluiting) en het „doorschuiven” (door klok-pulsen
op de T-aansluiting). Men kan alle „bits” van het getal tegelijk (parallel) uit het
schuifregister aflezen en optellen, maar wij zullen nu een methode behandelen,
waarbij de bits, die uit 2 schuifregisters worden doorgeschoven, na elkaar worden
opgeteld (BIT SERIAL).
Volgens fig- 246c worden de getallen X en Y ingeschreven in twee schuifregis
ters a en b. Door de klok-puls worden één voor één de bits van beide getallen ge
lijktijdig doorgeschoven naar een combinatie van poorten, de ADDER, die wij in
2 poortcombinaties Al en A2 kunnen splitsen. Het eerste deel Al levert bij optel
len van 1 + 1 de „carry”, bij optellen van 0 + 0, 0 + lofl + 0 geen carry. Deze
carry wordt ingeschreven in de „carry flip-flop”. Pas bij de volgende klok-puls
wordt de carry uit deze FF doorgeschoven naar de poortcombinatie A2 en daar op
geteld bij de inmiddels doorgeschoven volgende bit van X en Y (de carry van de
optelling van de „1” bits wordt dus opgeteld bij de „2” bits, die van de optelling
van de „2” bits bij de „4” bits enz.). Dit gebeurt volgens de truth-table fig. 246d.
We kunnen dit met een getallen voorbeeld illustreren, waarbij we de getallen 101
en 111 (5 en 7) bij elkaar optellen.

1+1
0+14- carry
1 + 1 + carry
0 + 0 + carry
som

=
=
=
=
=

0 + carry
0 + carry
1 + carry
1
1100

X = 101=
101 =
4 + 0+1 =
5
Y = 111=
111 =
4 + 2 + 1 = 7
X + Y = 1100 = 8 + 4 + 0 + 0=12

III.E.4. VERMENIGVULDIGEN EN DELEN

Men kan X met Y vermenigvuldigen door (Y — 1) maal X bij X op te tellen.
Deze methode kost echter veel tijd van onze kostbare computer. In het tweetallig
stelsel kan het veel eenvoudiger. Men schrijft in één register het vermenigvuldigingsgetal X (dat later vervangen wordt door de optelling van de voorafgaande
operatie) en in een tweede hetzelfde getal, dat stap voor stap een bit naar links ver-
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schoven wordt. De vermenigvuldiger bepaalt nu of na iedere stap de getallen van
de twee registers bij elkaar worden opgeteld (als er een „1” staat in de vermenigvul
diger) of niet (als er een „0” staat in de vermenigvuldiger). Dit wordt in het onder
staande getallenvoorbeeld toegelicht:
1
0
1

1

10101
xxxxx.
10101 . .
10101 . . .

10101 = 16 + 0 + 4 + 0+1 = 21
X 1101 =
8 + 4 + 0+ 1 = 13
= 256 + 0 + 0 + 0+ 16 + 0 + 0 + 0+ 1 = 273

100010001

Bij delen tracht men de telkens één bit verschoven deler af te trekken van het
deelgetal. Is het verschil positief dan komt er een „1” in het quotiënt en trekt men
de deler af, is het verschil negatief, dan komt er een „0” in het quotiënt en trekt
men de deler niet af. Hieronder een voorbeeld:

101/101101X1001
101
001

32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 =45
gedeeld door: 4 + 0+1 = 5
= 8+0 + 0+1 = 9

XXX

010
XXX

101
101
000

III.E.5. SCHRIJVEN IN- EN LEZEN UIT EEN GEHEUGEN

Fig. 247a toont de schakeling voor het inschrijven en uitlezen van een woord bij
een 3D-geheugen (zie ook fig. 221). Het woord, in dit geval bestaande uit 4 bits,
wordt ingeschreven in het MEMORY (schuif) REGISTER. De uitgangen Q2 van
deze FF’s worden in de poorten Al tot A4 samengevoegd met de zgn. „inhibit”
draad, waaraan de klok-puls wordt toegevoerd. Alleen als Q2 van de betreffende
FF „hoog” is (dus deze FF op „0” staat) zullen de poorten Al tot A4 de klok-puls
doorlaten en via de pulsversterker Pi tot P4 naar de Z-draad van de betreffende
matrix doorlaten. De grootte van deze puls is — l/2lm. Tegelijkertijd zullen de gese
lecteerde X en Y-draden een T’/zIm puls krijgen en alleen in die matrices, die
geen inhibit-puls krijgen, zal de kern op het snijpunt van X en Y omklappen. Zo
is het woord uit het memory-register in het geheugen ingeschreven.
Bij het uitlezen wordt een puls — */2lm door geselecteerde X en Y-draad ge
stuurd. Alleen in die matrices, waarin een „1” is ingeschreven zullen de kernen op
het snijpunt omklappen. Hierdoor wordt door de S(ense) draad een puls waargeno
men, door de pulsvormers G1 tot G4 versterkt, en aan het, reeds eerder door een
puls op R(eset) op 0000 teruggestelde, memory-register toegevoerd. Het getal is nu
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uit het geheugen naar het memory-register overgebracht. Het eerste wat nu gebeu
ren moet is dat het getal weer als hierboven omschreven in het geheugen wordt te
ruggebracht (anders zou men het banksaldo niet meer kunnen terugvinden). Hier
bij blijft het getal in het memory-register ingeschreven en kan daaruit weer verder
geschoven worden voor de volgende bewerking.
Uit fig. 247b kan men zien hoe het adres gekozen wordt voor één bit. Dit is in
dit geval uitgedrukt in 2 binaire getallen resp. voor X en Y, ieder van 5 bits, dus
tussen 1 en 32. Met 32 X- en 32 Y-draden kan men 1024.adressen verkrijgen. De
ze getallen worden ingevoerd in 2 schuifregisters (MEMORY REGISTER). Met
een schakeling overeenkomstig fig. 246a (maar dan met 5 bits en 32 poorten) kan
men nu zorgen, dat bij ieder ingeschreven getal de overeenkomstige verbindingsdraad naar de matrix plus-spanning krijgt. Deze combinatie van poorten heet
WORD SELECTION UNIT. Nadat het adres is ingeschreven, zal door een WRITE-READ klok-puls aan de gekozen X en Y-draad een puls worden doorgegeven.
Voor iedere X en Y-draad is nl. een schakeling aanwezig met 4 dioden en een zgn.
symmetrische transistor. Indien de basis van deze transistor positief wordt zal deze
zowel een positieve als een negatieve spanning doorlaten, terwijl de dioden vier
hoeken van de andere X en Y-draden, waarvan de transistor niet geleidt, zullen
isoleren. Afhankelijk van de stand van de „write”— „read” schakelaar zal dus een
puls + ’/zIm of —’/zIm door de gekozen X en Y-draad worden gezonden, tegelijker
tijd met de inhibit puls op de Z-draad bij het inschrijven.
In fig. 247b is slechts één matrix getekend; de X en Y draden lopen echter in
serie door evenveel matrices als er bits per woord zijn. We zien, dat voor iedere X
en Y-draad slechts één verbindingsdraad van de matrices naar de schakelinrichting behoeft te worden uitgevoerd.
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Fig. 247. b. Kiezen en inschrijven van een adres in een ringkerngeheugen.

Indien men meer dan 32 X32 adressen wil opbergen, zou het memory-register
te gecompliceerd worden en voegt men getallen aan het adres toe, die groepen van
X en Y-draden kiezen.
III.E.6. PROGRAMMEREN
Het programma van een rekenmachine geeft tenslotte aan welke bewerkingen
achter elkaar moeten worden uitgevoerd, d.w.z. aan welke klok-puls-ingangen, zo
als in fig. 246 en 247 gedeeltelijk zijn aangegeven, achtereenvolgens pulsreeksen
moeten worden toegevoerd. We hebben gezien, dat voor sommige bewerkingen
(vermenigvuldigen, delen b.v.) meerdere pulsen of pulsreeksen achter elkaar nodig
zijn. Hiervoor moet dan een „sub-routine” systeem zorgen.
Een pulsgenerator heeft verschillende uitgangen, die verschillende aantallen
pulsen afgeven, meestal beëindigd door een stroomstoot, die een overschakeling
op de volgende bewerking bewerkstelligt.
Een sub-routine systeem kan men beschouwen als een verzameling schakelaars,
die de voor de verschillende bewerkingen nodige verbindingen van de juiste uit
gang van de pulsgenerator met de pulsingangen van de schakelingen tot stand
brengt. Door een serie FF’s kan men dan verschillende van dergelijke schakelaars
achter elkaar inschakelen. In tafelrekenmachines wordt een „sub-routine” door
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een drukknop gestart. Bezit een dergelijke machine een geheugen, dan moet men
ook het nummer van het adres met drukknoppen kiezen.
In meer ingewikkelde rekenmachines wil men een aantal elkaar opvolgende
sub-routines automatisch kunnen kiezen. Men maakt dan een programma, dat in
zijn eenvoudigste vorm bestaat uit een plaat met horizontale rijen contacten, die
aan de sub-routine-start-schakelaars worden verbonden, en verticale rijen contac
ten, die achter elkaar worden ingeschakeld om het programma af te werken. Men
kan op deze contactplaten doorverbindingen aanbrengen, waardoor het program
ma wordt vastgelegd. Men kan deze platen door middel van stekerlijsten uitwisselen. Men kan een dergelijk programma ook maken door een matrix met magneetkernen, waarin een door geselecteerde kernen gevlochten draad de sub-routinekeuze bepaalt. Men kan tenslotte de gegevens voor het programma door middel
van een ponsband invoeren en elektronisch verwerken.
Het „programmeren” der computers, d.w.z. het zoeken van de eenvoudigste op
volging der sub-routines om gecompliceerde bewerkingen uit te voeren, is uitge
groeid tot een afzonderlijke wetenschap. Bij het gebruik der computers is geble
ken, dal de SGFT-WARE (bepalen der programma’s) meestal even belangrijk is als
de HARD-WARE (de elektronische schakeling), doch we kunnen hier niet verder
op ingaan.
Wij hopen echter met de bovenstaande korte uiteenzetting een verklaring te
hebben gegeven van de principiële werking van een computer.

III.E.7. VERHOGING VAN DE SNELHEID
In Hfdst. 1.22. is er reeds op gewezen, dat de zeer vele op elkaar volgende be
werkingen, die voor het elektronisch rekenen in het tweetallig stelsel nodig zijn,
alleen uitvoerbaar zijn doordat de tijd van iedere handeling zeer kort is. Naarmate
de computers ingewikkelder, dus kostbaarder werden, ontstond de vraag naar nog
kortere schakeltijden, teneinde de tijd (dus de kosten) per bewerking te beperken.
In de beginperiode der computers waren dioden aanzienlijk goedkoper dan
transistoren en werden poorten gemaakt met dioden en daarachter één transistor
als versterker. Met deze D(iode) T(ransistor) L(ogica) FC-reeks konden schakeltij
den van 30 nanoseconden worden bereikt. Toen geïntegreerde circuits konden
worden ingevoerd, was de prijs van een transistor nauwelijks hoger dan van een di
ode. Een transistor levert meer versterking en is nog wel iets sneller. Zo ontstond
de T(ransistor) T(ransistor) L(ogic) (F.J. reeks) waarmede schakeltijden tot 13 ns
konden worden bereikt. Nog snellere schakeltijden (tot 2,5 ns) worden bereikt
met (Current) M(ode) L(ogic). (G.H. reeks).
We zien in het elektronische rekentuig dus een ontwikkeling in 2 richtingen.
In de eerste plaats naar de grote kostbare computer, die door grote snelheid en
aansluiting van vele gebruikers (eventueel via telefoonlijnen: DATA TRANSMISSION) rendabel wordt gemaakt. Voor eenvoudiger bewerkingen de tafelreken- of
boekhoudmachines, die door het gebruik van gestandaardiseerde I.C.’s en kerngeheugenschakelingen goedkoper worden.
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DEEL IV. DE TOEPASSINGEN DER ELEKTRONICA
SECTIE A. BROADCAST (VAN ÉÉN ZENDER NAAR VELE
ONTVANGERS)
IV.A.1. RADIO
Een verbitterd filosoof heeft eens geschreven: „God schonk de mensen hun ver
stand en wat deden zij ermede?” Zo zou men ook kunnen vragen: „De elektronica
schonk de mensen de radio en wat deden zij ermee?”
Hoe juist had SARNOFF omstreeks 1920 voorspeld, dat de radio, toentertijd
hoofdzakelijk toegepast voor het berichtenverkeer tussen schepen, voor de gehele
wereld een bron van „entertainment” zou worden. Welk een mogelijkheden waren
hier geschapen doordat informatie, educatie, amusement en kunstgenot in de ether
kunnen worden gebracht (dank zij enkele minuten reclame veelal „gratis”), zodat
een ieder met een apparaatje, dat slechts enkele tientallen guldens kost, tot op
honderden kilometers afstand, hiervan kan genieten.
De verwende bewoners van de ontwikkelde landen, hebben thans de beschik
king over een nog beter middel tot „home entertainment”, de televisie, al is de af
stand tot de zender hier kleiner, dus ook de programmakeuze geringer. De radio is
daardoor in deze landen veelal gedegradeerd tot „background music”. De transistor
apparaten met kleine batterijen hebben het bovendien mogelijk gemaakt het
draagbare apparaat met zich mee te nemen, naar het werk, naar het strand enz.
Maar voor de honderden miljoenen die nog van de televisie verstoken zijn, is het
zo veel goedkopere radio-apparaat toch nog een zeer gewaardeerd middel om op
ieder gebied contact met de wereld te onderhouden.
Fig. 248 geeft een schatting van het aantal in gebruik zijnde radiotoestellen in
de wereld excl. China, Rusland en Oost-Europa. Hieruit blijkt, dat dit thans 700
miljoen is en dat na het ter beschikking komen van de transistor apparaten om
streeks 1957, de toename per jaar groter is geworden en nog steeds blijft stijgen.
Zoals eerder werd opgemerkt moet men onderscheid maken tussen twee redenen
voor deze toename: enerzijds de bewoners der geëlektrificeerde gebieden, die nu
de „personal set” overal met zich kunnen dragen, anderzijds de vele miljoenen, die
geen elektriciteit ter beschikking hebben en die nu toch van dit middel tot „con
tact met de wereld” gebruik kunnen maken.
Voor de enthousiaste radio-luisteraar is het teleurstellend, dat de mensheid in
organisatie en discipline tekort is geschoten, om van dit middel tot een zo veelzij
dig „home entertainment” ten volle profijt te trekken. Niettegenstaande het inter
nationale overleg op dit gebied, is het nog niet gelukt een zo gunstig mogelijke
verdeling van de golflengten der zenders te verkrijgen resp. te handhaven. Met de
moderne selectieve superheterodyne ontvangers moet het toch mogelijk zijn om
met een frequentieverschil van 20 kHz tussen naburige zenders een kwalitatief re
delijke ontvangst te krijgen. In het zgn. „middengolfgebied” van 190 - 580 m zou
den dan 50 verschillende zenders ontvangen kunnen worden. In de practijk
storen echter verschillende zenders elkaar omdat hun golflengten te dicht bij
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Fig. 248. Ontwikkeling van het aantal in gebruik zijnde radio-ontvang-tocstellen in de wereld excl.
China, Rusland en Oost Europa (schatting vlgs. Philips C.V. & P.).

elkaar liggen. Een belangrijk gedeelte van het kostbare golflengtegebied wordt
onbruikbaar gemaakt doordat vijandelijke ideologieën door stoorzenders de ont
vangst van eikaars uitzendingen bemoeilijken.
In Hfdst. 1.9. is reeds uiteengezet hoe reflecties in de hogere luchtlagen bij ge
bruik van kortere golven radio rond de aarde mogelijk maken. Weliswaar is het af
stemmen moeilijk en wordt de kwaliteit van de ontvangst door luchtstoringen en
fading ongunstig beïnvloed, doch in principe bestaat de mogelijkheid tot „broadcast” tussen de continenten.
Radio is internationaal en zou een middel kunnen zijn tot internationale cultuuruitwisseling. Maar eveneens wordt de radio gevreesd als een middel tot politie
ke propaganda. Het Nazi-regime probeerde zijn onderdanen te „beschermen” te
gen het kennis nemen van het wereldnieuws door hun de goedkope „Volksempfanger” aan te prijzen. Maar nooit was de radio zo populair als toen men in de be
zette gebieden naar de Engelse radio kon luisteren! In sommige landen wordt het
luisteren naar buitenlandse zenders door stoorzenders onmogelijk gemaakt. Aan
de „rechten van de mens” zou men de „vrijheid van de radio” moeten toevoegen.
Hoe komen nu de programma’s tot stand van dit communicatiemiddel voor de
massa? In Amerika worden deze geheel bekostigd en samengesteld door de recla
me. De reclamezenders zullen streven naar een attractief programma, opdat de
luisteraars hierop zullen afstemmen en dan ook de enkele minuten reclame zullen
beluisteren. In Europa heeft de overheid, bijgestaan door door haar gecontroleerde
omroepverenigingen, de zorg voor de programma’s op zich genomen. De luister
en reclamebijdragen worden door de overheid geïnd. Dat de luisteraars niet altijd
met deze programma’s zijn ingenomen, moge blijken uit de belangstelling voor de
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„klandestiene” zenders, die vanuit schepen in de Noordzee hun door reclame be
taalde programma’s naar Nederland, België en Engeland zenden.
Door alle bovengenoemde oorzaken moet men wel constateren, dat de mens
heid er niet in geslaagd is de mogelijkheden van de radio als middel tot informa
tie, educatie, amusement, kunstgenot en internationale cultuuruitwisseling ten
volle te benutten.
Speciale vermelding verdient het doelbewust inschakelen van radio als middel
tot educatie in ontwikkelingslanden, waar nog vele analfabeten zijn en het aantal
scholen en leerkrachten onvoldoende is om de gehele, over duizenden kilometers
verspreid levende, bevolking te bereiken. Hiervoor is o.a. in Columbia omstreeks
1950 een belangrijke proefneming begonnen. Onder toezicht van de kerk is een
onderwijsprogramma voor jong en oud opgesteld, dat vanuit enkele zenders wordt
uitgezonden. Aan de bevolking wordt voor ieder dorp een collectief ontvangtoestel
ter beschikking gesteld, dat door middel van een kristal nauwkeurig op de golf
lengte van deze educatieve zender is ingesteld. In verschillende andere landen
zijn of worden overeenkomstige activiteiten gestart. De U.N.O. is op dit gebied
actief. Ook de E.E.G. hield in 1970 een bijeenkomst tot het bestuderen van een
samenwerking binnen de gemeenschap op het gebied van educatie per radio en
televisie.
In de beginperiode van de radio, toen de prijzen der toestellen nog hoog waren
en de storingsbestrijding onvoldoende, is in vele agglomeraties RADIO-DISTRIBUTIE ingevoerd. Ondernemende lieden installeerden een goede radio met een
hoge antenne en een versterker en een leidingnet, waarbij de abonné alleen een
luidspreker, volumeregelaar en kiesschakelaar nodig had om ca. 4 programma’s te
kunnen horen. Bij deze radio-distributie gaat weliswaar de mogelijkheid voor de
luisteraar verloren om uit een groot aantal zenders het programma te kiezen, doch
vooral voor diegenen voor wie het afstemmen van een radiotoestel wat moeite
kost, zijn er toch ook voordelen aan verbonden.
Door invoering van de FREQUENTIE MODULATIE kon de kwaliteit van de
radio-ontvangst aanzienlijk worden verbeterd: meer hoge tonen, minder vervor
ming en minder storingen. De afstand tussen zender en ontvanger kan hier echter
niet meer dan ca. 100 km zijn. In verschillende landen wordt thans een deel der
programma’s, en wel in het bijzonder goede muziek, door over het land verdeelde
F.M.-zenders uitgezonden. Sedert enige jaren kan — zoals in Hfdst. III.B.5. is be
sproken — stereofonische ontvangst tot verdere verbetering van de natuurgetrou
we ontvangst leiden. A.F.C. (Hfdst. IILB.4.) vergemakkelijkt het afstemmen.
Opgemerkt moet nog worden, dat de bandrecorder de gelegenheid geeft de uit
te zenden programma’s niet alleen vantevoren op te nemen doch ook te corrige
ren.

IV.A.2. PUBLIC ADDRESS
De versterker en de luidspreker hebben het mogelijk gemaakt het geluid, in het
bijzonder de menselijke stem, vrijwel onbeperkt te versterken. Eén spreker of zan
ger kan voor een grote menigte hoorbaar worden gemaakt, vooral als men de luid-
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sprekers op zinvolle wijze tussen het publiek verdeelt (fig. 15). Hitler was om
streeks 1930 één van de eersten, die van dit middel tot beïnvloeding van de massa
gebruik maakte. Tegenwoordig kan men zich geen plaats van samenkomst van ve
le personen meer voorstellen zonder luidsprekerinstallatie. De techniek van het
spreken of zingen is dienovereenkomstig gewijzigd: men kan fluisteren in de mi
crofoon!
Met mechanische vertragingsmiddelen kan men een „kunstmatige nagalm”
CREVERBERATION) opwekken en zo klinkt het geluid in de huiskamer als in
een kerk. Men heeft zelfs getracht op deze wijze de akoestiek in een „dode” con
certzaal te verbeteren.
In schepen, vliegtuigen, treinen, autobussen en op stations kan men de reizigers
toespreken met behulp van luidsprekers (de kunst om op de juiste wijze in de mi
crofoon te spreken en de versterker goed af te stellen wordt helaas echter te weinig
beoefend). Ook de distributie van muziek in de fabriek („Music while you work”),
in winkels en in cafés heeft een grote vlucht genomen. De micro-versterker in de
vorm van het boorapparaat is in fig. 34 reeds getoond.
In plaats van het geluid via luchttrillingen naar de microfoon te leiden, kan
men ook de microfoon direct op het klankbord van het muziekinstrument bren
gen. De elektrische guitaar is een belangrijk element in de dans- en „pop”-muziek
geworden.
Interessanter is het elektronische orgel. De toon wordt hier gevormd in elek
trische trillingsketens. Men kan hogere harmonischen naar keuze toevoegen en
daarom het timbre willekeurig kiezen. Het geluid mist hier echter het leven
dige, ietwat onregelmatige timbre van een muziekinstrument, dat van de
mechanische trillingen in strijk- en blaasinstrumenten uitgaat. Men kan de sig
nalen van verschillende trillingskringen aan de luidspreker toevoeren en zo kan
men bij het indrukken van één toets een accoord produceren. De keuze van
het accoord is echter beperkt als bij een harmonica. Er wordt zelfs geëxperi
menteerd om het typische geluid, dat door het slaan van het vilthamertje
tegen de snaar in een piano wordt opgewekt, elektronisch te imiteren. Een voor
deel van het elektronisch muziekinstrument is tenslotte, dat de leerling kan
studeren met een koptelefoon, zodat de huisgenoten hierdoor niet gestoord
worden.

IV.A.3. TELEVISIE

Alle mogelijkheden, die Sarnoff voorspelde t.a.v. de radio gelden in versterkte
mate voor de televisie. Hier moet men weliswaar enige honderden guldens neer
tellen, maar krijgt daarmede dan de beschikking over een apparaat, waarmede
men geluid èn beeld „uit de lucht kan halen”. Door de hogere toegepaste frequen
ties kan de afstand tussen zender en ontvanger niet meer dan ca 60 km bedragen.
Door antenneversterkers (Hfdst. III.C.8.) kan men weliswaar de minimum ont
vangen signaalsterkte verhogen, maar de noodzaak, dat de antennes elkaar kun
nen „zien” blijft bestaan. Men moet dus een aantal zenders, die hetzelfde pro
gramma uitzenden, over het land verdelen en het programma wordt door straal-
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zenders naar deze zenders overgebracht. In door bergen omgeven landstreken
worden „satellietzenders” met kleiner vermogen opgericht.
Door de hoge kosten der programma’s en der straalzendernetten worden per
land (streek) slechts twee, hoogstens drie programma’s uitgezonden. Kijkers die
dicht bij de grens wonen kunnen ook de programma’s van de naburige landen
ontvangen.
De nationale straalzendernetten van West-Europa kunnen met elkaar verbon
den worden tot het „Eurovisie-net”. Het is jammer, dat van deze mogelijkheid om
alle Europeanen van het beste dat op het gebied van muziek en dans wordt ge
bracht te doen genieten, onvoldoende gebruik wordt gemaakt. De artisten verlan
gen voor dergelijke uitzendingen n.1. een extra honorering en dat kunnen de om
roepverenigingen veelal niet opbrengen. Nu het betaalde voetbal zo sterk in de
commerciële sfeer gekomen is, dreigen hier overeenkomstige moeilijkheden.
Inmiddels is televisie een „massa medium” geworden, zoals nooit eerder bestaan
heeft. Met een kijkdichtheid boven 80% in Europa, U.S.A. en Japan mag men wel
aannemen, dat een groot aantal der bewoners dezer landen enkele uren per dag
naar de televisie kijkt, meer dan men ooit aan boeken, tijdschriften of kranten
heeft besteed. Door de trek der bewoners naar de villawijken buiten de grote ste
den, en de stijgende lonen, wordt het bezorgen van de krant thuis moeilijker en is
de nieuwsvoorziening door de televisie belangrijker geworden.
De televisiekijker heeft echter niet de vrije keuze, zoals bij boeken, tijdschriften
of kranten het geval is: in de Europese landen is hij aangewezen op de 2 of 3 pro
gramma’s, waarvoor hij kijkgeld moet betalen. Juist voor dit zo belangrijke massa
medium wil de overheid ook hier de samenstelling der programma’s niet overlaten
aan de reclamezenders, zoals in Amerika het geval is. In Nederland worden daar
om de inkomsten uit de luisterbijdrage en reclame verdeeld over een aantal poli
tiek of religieus ingestelde omroepverenigingen, afhankelijk van hun aantal leden,
die een abonnement op de betreffende programmagids nemen. Door versnippe
ring van krachten en financiële bijdragen wordt op deze wijze het peil der pro
gramma’s in gevaar gebracht.
Sedert 1963 is de kleurentelevisie in de U.S.A. en sedert 1967 in Europa tot ont
wikkeling gekomen. Een nog betere bron van informatie, educatie en ontspan
ning. Het baart verwondering, dat deze zo gecompliceerde technische apparatuur
in de practijk redelijk storingsvrij functioneert en dat — niettegenstaande de prin
cipieel aanwezige beperkingen — de kwaliteit van het beeld zo goed is. De „com
patibiliteit” (zie Hfdst. III.C.5.) van kleuren- en zwart/wit-televisie maakt een ge
leidelijke oyergang mogelijk. Voor de zenders en straalzenders is geen belangrijke
aanpassing vereist; in de studio moesten voor de camera en de verlichting vele
technische problemen worden opgelost.
Fig. 249 geeft de ontwikkeling van het aantal televisieapparaten in de wereld.
Sedert 1965 toont de toename van het aantal zwart/wit apparaten een daling, wel
ke echter meer dan gecompenseerd wordt door de toename van het aantal kleurenapparaten. Uit de grafiek blijkt dat de toename van het aantal kleuren-apparaten
in 1969/70 groter is dan die van het aantal zwart/wit apparaten in 1954/55, toen
het aantal hiervan hetzelfde was.
Het straalzendernet (met een frequentie van ca. 4000 MHz) heeft in Europa,
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Amerika en Japan een goede oplossing gegeven om het televisieprogramma over
het gehele land te verspreiden. Zelfs in een groot gedeelte van het grote land Bra
zilië is thans een straalzendernet voor televisie èn telefonie geïnstalleerd. Tussen
Amerika en vrijwel de gehele aarde is overbrenging van televisiesignalen over sa
tellieten gerealiseerd. Voor uitgestrekte landen als India wordt bestudeerd of de
verspreiding van de televisieprogramma’s in het land niet over een satelliet kan
plaats hebben. Hiervoor dient echter eerst een goedkopere oplossing voor het ont
vangststation te worden gevonden.
De video-bandrecorder heeft het mogelijk gemaakt televisieprogramma’s te be
waren en later te reproduceren. Er is zelfs een nieuwe filmindustrie (maar dan op
magnetische band) ontstaan, die televisieprogramma’s levert naar landen, die zelf
niet in staat zijn deze te produceren. Het nasynchroniseren van een andere taal is
hierbij zeer eenvoudig. Men moet zich echter wel realiseren, dat de televisie hier
mede afstand doet van enige grote voordelen t.o.v. de bioscoop, n.1. actualiteit en
originaliteit.

IV.A.4. TELEVISIE OVER DE DRAAD
De moeilijkheden, die aan het transport der televisiesignalen door de lucht ver
bonden zijn, hebben geleid tot het onderzoeken van de mogelijkheden om even
als bij radiocentrales ook de televieprogramma’s per draad te distribueren. Zo
bestudeert de P.T.T. in Nederland het C(entrale) A(ntenne) S(ysteem), waarbij
men zich voorstelt de lokale en zo mogelijk ook buitenlandse programma’s met
een hoge antenne op te vangen en na versterking via een kabel (die dan een

4. TELEVISIE OVER DE DRAAD

323

coaxiale kabel moet zijn) naar de kijkers te brengen. Men hoopt deze kostbare
kabel dan ook voor andere doeleinden (videofoon?) te kunnen gebruiken.
De „closed circuit” televisie wordt voor educatieve doeleinden reeds veel toege
past. Men kan dan een operatie met een kleurencamera opnemen en voor een
groot auditorium buiten de operatiekamer zichtbaar maken. In de tandheelkundi
ge kliniek in Utrecht kunnen de studenten per televisie de behandeling volgen.
Met de EIDOPHOR, een grootbeeldprojectie-apparaat van een bijzondere con
structie, kan het beeld voor een groot auditorium worden vertoond.
Hoewel dit valt buiten het bestek van „broadcast”, willen wij op deze plaats de
toepassing van „closed circuit” televisie voor bewaking vermelden. De portier kan
het fabrieksterrein, de stationsbeambte het rangeerterrein, de politie het verkeer in
de gehele stad met behulp van op vele punten geplaatste camera’s gadeslaan. De
ketelhuiswachter kan het beeld van de gloeiend hete vuurhaard controleren, in
nucleaire installaties kan men waarnemen wat gebeurt op plaatsen, die stralingsge
vaar voor de mens opleveren.
Een zeer nuttige toepassing is ook het overbrengen van aankondigingen voor
het publiek. In spoorwegstations en luchthavens kan men mededelingen over het
vertrek van treinen en vliegtuigen op verschillende, door een centrale schakelaar
te kiezen, plaatsen zichtbaar maken. Welk een vereenvoudiging in vergelijking
met de ingewikkelde mechanisch bediende borden, die men nog op vele stations
aantreft!
Enkele firma’s werken aan de VIDEOFOON, waarbij tijdens het telefoonge
sprek het beeld kan worden vertoond. Door minder definitie toe te laten hoopt
men met de bestaande kabels uit te komen.
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SECTIE B. TELECOMMUNICATIE (VAN ÉÉN ZENDER NAAR
ÉÉN ONTVANGER)
IV.B.1. TELEGRAFIE
De morse-telegraaf wordt vrijwel alleen nog gebruikt bij de spoorwegen, waar
het personeel de morse-tekens kan lezen. De nieuwe vorm van telegrafie is de
sneltelegraaf of TELEX, waarbij gebruik wordt gemaakt van een bepaalde pulscode, die in een elektrische schrijfmachine in lettertekens wordt omgezet. Voor de
radiotelegrafie over grote afstanden heeft de Nederlandse P.T.T.-ingenieur VAN
DUUREN een belangrijke verbetering aangebracht: het T(eletype) O(ver) R(adio)
systeem. Indien door de atmosferische storingen of fading het signaal niet goed
overkomt, meldt de ontvanger dit terug aan de zender, die dan automatisch het
letterteken herhaalt. Daardoor is vaak sneltelegrafie mogelijk onder omstandighe
den, waarbij telefonie verstek laat gaan.
De telefoondienst heeft een belangrijke aanvulling van de telefonische commu
nicatie mogelijk gemaakt door aan abonnés een telex-ontvang- en zendinstallatie
te verhuren, die over telefoonlijnen telegrammen kan sturen naar iedere andere telexaansluiting in de wereld. De mededeling wordt nu schriftelijk vastgelegd en be
reikt de ontvanger, ook indien deze op het moment van aankomst hiervan niet
aanwezig is. Dank zij een verfijnd automatisch systeem spaart de telefoondienst de
telegrammen op tot de uren (b.v. in de nacht) dat de telefoonkabels en centrales
weinig bezet zijn. De verrekening der kosten geschiedt automatisch. Het is begrij
pelijk dat vele zaken van deze mogelijkheid gebruik maken.
De publieke telegraafdienst daarentegen wordt steeds minder gebruikt. Het be
zorgen van een telegram is een kostbare zaak!
Er zijn verschillende methoden uitgewerkt om zwart-wit figuren of lijntekenin
gen telegrafisch over te brengen (FACSIMILE). Na de invoering van de televisie is
de belangstelling hiervoor gering.

IV.B.2. TELEFONIE
De telefoon, aangevuld met de telex, is ongetwijfeld hét middel tot het over
brengen van berichten van de toekomst. Wanneer men zich voorstelt hoeveel bij
de huidige loonkosten het stempelen, sorteren en bezorgen van een brief, alsmede
het verkopen van de postzegel kost, en men voegt daarbij de tijd, die de afzender
moet besteden om de brief en het adres te schrijven en te posten, dan moet men
wel vaststellen, dat telefoneren een belangrijke besparing aan kosten en tijd ople
vert. Indien de huisaansluiting, de kabels en de centrales er eenmaal zijn, is voor
het telefoongesprek geen arbeidsloon aan derden meer nodig (ook het opmaken
van de rekening geschiedt automatisch).
Fig. 250 geeft een overzicht van het aantal telefoontoestellen in gebruik. Hier
aan moet worden toegevoegd, dat er in verschillende landen een grote achterstand
is in het uitvoeren van aangevraagde aansluitingen. In de U.S.A. blijkt het aantal
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van één toestel per gezin reeds ruimschoots overschreden te zijn. In Europa en Ja
pan neemt het aantal aansluitingen snel toe.
De telefoondienst zal er naar streven de eenmaal bestaande huisaansluiting zo
goed mogelijk te benutten. Dit kan o.a. door de telefoon ook te gebruiken voor
het verkrijgen van verschillende informaties zoals tijdmelding, weerberichten,
nieuwsberichten enz. die op een magnetofoonband worden vastgelegd en door het
kiezen van een bepaald nummer door de abonné kunnen worden beluisterd. Ook
kan bij de abonné een bandrecorder worden aangesloten, die bij zijn afwezigheid
een bepaald bericht doorgeeft resp. een gesprek kan opnemen. Men heeft zelfs ge
probeerd radioprogramma’s per telefoon te ontvangen, doch de kwaliteit van het
geluid is onvoldoende. Men kan ook de abonné verbinden met een centrale com
puter. De Nederlandse P.T.T. heeft aangekondigd, dat binnen afzienbare tijd over
boekingen per giro per telefoon kunnen worden uitgevoerd. Men bestudeert zelfs
het aflezen van de meters voor elektriciteit, water en gas via de telefoonlijn.
De automatisering van de interlokale telefonie heeft een belangrijke toename
van het interlokale verkeer veroorzaakt. In Hfdst. 1.23. is reeds beschreven hoe
men er in geslaagd is een groter aantal gesprekken te leiden over één aderpaar der
bestaande kabels. In de U.S.A. is het telefoonverkeer door het gehele land geauto
matiseerd. Dit is ook reeds het geval voor grote delen van Europa.
Waar de kabels en centrales volbezet raken, streeft de telefoondienst ernaar de
duur der gesprekken te beperken. Het minimum internationale tarief wordt daar
om gebaseerd op één minuut spreektijd. Bij zulke korte gesprekken gaat de tijd
om het nummer (dat tot 15 cijfers kan bevatten) te kiezen een rol spelen. Elektro-
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nische nummerkiezers en centrales (Hfdst. 1.23.) maken het verkorten hiervan
mogelijk.
Inderdaad zal binnen een afzienbaar tijdsverloop iedere abonné op de aarde ie
dere andere abonné automatisch kunnen opbellen tegen een voor korte gesprek
ken redelijk tarief.

IV.B.3. RADIOTELEFONIE
Niettegenstaande de wonderbaarlijke resultaten met transmissie in het V.H.F.gebied in de experimentele periode, waarbij afstanden tussen 800 en 8000 km
werden overbrugd, heeft de radiotelefonie over grote afstanden voor de publieke
telefoondienst niet geheel aan de verwachtingen voldaan. De onregelmatigheid
van de geleiding en weerkaatsing der radiogolven in de ionosfeer (op 85 km hoog
te) maken dat op enkele uren van de dag de verbinding goed is, op andere uren
treedt een sterke „fading” op. Men tracht door veranderin ’ van de golflengte de
beste voorwaarden voor een goede transmissie te vinden, maar deze voorwaarden
zijn onberekenbaar. Met onderzeekabels wordt een betrouwbaardere verbinding
verkregen. Zo is in 1969 nog een kabel tussen Europa en Zuid-Afrika in bedrijf
gesteld, waardoor thans een regelmatig telefoonverkeer mogelijk is.
In lagere luchtlagen, de „troposfeer”, op ca. 10 km hoogte, is veelal transmissie
mogelijk in een U.H.F.-gebied van 500-2000 MHz over afstanden tot 1000 km.
Men noemt dit wel SCATTER RADIATION, die o.a. voor televisieverbindingen
van Frankrijk naar Engeland en Afrika en voor telefonie in Brazilië wordt toege
past.
De radiotelefonie in het V.H.F.-gebied speelt echter nog steeds een belangrijke
rol in de communicatie tussen schepen, vliegtuigen, militaire commandoposten
enz. en is een onontbeerlijk hulpmiddel voor de navigatie geworden. Men neemt
hier genoegen met enige vervorming van het geluid en fading, waardoor het be
richt wel eens herhaald moet worden. Een internationale controle op de golflengteverdeling moet waarborgen, dat er „orde” in de ether heerst.

IV.B.4. STRAALZENDERS

De gerichte U.H.F.-golven zijn onafhankelijk van de vaak onregelmatige reflec
ties in de hogere luchtlagen en vormen daarom een betrouwbaar middel tot radiotelecommunicatie. Vooral in ontwikkelingslanden, waar het leggen van kabels een
vrijwel onmogelijke opgave is, wordt het interlokale telefoonverkeer over straal
zenders geleid. Doch ook in de dichtbevolkte gebieden, waar de „ruimte” voor ka
bels ontbreekt, gaat men meer en meer op interlokale telefoonverbindingen „door
de lucht” over. Zoals in Hfdst. 1.23. is besproken, kunnen reeds bij 4000 MHz 900
kanalen worden overgebracht; bij verhoging van de frequentie tot 6000 resp.
12.000 MHz kan het aantal kanalen nog worden vergroot. De afstand der straal
zenders kan hoogstens ca. 100 km zijn, doch als men de eindontvangers op berg
toppen plaatst, kan deze groter zijn. Men moet echter wel zorgen, dat geen hoog-
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spanningsmasten of andere torens in de stralengang verrijzen. Door de grote band
breedte zijn deze straalzenders ook geschikt voor het overbrengen van televisiepro
gramma’s.

IV.B.5. TELECOMMUNICATIE OVER SATELLIETEN
In Hfdst. 1.24. hebben wij reeds besproken dat de mogelijkheid bestaat een sa
telliet in een geostatische baan ergens boven de evenaar te brengen, deze te voor
zien van een ontvanger en een zender en met behulp van dit tussenstation telefo
nie- of televisie-signalen van één punt van de aarde naar een aan de andere kant
gelegen punt te brengen. De technische mogelijkheid van deze transmissie, voor
kleurentelevisie maar ook voor transoceanische telefonie, is aangetoond. De vraag
is alleen of de betrouwbaarheid van een dergelijke verbinding zo groot zal zijn, dat
de rol van de onderzeekabels voor de intercontinentale telefonie hierdoor zal kun
nen worden overgenomen.

IV.B.6. DRAAGBARE ZEND-ONTVANGERS

Vooral voor militaire doeleinden is een grote verscheidenheid van transportabe
le zend-ontvangers in gebruik. MOBILOFOON is de verzamelnaam geworden
voor transportabele zend-ontvangers met een vermogen van 20-40 W en een reik
wijdte van 5-10 km. Oorspronkelijk waren deze uitgerust met zendbuizen, die
een vrij belangrijk gloeistroomvermogen vereisten, terwijl voor het opwekken van
de anodespanning roterende generatoren of gelijkspanningsomzetters nodig wa
ren. De moderne transistortechniek heeft het echter mogelijk gemaakt de zendontvanger direct op een auto-accu van 12 V aan te sluiten, waardoor het gehele ap
paraat niet groter is dan een autoradio.
Misschien de belangrijkste toepassing is het taxibedrijf, waarbij een centrale post
de taxi, die zich het dichtst bij de gegadigde bevindt, kan oproepen. Maar er zijn
natuurlijk zeer vele andere toepassingen. In enkele landen, waaronder Nederland,
worden de mobilofoons door de P.T.T. aan particulieren verhuurd en men kan
hiermede ook aansluiting aan het publieke telefoonnet krijgen.
De transistorisatie heeft een categorie van kleine zend-ontvangers doen ont
staan, die WALKIE TALKIE worden genoemd. Zij hebben vermogens van 0,5-5
W, een reikwijdte van 0,5-2 km en worden door droge batterijen gevoed. Nu is
het mogelijk voor militairen, politie-agenten, werkers op spoorwegemplacemen
ten of bouwwerken om draadloos contact met elkaar te onderhouden. Door het
geringe vermogen en de voor dit doel gereserveerde golflengteband, is de kans op
storing van andere zenders klein. Men kan een dergelijk zendertje zo klein maken,
dat de zangeres in de show dit in haar (soms minieme) kleding kan verstoppen en
ronddansend, niet gehinderd door het microfoonsnoer, haar zang naar een vast
opgestelde ontvanger kan zenden, die deze door luidsprekers in de zaal weergeeft.
Laten wij als laatste toepassing de draadloze BABYFOON noemen.

!
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IV.B.7. OPROEPSYSTEMEN

Een oproepsysteem eist niet, dat met de opgeroepene wordt gesproken, doch al
leen, dat hij een signaal ontvangt. De dokter in het ziekenhuis, de opzichter in de
fabriek of op het emplacement, draagt in zijn zak een apparaatje, dat bij een be
paalde door de centrale uitgezonden code een zoemtoon produceert. Hij begeeft
zich dan naar de telefoon.
Een dergelijk systeem in het groot wordt door de Nederlandse P.T.T. geleverd
onder de naam SEMAFOON, een ontvanger, die tot 100 km van de centrale kan
worden opgeroepen. Een zeer spitsvondige code kan uit enkele honderden aan
sluitingen een bepaald toestel kiezen. Zelfs kan door enkele lampjes een bepaalde
mededeling worden doorgegeven.

IV.B.8. INTERCOM

Hieronder wordt verstaan een installatie, waarmede een jief door het indruk
ken van bepaalde toetsen, met zijn medewerkers elders in het gebouw kan spre
ken. In de eenvoudige uitvoering wordt de luidspreker tevens als microfoon ge
bruikt.
Een variant hierop zijn de installaties met behulp waarvan deelnemers aan een
vergadering een microfoon voor zich hebben en in de luidsprekerinstallatie kun
nen spreken. (Men kan bij de zittingen van de Staten Generaal waarnemen dat een
dergelijke installatie bij „interrupties” gretig gebruikt wordt).
Weer een andere variant zijn de SIMULTAAN VERTAALINSTALLATIES,
waarbij tolken de tekst van de spreker „simultaan” in een andere taal in de micro
foon spreken. De deelnemers kunnen door middel van een omschakelaar kiezen
welke taal zij willen horen. Het ziet er niet naar uit, dat de „elektronische tolk” ge
realiseerd kan worden. Het woordenboek kan men in een elektronisch geheu
gen opbergen en met „random access” uitlezen. Voor vertaling van gedachten,
die in een zin tot uitdrukking worden gebracht, dient vooralsnog het menselijk
intellect te worden ingeschakeld.

1. GRAMMOFOON
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IV.C.1. GRAMMOFOON
De kwaliteit van de weergave van de grammofoon is wel zeer belangrijk verbe
terd gedurende de ontwikkeling van de wasrol van Edison tot de moderne LPplaat. Deze bevat ongeveer twee maal 30 minuten muziek, met een frequentiebereik van 20 tot 18.000 Hz, desgewenst stereofonisch, met een geringe ruis. Dit is
te danken aan de verbetering van het materiaal van de plaat, van de reproductie
methode vanaf de opgenomen magnetofoonband via de moedermatrijs naar de
persmatrijs, en de diamantnaald met een kromtestraal van 0,02 mm, die vrijwel
niet aan slijtage onderhevig is. Ook het afspeelapparaat moet aan hoge eisen vol
doen: het toerental moet volkomen constant zijn, de naalddruk constant en vrij
laag, en de karakteristiek van de zgn. piek up lineair. Door verticale en horizontale
beweging van de naald is stereofonische weergave gerealiseerd. Mede door de ver
betering van het muzikale peil der grammofoonplaten is daarom het „concert in
de huiskamer” attractief geworden.
In de laatste jaren zijn de zgn. HiFi installaties, bestaande uit een zeer goede
platenspeler met een versterker en luidsprekers, die het gehele frequentiegebied
onvervormd weergeven, zeer populair geworden. Hieraan kan ook een F.M.-radio
of een bandrecorder worden aangesloten. De noodzaak om voor stereofonische
weergave de luidsprekers enige meters uit elkaar te zetten, heeft er toe geleid dat
deze installaties uit losse eenheden worden samengesteld en geplaatst in een boe
kenkast of wandmeubel.
Naast deze kostbare HiFi-installaties heeft ook de eenvoudige elektronische
platenspeler een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Zowel de motor als de
versterker kunnen uit droge batterijen worden gevoed, waardoor deze installaties
transportabel zijn geworden.
Het opzetten van een grammofoonplaat blijft een vrij gecompliceerde hande
ling, waarbij de plaat gemakkelijk beschadigd kan worden. Men tracht door auto
matische platenspelers hieraan tegemoet te komen.
Een voordeel van de grammofoon is de grote productiecapaciteit van de pers,
die in enkele minuten een plaat kan afleveren. Hierdoor kan een nieuwe „hit” in
enkele dagen in honderdduizenden stuks worden gereproduceerd.
IV.C.2. MAGNETOFOON

Aanvankelijk werd de magnetofoon alleen toegepast voor het zelf opnemen en
daarna weergeven van het geluid. De eerste toepassingen lagen in de studio en
voor het vastleggen der gesprekken tussen de verkeerstoren van het vliegveld en de
vliegtuigen. Ook de fotografische geluidsband van de „sprekende film” werd al
spoedig door het magnetische spoor op de film vervangen („nasynchroniseren” in
een andere taal is daardoor veel gemakkelijker geworden). Hierna volgden de toe
passingen voor sprekers en musici en als dicteerapparaat. Naarmate de apparaten
goedkoper werden, kwamen zij binnen het bereik van de amateurs. Er ontstond
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een nieuwe vorm van amateurisme „de geluidsjager”. En tenslotte is de bandrecor
der een nuttig instrument geworden bij het taalonderwijs: het „TALENLABORA
TORIUM”
De magnetofoon, gecombineerd met elektronische versterking, heeft een nieuw
soort muziek, ELEKTRONISCHE MUZIEK, doen ontstaan. Hierbij is men niet
gebonden aan een bepaalde toonladder, men kan het „timbre” willekeurig kiezen,
zeer lage en zeer hoge tonen reproduceren, zeer snel het geluid doen toenemen en
afnemen, en de tonen zeer snel op elkaar doen volgen. De toepassing is echter be
perkt gebleven tot nogal extravagante muziek.
De oorspronkelijk toegepaste rollen met magnetisch band eisen enige vaardig
heid bij het opzetten. Zo ontstonden de „musicassettes”, die automatisch op- en
afgewikkeld worden en eenvoudig in het afspeelapparaat geschoven kunnen wor
den.
Deze constructie heeft ertoe geleid cassettes met muziek te leveren. Deze kun
nen de grammofoonplaat vervangen en hebben dan het voordeel van een kleiner
volume, gemakkelijker opzetten, betere geluidskwaliteit en minder slijtage. Men
kan ook gemakkelijker een stuk muziek overslaan. Aangezien de band wordt afge
speeld bij de maximum snelheid, waarbij deze nog de goede geluidskwaliteit weer
geeft, zou de reproductie van meerdere banden van de moederhand moeten ge
schieden bij vrij lage snelheid. Er is echter geëxperimenteerd met magnetische
contactmethoden, die een aanmerkelijk hogere snelheid toelaten. Het is jammer,
dat evenals bij de grammofoonplaten, waar de 45- naast de 30-toerenplaat is inge
voerd, ook op het gebied der musicassettes verschillende uitvoeringen zijn ont
staan.
De rol van de magnetofoon voor het vastleggen van gegevens in cijfers of letters
in combinatie met computers is reeds uitvoerig besproken (Hfdst. II.M.4).

IV.C.3. VIDEO RECORDER

Door nog fijner poeder, een nog smallere kop, een grotere bandsnelheid en een
beter gebruik van het oppervlak van de band (evenwijdige schuine strepen) is het
gelukt ook het video-signaal op de magnetische band te brengen. De video recor
der, vroeger meer bekend onder het fabrieksmerk „Ampex”, is al jaren in gebruik
in televiestudio’s. Thans wordt door de industrie een goedkopere uitvoering ge
bracht, die toepassing vindt in het semi-professionele gebied (sport, toneel, ballet
enz.). Het opname- en afspeel-apparaat kost f.25OO.- en een band met speelduur
van 45 minuten (450 meter lengte!) f.125.-. Men kan verwachten dat de prijs van
nog eenvoudigere apparatuur en een eenvoudige camera spoedig binnen het be
reik van de amateur zal komen en dan een concurrent zal worden van de amateursmalfilm.
Ook de „home recorder” in kleuren staat voor de deur. Behalve met magnetisch
band wordt geëxperimenteerd met grammofoonplaten en chemisch-fotografische
reproductiemethoden. Zo zal dan ook de „toverlantaarn” voor de kinderkamer
worden vervangen door de videoprojector.

1. ULTRASONOOR
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IV.D.1. ULTRASONOOR

Een van de eenvoudigste methoden om „te zien onder water” bestaat uit het
brengen van een ultrasonore trilling (Hfdst. II.K.6.) in het water. Een vast lichaam
hierin kaatst deze trilling terug. Uit de tijd die verloopt tussen het uitzenden en
het ontvangen, kan men de afstand bepalen. Deze methode wordt o.a. toegepast
om de diepte van het water te meten (ECHOLOOD) en om rotsen, ijsbergen, on
derzeeërs en zelfs scholen vis op te sporen. De richtingbepaling volgens deze me
thode is echter niet erg nauwkeurig.

IV.D.2. MAGNETISCH

i

i

Met behulp van het magnetische veld kan men voorwerpen, die het magnetis
me geleiden, in een magnetisch niet geleidende omgeving opsporen. Het magne
tische veld wordt opgewekt door een wisselstroom in een spoel en een magnetisch
geleidend voorwerp in dit veld zal de impedantie van de spoel doen toenemen,
hetgeen door een elektrisch meetinstrument kan worden aangetoond. Op deze
methode berust de „mijndetector”, waarmede men op enige meters afstand mijnen
onder de grond kan vinden. Een recente toepassing is het onderzoek van luchtrei
zigers en hun bagage op wapens, bommen enz. Bij het zagen of schillen van
boomstammen kan een stuk ijzer in het hout ernstige beschadiging van de zagen
of messen veroorzaken. Met een „metaaldetector” kan men dergelijke stukken ijzer
aantonen. Een onontbeerlijk hulpmiddel bij het zagen van bomen, waarin door
oorlogsgeweld granaatscherven waren gedrongen. Vanzelfsprekend zijn er ver
schillende andere toepassingen.

IV.D.3. RADIO BAKENS

Indien men een radio-ontvanger aansluit aan een raamantenne zal het ontvan
gen signaal het grootst zijn als het raam in de richting van de zender staat. Door te
„peilen” op 2 zenders kan men dus zijn eigen positie bepalen. Het is begrijpelijk,
dat men de lichtbakens, die bij mist verstek laten gaan, vervangt door radioba
kens.
In het begin van de oorlog 1940-1945 zijn systemen ontwikkeld (Decca, Loran
enz.), waarbij door een aantal zenders een netwerk over Europa werd gelegd, en
soms ook gebruik werd gemaakt van de vertraging (fase-verandering) van het sig
naal. Zo konden vliegtuigen, zelfs boven vijandelijk gebied, vrij nauwkeurig hun
plaats bepalen.

Veel nauwkeuriger wordt de positiebepaling wanneer de zender een gerichte
bundel uitzendt. Op dit principe berusten de „aanvliegbakens” op de vliegvelden,
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die de piloot in staat stellen nauwkeurig de lijn te vinden volgens welke hij op de
luchthaven moet aansturen.
Wij hebben in Hfdst. 1.24. reeds gesproken over de „PROXIMITY FUSE”, die
met behulp van een ingebouwde zendontvanger projectielen kan doen ontploffen
als zij een vliegtuig of de grond naderen. In de moderne oorlogvoering spelen pro
jectielen, die zichzelf op het doel richten (RAKETTEN) een belangrijke rol. De
Russen bouwden dergelijke installaties op Cuba en langs het Suez-kanaal. In de
U.S.A. worden miljoenen dollars uitgegeven voor het A(nti) B(allistic) M(issile) sys
teem, waarmede men hoopt vijandelijke lange afstand raketten onschadelijk te
maken voordat zij de bevolkingscentra kunnen bereiken.

IV.D.4. RADAR

Dc „RADAR” werd oorspronkelijk alleen gebruikt voor afstandsbepaling. Bij de
„battle of Britain” in 1940/41 hadden de Engelsen aan de kanaalkust antennes op
gesteld, die naar de Frans-Belgische kust straalden. Reeds bij het opstijgen van de
Duitse bommenwerpers werd dit door een lichtpuntje op het scherm aangegeven
en de zo verkregen afstandsbepaling maakte het mogelijk de Engelse jagers net op
tijd te doen opstijgen om de Duitse eskaders vóór hun aankomst boven Londen te
ontmoeten.
Dc draaibare paraboolantenne voor cm-golven maakt het mogelijk de richting
van het doel in het horizontale en in het verticale vlak te bepalen. Verfijnde elek
tronische systemen kunnen er voor zorgen dat de antenne het eenmaal gevonden
doel blijft volgen en dat het afweergeschut ook hierop gericht blijft.
Verder schept de P.P.I. (Hfdst. 1.12.) de mogelijkheid de omgeving van het radarstation „in kaart te brengen”, doordat men gebruik maakt van een „nalichtend”
scherm van de katodestraalbuis, waarvan de lichtstreep die de afstand bepaalt,
ronddraait met dezelfde snelheid als de antenne. Met grote vermogens en langere
golven (25 cm) kan het in kaart gebrachte gebied een diameter van tientallen kilo
meters hebben, met de mm golven (havenradar) kan men over een gebied van en
kele honderden meters een nauwkeuriger beeld verkrijgen, (fig. 18c.)
Een fraai schaduwbeeld, dat ook voor kartering kan worden gebruikt, wordt ver
kregen met de SIDEWAYS LOOKING RADAR.

1. BEVEILIGING
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1V.E.1. BEVEILIGING TEGEN INBRAAK EN BRAND
Voor beveiliging tegen brand kan men met behulp van een temperatuurrelais
(b.v. een N.T.C.-weerstand, Hfdst. II.K.5.) de verhoogde temperatuur, of met een
fotocel de rookontwikkeling signaleren en hiermede een claxon of een sproei-installatie in bedrijf stellen. De brandverzekering geeft terecht een belangrijke re
ductie op de premie, indien een dergelijke installatie is aangebracht.
Het toenemend aantal inbraken doet de behoefte ontstaan aan een wat verfijn
der inbraakbeveiliging dan de bekende contacten op de ramen en in de vloer. De
elektronica is er nog niet in geslaagd een full proof systeem te ontwikkelen. Proef
nemingen worden gedaan met installaties, die bewegende personen signaleren.
Men maakt hierbij gebruik van het DOPPLER-EFFECT: in het frequentiegebied
20-100 kHz ultrasonoor met piëzoxide-generator, of in het microgolfgebied
1-18 GHz met de GUNN-oscillator.

IV.E.2. OP HET WATER

1

In de vorige hoofdstukken is reeds besproken hoe de mogelijkheid tot radio
communicatie met andere schepen en de wal de veiligheid ter zee verhoogd heeft.
Hetzelfde geldt voor de radiobakens. De radar zal de aanvaringen van twee sche
pen in volle zee en op de druk bevaren routes, ook bij nacht en bij mist, kunnen
voorkomen.
Wij willen nog enige radarbeveiligingssytemen bespreken, die zijn aangebracht
o.a. langs de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam, de Elbe bij Hamburg en de St. Laurens Seaway in Canada. Langs deze druk bevaren waterwegen is een keten van radarstations opgericht, waarmede de positie van de verschillende schepen wordt ge
registreerd. Met een mobilofoon kan men de noodzakelijke koersverandering aan
het schip doorgeven. Nog beter kan men het radarbeeld per televisie seinen naar
het schip, dat nu met een veel goedkopere installatie kan volstaan dan de comple
te radar.

i
I

IV.E.3. SPOOR- EN TRAMWEGEN

Het bloksysteem, waarbij op een bepaald traject het sein pas op „veilig” kan
worden gesteld, als de vorige trein dit traject heeft verlaten, de wisselwachter die
de wissels omzet en de overwegwachter, die een signaal krijgt als de overweg geslo
ten moet worden, worden allengs vervangen door automatische elektrische syste
men. De aankomende trein veroorzaakt automatisch het sluiten van de overweg.
De trein kan automatisch tot stilstand worden gebracht als het sein op onveilig
staat. Vanuit een centraal punt worden alle wissels en seinen van een emplace
ment bediend en de stand wordt op een lichtpaneel aangegeven. Eerst als het hele
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traject is voorbereid, kan het ingangssignaal op „veilig” komen. De toegepaste sys
temen werkten oorspronkelijk elektromechanisch, maar ook hier doet de elektro
nica haar intrede.
In de ondergrondse stadsspoorwegen (METRO) geschiedt de bediening van de
trein vaak geheel automatisch. De snelheid van de trein op ieder deel van het cir
cuit, inclusief stoppen en wegrijden, wordt automatisch geregeld, evenals het om
zetten der wissels. Eén bestuurder-conducteur behoeft slechts in te grijpen als er
iets mis loopt.

IV.E.4. HET WEGVERKEER
De vrijheid van de weg, alleen met de beperking „rechts houden” en „verkeer
van rechts gaat voor” is al lang voorbij. Op drukke kruispunten werden aanvanke
lijk verkeersagenten ingezet, die later vervangen werden door stoplichten. De fre
quentie hiervan wordt thans vaak in de politiepost ingesteld op grond van het
waarnemen van „closed circuit televisie”. Dit systeem is echter te star om de maxi
maal mogelijke doorstroomsnelheid te krijgen; daarvoor wordt de „elektronische
verkeersagent” ingeschakeld. De lengte van de files in beide richtingen wordt ge
meten en de computer rekent de gunstigste tijden rood en groen uit. Ook kan
men het verkeer versnellen door de „groene golf”, waarbij het volgende verkeers
licht op „groen” springt als de file van het vorige verkeerslicht aan komt. De defi
nitieve oplossing dezer problemen wordt verkregen door niet gelijkvloerse kruisin
gen, maar: de elektronica is goedkoper dan het viaduct.
Vermelding verdient in dit verband nog de snelheidscontrole met radar, waarbij
de overtreder wordt gefotografeerd.
Technocraten dromen van autowegen, waarop — dank zij een ingegraven lei
ding — de auto’s met een voorgeschreven snelheid en afstand voortsuizen. Maar
waarom zouden we dan niet met de trein gaan?

IV.E.5. LUCHTVAART
Voor vliegtuigen, die zich met 1000 km per uur of meer door het luchtruim be
wegen is de elektronische communicatie van het grootste belang. De elektronica
in een moderne jager kost meer dan de voortstuwingsorganen. Radio zend-ontvangers met verschillende frequenties zorgen ervoor, dat het vliegtuig voortdurend in
contact kan blijven met minstens één vliegveld. Radiopeilapparatuur en radioba
kens helpen bij het bepalen van de koers. „Air borne radar” kan een oriëntatie ge
ven omtrent obstakels in de omtrek. Het gyrokompas zal worden vervangen door
een elektronisch kompas, en dit kan dan de „automatische piloot” besturen. Voor
militaire doeleinden is nog veel meer nodig.
Grote luchthavens beschikken over een radarsysteem, dat alle aankomende
vliegtuigen volgt vanaf honderden kilometers afstand (SATCO). Indien het vlieg
tuig eenmaal ontdekt is, berekent een computer uit snelheid en koers de plaats

5. LUCHTVAART

hiervan, totdat dit gegeven door een volgende radarpeiling wordt gecorrigeerd. Zo
kan de verkeerstoren de opeenvolgende landingen organiseren.
Het reserveren van plaatsen in het vliegtuig geschiedt met „world wide” compu
ter systemen. En ook de afhandeling van passagiers en lading op het vliegveld ge
schiedt elektronisch (AIRLORD). Hopelijk wordt ook nog eens een automatisch
systeem gevonden om de bagage tegelijkertijd met de passagiers bij de uitgang
te brengen!
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SECTIE F. ELEKTRONISCHE MATERIAALBEWERKING
IV.F.1. ELEKTROLYSE EN ELEKTROFORESE

Elektrolyse berust op het feit, dat in oplossingen van zuren, basen en zouten in
water een gedeelte der moleculen zich splitst in IONEN, die positief of negatief
geladen zijn. De ionen, die metalen of waterstof bevatten hebben een positieve, de
hydroxyl- en zuurrest-ionen een negatieve lading. Wanneer nu in een bad, dat
met een dergelijke vloeistof gevuld is, twee elektroden worden geplaatst, die aan
een gelijkstroombron zijn aangesloten, dan zullen de positieve ionen zich naar de
katode en de negatieve zich naar de anode bewegen. Indien de vloeistof metaal-ionen bevat, zullen deze op de katode worden neergeslagen. Indien de anode het
zelfde metaal bevat als in de oplossing aanwezig is, zullen de hierop aankomende
negatieve ionen zich met dit metaal binden en aldus de concentratie van de oplos
sing op peil houden. Op deze wijze kan het metaal van de anode naar de katode
worden overgebracht. Deze methode wordt algemeen toegepast voor het verkope
ren, vernikkelen, verchromen enz. van metalen voorwerpen.
Op hetzelfde procédé berust het ELEKTROLYTISCH ONTVETTEN, waarbij
in een alkalische oplossing waterstof- of zuurstof-ionen onder invloed van het
elektrische veld zich naar het te ontvetten voorwerp bewegen en onder sterke gas
ontwikkeling het vet verwijderen. Indien een metalen oppervlak als anode in een
oplossing van sterke zuren wordt geplaatst, kan men ELEKTROLYTISCH PO
LIJSTEN.
Elektrolyse van water is een methode om zeer zuivere waterstof en zuurstof te
bereiden. Verbinding van (lichte) metalen kunnen in gesmolten toestand in de
elektrolytische SMELTOVEN worden ontleed. Dit procédé wordt o.a. toegepast
voor het bereiden van aluminium uit het oxide.
In Hfdst. II.B.2 werd reeds gesproken over de KATAFORESE-methode om de
gloeidraden van de direct verhitte katoden met een emitterende laag en voor de
indirect verhitte met een temperatuurbestendige isolatielaag te bedekken. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel, dat isolerende deeltjes, in suspensie of
emulsie in een vloeistof, in een elektrisch veld een lading krijgen, waardoor zij
zich naar één van de elektroden bewegen. Op deze wijze kan een metalen voor
werp, waaraan een negatieve spanning wordt aangelegd, met een isolerende laag
worden bedekt. Een voordeel van deze methode is, dat scherpe punten en kanten
die bij het spuiten weinig poeder vasthouden, door de hoge veldsterkte die ter
plaatse optreedt juist goed bedekt worden.
Sedert enkele jaren wordt ELEKTROFORESE toegepast bij het lakken. Een
voordeel t.o.v. het elektrostatisch spuiten (zie Hfdst. IV.F.2.) is dat de toegepaste
spanning lager is en dat het oplosmiddel aan de laklaag onttrokken wordt. Boven
dien beperkt de reeds ontstane verflaag de stroomdoorgang op deze plaatsen, waar
door ook transport van verfkorrels naar minder goed bereikbare plaatsen (holten
enz.) plaats vindt. Het schijnt op deze wijze zelfs mogelijk te zijn automobielcarrosserieën compleet met deuren, koffer- en motordeksel van een laklaag te voorzien
(voor de glanzende toplaag wordt alleen uitwendig de lak opgespoten).
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Bij de bovengenoemde processen kan de stroomlevering in principe geschieden
met gelijkstroomgeneratoren. Het ligt voor de hand, dat toepassing van buis- of si
licium (regelbare) gelijkrichters en vooral de mogelijkheid om tijdens het proces te
meten, en op grond der gemeten waarden automatisch de stroom en de tijd te re
gelen, tot een veelzijdige toepassing van de elektronica in deze installaties heeft
geleid.

IV.F.2. ELEKTROSTATISCH
In een elektrostatisch veld zullen korreltjes in een gas worden opgeladen en
door de naastbijgelegen elektrode worden aangetrokken. Op dit principe berust de
elektrostatische reiniging van (rook) gassen. Men leidt het gas tussen 2 elektroden,
waartussen een hoge gelijkspanning wordt aangelegd. Het stof uit het gas zal zich
op de elektroden vastzetten. Wil men dit stof terugwinnen dan kan dit in droge en
schone toestand van de elektroden worden afgenomen. Deze methode kan ook
worden toegepast bij het gelijkmatig bedekken van voorwerpen (b.v. sigaren) met
poeder. Ook de zgn. XEROGRAFIE (een bij reproductie toegepast procédé) berust
op dit principe.
Bij het lakken wordt veelal de lak vermengd met lucht op het werkstuk gespo
ten. Men verliest dan vrij veel lak, die ernaast terecht komt en dan door een watergordijn moet worden opgevangen om brandgevaar te vermijden. Indien men nu
de verfdruppels bij het verlaten van de spuit door een metaalgaas leidt met een
spanning van ca. —70 kV, zullen deze worden opgeladen en door het geaarde
werkstuk worden aangetrokken, waardoor er minder lak verloren gaat.
Bij opdampen van metalen in vacuum wordt in de vacuumruimte (meestal door
verwarmen) metaal verdampt. Deze damp zal worden aangetrokken door een in
het vacuum gebracht voorwerp, dat gelijkspanning voert. Hierdoor wordt het met
een gelijkmatige metaallaag bedekt. Deze methode wordt o.a. toegepast bij de in
dit boek beschreven fabricage van foliecondensatoren.

IV.F.3. BOOG, PLASMA BOOG

De elektrische boogontlading in lucht vormde de basis van de eerste elektrische
lichtbron, de BOOGLAMP. In Hfdst. 1.4 noemden wij reeds de toepassing in
BOOGZENDERS, die berust op het oscillatorische karakter van de boogontla
ding. In een VLAMBOOGOVEN kan men verbindingen van hoogsmeltende me
talen verhitten, waardoor het metaal in zuivere vorm kan worden afgescheiden.
In de laatste 10 jaren is een nieuwe toepassing van de boogontlading tot ontwik
keling gekomen: de PLASMA TOORTS. Onder „plasma” wordt hier verstaan een
neutraal mengsel van vrije elektronen en „ionen”, die in een gas worden geprodu
ceerd door „stootionisatie” in een elektrische ontlading. In dit „plasma” is een gro
te hoeveelheid energie opgehoopt en indien men dit buiten het elektrische veld
brengt, zullen de elektronen en ionen zich weer tot moleculen verenigen, waarbij
veel energie vrij komt, dus zeer hoge temperaturen optreden. Door één van de
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elektroden van de boog te voorzien van een cilindrische opening die gekoeld
wordt, zal door de verwarming in de ruimte, waarin de boog wordt gevormd, door
deze opening een scherp begrensde „plasma-straal” worden gespoten. Hierin kun
nen door recombinatie der elektronen en ionen temperaturen tot 30.000 °C ont
staan. Door in de ruimte, waarin de boogontlading plaats vindt onder druk een in
ert of reducerend gas (waterstof, stikstof of argon) toe te voeren, verkrijgt men een
plasma-straal met veel betere eigenschappen dan de voor „autogeen” snijden en
lassen gebruikelijke acetyleenbranders. Men kan hiermede b.v. roestvrij stalen- en
aluminium-platen tot 50 mm dikte snijden en ook verschillende metalen aan el
kaar lassen.
Men kan verder aan de plasma-straal hoogsmeltende materialen als wolfram,
nikkel en aluminiumoxide in poedervorm toevoeren; deze zullen bij de hoge hier
in optredende temperatuur smelten en zich als een goed hechtende laag op een in
deze straal gebracht voorwerp afzetten. Deze laag levert dan een zeer goede be
scherming tegen slijtage en corrosie, ook bij hoge temperaturen. De industrie, die
onderdelen voor straalmotoren of ruimtevaartuigen vervaardigt, maakt gaarne van
dit procédé gebruik.
Tenslotte kan men van de hoge temperaturen van de plasma-straal gebruik maken voor de bereiding van hoogsmeltende metalen uit hun verbindingen, en voor
chemisch onderzoek.

IV.F.4. LASSEN

De elektrische boog verschaft ons een middel om metaal van de elektrode naar
het werkstuk over te dampen. Zodoende kan men metalen delen zonder verlies
van sterkte, zo nodig luchtdicht, aan elkaar verbinden. Het BOOGLASSEN heeft
een grote toepassing gevonden in de scheepsbouw, de ketelbouw en het samen
stellen van vakwerkconstructies. De stroombron (gelijkstroom, in kleine apparaten
ook wisselstroom) moet een bepaalde karakteristiek hebben teneinde de boog in
stand te houden. Op de elektroden wordt veelal een isolerende laag aangebracht
om de boogvorming te verbeteren, die tevens als „slak” de samenstelling van de
las gunstig beïnvloedt.
Een andere methode van elektrisch lassen bestaat uit het aan elkaar smelten van
twee stukken metaal, waarbij de verwarming ontstaat door stroomdoorgang via de
overgangsweerstand van de grenslaag. Behalve een mechanische druk op het
grensvlak, is een automatische regeling van de stroom gewenst teneinde variaties in
de oppervlakteweerstand te compenseren. Verder moet de stroom als een korte
stroomstoot worden doorgevoerd, teneinde te voorkomen dat de in de overgangs
weerstand opgewekte warmte door het metaal weggeleid wordt. Het is duidelijk,
dat de stroom- en tijdregeling met thyratrons, ignitrons en thyristors met bijbeho
rende elektronische schakelingen ook hier een belangrijke rol spelen. Het zgn.
PUNTLASSEN wordt veelvuldig toegepast in de fabricage van producten uit dun
plaatijzer, zoals automobielen, huishoudelijke apparaten enz. Bij materialen die
zeer goed de warmte geleiden (koper) of een oxidehuid met zeer hoge weerstand
°rmen (aluminium) is dit procédé moeilijker te realiseren. Men kan ook NAAD-
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LASSEN, waarbij de te verbinden werkstukken tussen 2 rollen worden bewogen,
terwijl hierdoor korte, elkaar snel opvolgende stroomstoten worden geleid. Ten
slotte kan men ook 2 staven of draden door stroom doorgang met hun kopvlak
aan clkaar lassen (STUIK-LAS).

IV.F.5. VONKVERSPANING

Hieronder verstaat men een procédé, waarbij door een vonkoverslag vanaf een
scherpe metaalspits het metaal wordt weggebrand. Deze methode vindt toepas
sing bij het maken van zeer fijne stempels voor het stampen van onderdelen uit
plaat. Het proces duurt vrij lang, omdat men voorzichtig te werk moet gaan, maar
de machine is goedkoop, omdat geen grote krachten optreden. Een belangrijk
voordeel is, dat geen „bramen” ontstaan, zoals bij boren en frezen het geval is.
Een soortgelijk procédé wordt tegenwoordig ook toegepast bij het boren van
zeer kleine gaatjes in diamanten, welke gebruikt worden voor het trekken van zeer
dunne wolframdraden. Nu wordt het draadpuntje, dat aan een hoge spanning
wordt verbonden, op de diamant gedrukt. Hierbij wordt onder dit draadpuntje
eerst de diamant in grafiet omgezet en deze verbrandt door verwarming in de
lucht. Belangrijk is, dat men bij juiste afstelling een fraaie conische ingang van het
gat kan krijgen, zoals voor het trekken van de draad nodig is.

IV.F.6. LASERSTRAAL

In Hfdst. II.E.7 is reeds de „laser” vermeld, welke in een zeer nauwe bundel een
trillingsgolf met een frequentie in het infra-rood gebied uitzendt. Hiermede kan
men zeer kleine gaatjes maken in moeilijk bewerkbare materialen als wolfram en
kwarts en ook plaatjes van een bepaalde vorm uitsnijden. Dank zij de CO2-laser
met zijn betrekkelijk eenvoudige constructie en hoog rendement is nu de moge
lijkheid geopend tot industriële toepassingen.

IV.F.7. ELEKTRISCHE OVENS
Wegens het beperkte thermische rendement van de stoomcentrale en de kos
ten voor opwekking en transport van elektrische energie zijn de elektrische ovens
in het nadeel t.o.v. met olie of gas gestookte ovens, omdat de kosten van de ge
bruikte energie zo veel hoger zijn. De mogelijkheid om zeer schoon te werken,
desgewenst in een bepaalde gasatmosfeer, en om zeer hoge temperaturen te berei
ken, hebben echter toch tot veelvuldige toepassing van elektrische ovens geleid.
Men kan bovendien de temperatuurverdeling beïnvloeden door een passende
plaatsing der verwarmingselementen en door het rondpompen van de lucht in de
oven.
De moderne industrie eist in vele gevallen een zeer nauwkeurige procesbeheer
sing en hier heeft de elektronica (in het bijzonder de thyristor, die een hoog ren-
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dement oplevert) de mogelijkheid geschapen om in elektrische ovens zeer nauw
keurig de temperatuur te regelen.

IV.F.8. H.F. VERHITTEN
Een goede methode om metaal dat in kleine stukjes wordt toegeleverd te smel
ten, verkrijgt men door het metaal zelf als verwarmingselement te gebruiken.
Hiertoe laat men de vulling van de smeltkroes fungeren als de secundaire wikke
ling van een transformator, waarvan de primaire buiten om de smeltkroes is aan
gebracht. De smelt wordt dan niet verontreinigd door het verwarmingselement en
de wervelstromen zorgen voor een gelijkmatige verwarming van het metaal. In de
INDUCTIE SMELTOVENS werden aanvankelijk frequenties toegepast tot 1.000
perioden, die door roterende generatoren konden worden opgewekt. Teneinde een
beter rendement en een betere circulatie van de smelt te krijgen waren echter ho
gere frequenties nodig. Reeds in 1936 werd door Philips een hoogfrequentgenerator met één zendbuis met een nuttig vermogen van 200 kW bij 10.000 Hz in be
drijf gesteld voor het bereiden van magneetstaal. Ook voor de bereiding van ande
re hoogwaardige staalsoorten vinden dergelijke installaties toepassing.
Men kan de hoogfrequentverhitting ook gebruiken om metalen voorwerpen te
verwarmen, zoals nodig is voor het ontgassen (o.a. in de elektronenbuizen) het
harden, ontharden en solderen. Een belangrijk voordeel is dat het verwarmen kan
geschieden in een volkomen schone omgeving en zelfs in een afgesloten ruimte
in vacuum of in een reducerend gas.
Met hoge frequenties kan men isolerende stoffen verwarmen (DIËLEKTRISCHE VERHITTING). Dit wordt o.a. toegepast in de houtindustrie (buigen en lijmen van multiplex), de plastic industrie en het restaurant (magnetron ovens).
Voor het aan elkaar plakken van plastic gebruikt men ultrasonoor-apparatuur.
Hier wordt gebruik gemaakt van de mechanische trilling en niet van diëlektrische
verhitting.

1. MAGNETISCH
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Bij de oudere methoden van materiaalonderzoek moet het materiaal vernield
worden. Dit geldt o.a. voor trek- en druk-proeven, chemisch en microscopisch on
derzoek en doorslagproeven van isolatoren. De elektronica heeft verschillende
mogelijkheden geopend om onderzoekingen te doen, waarbij het materiaal in
stand blijft. Men kan op deze wijze ieder exemplaar van het af te leveren product
beproeven.

IV.G.1. MAGNETISCH
Wij bespraken reeds in Hfdst. IV.D.2. hoe de aanwezigheid van delen magne
tisch materiaal in voorwerpen van niet magnetisch materiaal kan worden vastge
steld, doordat de impedantie van een spoel toeneemt, indien in het veld van deze
spoel ijzer wordt aangebracht. Als voorbeeld werd genoemd het aantonen van
stukken ijzer in houten stammen. Evenzo kan de impedantiemeting gegevens ver
strekken over de homogeniteit, poreusheid, zelfs over de kristalstructuur van het
materiaal. Indien men een laklaag op ijzer als „Lichtspleet” in het magnetisch cir
cuit beschouwt, levert de impedantiemeting een nauwkeurige bepaling van de dik
te van de laklaag. Ook de dikte van een galvanisch opgebrachte metaalbedekking
kan zo worden gemeten.

IV.G.2. HOOGFREQUENT

Door het meten van diëlektrische verliezen kan men een inzicht verkrijgen in
de vochtigheidstoestand en de poreusheid van niet-metalen. In Hfdst. II.L. 1 werd
besproken hoe de „tg 8”-meting belangrijke gegevens kan opleveren t.a.v. lucht
insluitingen in isolatoren.

IV.G.3. RÖNTGENSCHADUWBEELD
Niettegenstaande de in principe aanwezige onvolmaaktheden in vergelijking
met het lichtstralenbeeld (onscherpte, strooistralen en minder contrast) is het
röntgenonderzoek (Hfdst. II.G.1. en 2.) toch een belangrijk hulpmiddel geworden
bij het materiaalonderzoek. Men kan het binnenwerk van een samengesteld pro
duct waarnemen zonder het open te breken (zie fig. 61, radiobuis). Dit is ook van
belang indien metaaldelen in plastic worden geperst en daarna met het oog niet
waarneembaar zijn. Hetzelfde geldt voor onderdelen van zwaarder metaal, die in
licht metaal worden ingegoten. Verder kan men luchtbellen in gietwerk of de po
reusheid van lasnaden op het doorlichtscherm bekijken of op een foto vastleggen.
Dit laatste wordt zelfs voorgeschreven voor hogedruk-ketels en -leidingen, voor
grote projectielen en critische plaatsen in gelaste constructies, waar lekken of
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breuk eeni catastrofe kunnen veroorzaken. De hiervoor benodigde apparatuur variëert van <een eenvoudig kijkkastje met een buis tot 100 kV, waarin samengestelde
producteni en licht-metalen gietstukken kunnen worden onderzocht, tot apparaten
tot 300 kV, waarmede men foto’s kan maken van ijzeren gietstukken en lasnaden
tot enige centimeters dikte. Aangezien voor deze laatste toepassingen het object
vaak moeilijk verplaatsbaar is, dient de röntgeninstallatie gemakkelijk transporta
bel te zijn.
Voor nog grotere materiaaldikten is het doordringingsvermogen van de rönt
genstralen — zelfs die bij een spanning van 300 kV zijn opgewekt — onvoldoende
en wordt de nog hardere straling van een KOBALT-BOM gebruikt. De intensiteit
van deze stralenbron is zeer gering en daarom duurt het tot enige uren om een fo
to te maken.

IV.G.4. RÖNTGENSTRALEN REFLECTIE
Bij een ander soort röntgenonderzoek wordt gebruik gemaakt van de reflectie
der röntgenstralen door een kristaloppervlak. Terwijl door een amorfe stof ge
reflecteerde röntgenstralen een gelijkmatige zwarting op de foto veroorzaken, zul
len bij reflectie door een kristaloppervlak voorkeursrichtingen ontstaan, die als een
min of meer regelmatig patroon van witte stippen op een met de zgn. LAUE-camera gemaakte foto zichtbaar zijn. Het patroon van een dergelijke foto verschaft
daardoor een inzicht in de vorm, de volmaaktheid en de grootte der kristallen en
zelfs in de mechanische spanningen, die hierin optreden. Ook geringe verontrei
nigingen zullen door de foto worden aangetoond. Men heeft hier dus de mogelijk
heid tot analyse van kleine hoeveelheden materiaal in de vaste toestand, waarbij de
foto van het mengsel met die van bekende materialen kan worden vergeleken. Zo
is de RÖNTGEN-DIFFRACTIE-methode een belangrijk hulpmiddel geworden
bij chemische analyses.
In Hfdst. II.L.7 is reeds besproken hoe deze methode van groot belang is voor
het bepalen van de richting van de kristalvlakken in het kwarts, waarvan zendkristallen worden gemaakt.
Met röntgenstralen, die bij lagere spanning worden opgewekt, treedt een ander
reflectie-verschijnsel op, dat men RÖNTGEN FLUORESCENTIE noemt. Met
hiertoe geschikte apparatuur kan men ook weer bepaalde gegevens over het onder
zochte materiaal verkrijgen.

IV.G.5. ISOTOPEN
Tenslotte willen wij toch nog een ander middel tot materiaalonderzoek bespre
ken, dat mede dank zij de moderne elektronica tot stand is gekomen. Door behan
deling in een neutronenbuis of een cyclotron kan men bepaalde atoomkernen
brengen in een andere energietoestand, waarbij de elektronen zich in andere banen
bewegen. Na enige uren, dagen of jaren zal deze ISOTOOP overgaan naar een
meer stabiele toestand onder het uitzenden van een elektromagnetische trilling,
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die met daartoe geschikte apparatuur gemeten kan worden. Wanneer men nu een
dergelijke isotoop toevoegt aan een vloeistof, kan men na enige uren of dagen,
door te meten op welke plaatsen de straling uittreedt, vaststellen waar de vloeistof
terecht is gekomen. Door isotopen toe te voegen aan het water waarmede men de
grond bevochtigt, kan men te weten komen hoe snel en waar dit water zich door
de plant beweegt. Door isotopen toe te voegen aan de smeerolie, kan men con
troleren of de smeerolie zich door de gehele machine verdeelt. Dit zijn slechts
enkele van de vele toepassingsmogelijkheden.

Volledigheidshalve willen wij — alvorens deze sectie af te sluiten — nog ver
melden:
— De ELEKTRONEN-MICROSCOOP, waarmede een oplossend vermogen van
5 A (in speciale uitvoering 0,6 A) kan worden verkregen.
— De MASSA-SPECTROSCOOP, waarmede uit de afwijking van gas-ionen in
een magnetisch veld, een gasmengsel kan worden geanalyseerd.

I

I
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SECTIE H. METEN EN REGELEN
IV.H.1. DE KATODESTRAALOSCILLOGRAAF

De katodestraaloscillograaf of OSCILLOSCOOP is een zeer belangrijke bijdrage
van de elektronica aan de meettechniek. Men kan de katodestraal (elektronenbun
del) vergelijken met de wijzer van een meetinstrument. Maar dan een wijzer, die
vrijwel oneindig snel de verandering van de te meten grootheid kan volgen. Men
kan de oscilloscoop ook vergelijken met een registrerende meter. Immers, lood
recht op de afbuiging die veroorzaakt wordt door de te meten grootheid, kan men
de elektronenbundel afbuigen evenredig met de tijd. De „papiersnelheid” kan dan
echter duizenden kilometers per uur bedragen. Het beeld dat de elektronenbundel
op het scherm tekent, kan fotografisch worden vastgelegd, doch door gebruik van
nalichtende poeders, kan een eenmalig verschijnsel ook gedurende enkele secon
den worden waargenomen. Voor het registreren van periodieke verschijnselen kan
men de tijdbasis synchroniseren met de frequentie hiervan, zodat men een stil
staand beeld kan krijgen van stroom- of spanningsvariaties, die zich miljoenen
malen per seconde herhalen. Als voorbeeld kan hier genoemd worden de studie
van het stroom- en spanningsverloop bij televisie, radar en computers. Tenslotte
bestaat de mogelijkheid om de elektronenstraal in twee loodrechte ordinaten te
doen afbuigen door twee met dezelfde frequentie variërende grootheden. Zodoen
de wordt het onderlinge verband hiervan grafisch weergegeven.
De oscilloscoop is dan ook een onmisbaar hulpmiddel geworden bij de research
en de ontwikkeling, beproeving en service van de apparatuur op alle gebieden van
de elektronica. In zijn moderne vorm is de maximum frequentie enige honderden
MHz (speciale uitvoeringen 2500 MHz), de schermafmeting rechthoekig met een
diagonaal van 13 cm. De lijnbreedte is 0,4 mm (tot 0,1 mm), waarbij door een naversnellingspanning van 15-25 kV en metalbacking van het scherm toch voldoen
de lichtsterkte wordt verkregen. Met een „dubbelstraalbuis” kan men 2 verschijnse
len tegelijkertijd registreren. Bij niet te grote snelheid kan men met behulp van
elektronische omschakeling meer verschijnselen als stippellijn weergeven. Door
van een periodiek verschijnsel in opeenvolgende perioden een in tijd verschoven
stukje van de spanningskromme op te tekenen, kan men hogere frequenties regis
treren (SAMPLING).
De toepassing van de oscilloscoop is echter niet beperkt tot elektrische groothe
den. Men kan afstanden, temperatuur, druk enz. in elektrische grootheden omzet
ten en zo ook een snel verloop hiervan registreren.

IV.H.2. VERREMETING
De elektrische meting heeft het voordeel, dat het instrument, dat de te meten
waarde aangeeft, kan worden geplaatst op grote afstand van de plaats waar wordt
gemeten, waarbij de verbinding kan plaats vinden met een dunne kabel of zelfs
draadloos. Er zijn verscheidene methoden om verschillende grootheden in elektri-
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sche stromen en spanningen om te zetten. Afstanden door variabele weerstanden,
condensatoren of zelfinducties, temperaturen door thermokoppels of temperatuur
afhankelijke weerstanden, druk door piëzoelektrische materialen, lichtsterkte door
fotocellen, chemische samenstelling door elektrische geleidbaarheid enz. Volgens
de ANALOGE methode wordt een spanning of stroom overgebracht, die evenre
dig is met de te meten waarde. De nauwkeurigheid van de meting is dan afhanke
lijk van de fouten in de omzetting, in de overbrenging en in het aanwijsinstruaanwijsinsti
ment.
Bij DIGITALE overbrenging wordt de meting als „getal” opgenomen en dit
wordt in de vorm van een aantal elektrische pulsen overgebracht naar het registre
rende instrument, dat meestal een „teller” is. Dit is dus eigenlijk geen verre-„me
ting” maar een verre-„telling”. Een voordeel is, dat de nauwkeurigheid van de
waarneming niet wordt verminderd door het overbrengen en registreren van de
gemeten waarden. Een ander voordeel is, dat men nu met de meetwaarden in digi
tale vorm kan „manipuleren”. Men kan ze niet alleen vergelijken met andere waar
nemingen of in een magnetisch geheugen of een ponsband vastgelegde gegevens,
men kan ook berekeningen uitvoeren, op grond waarvan op de juiste wijze de ma
chine of het proces kan worden bijgeregeld (Hfdst. IV.H.4.).
Om deze wijze van „verre-meting” te kunnen uitvoeren is een aantal „pulsgevers” ontwikkeld, die de gemeten waarden in pulsreeksen (veelal in het tweetallig
stelsel) omzetten. De weergave van het gemeten getal geschiedt met randappara
tuur, zoals ook bij de computers wordt toegepast, o.a. cijferbuizen en sneltypers.

IV.H.3. ELEKTRISCH REGELEN
De elektrische aandrijving maakt de regeling op afstand, waarbij de gehele in
stallatie vanuit één centraal punt wordt bediend, mogelijk. Teneinde dunne leidin
gen te kunnen gebruiken, geschiedt de regeling veelal met hulpstromen, die door
relais of versterkers bij de betreffende machine in grotere vermogens worden om
gezet. Ook de perslucht of oliedrukbediening schept de mogelijkheid om met ge
ringe energie grote vermogens te regelen. Indien de commando’s voor de regeling
in digitale vorm worden gegeven, vormt o.a. de STAPPENMOTOR (Hfdst.
II.M.6.) een belangrijk hulpmiddel.

IV.H.4. AUTOMATIE

De combinatie van verre-meting, elektronisch rekenen en elektrisch regelen,
samengevat in de naam AUTOMATIE, heeft een volkomen automatische proces
bewaking en -regeling in de industrie mogelijk gemaakt, waarbij in de dagelijkse
bedrijfsvoering het denkwerk van de mens door de machine wordt overgenomen.
Als eenvoudig voorbeeld noemen wij de schakelbordwachter in de elektrische
centrale. Vroeger las hij de voltmeter af, berekende uit de gemeten stroomsterkte
het spanningsverlies tot de gebruiker en bewoog een regelweerstand, die de bekrachtigingsstroom van de generator bepaalde dusdanig, dat de spanning bij de
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gebruiker de gewenste waarde behield. Deze regeling werd automatisch uitgevoerd
door de elektrische spanningsregelaars van
welke reeds 50 jaar in bedrijf
zijn. Elektronisch-digitaal gaat het als volgt. De gemeten spanning wordt uitge
drukt in een aantal pulsen. Evenzo de gemeten stroom, die wordt vermenigvul
digd met de vooraf ingestelde leidingweerstand. Het verschil levert de bij de ver
bruiker optredende spanning, die wordt vergeleken met een vooraf ingestelde ge
wenste spanning. Dit laatste verschil bepaalt het commando voor de thyristor, die
de bekrachtigingsstroom van de generator levert. Ook de ketelhuisbewaking kan
automatisch geschieden. Uit de meting van de stoomdruk, de temperatuur en de
samenstelling der afvoergassen, berekent de automaat uit een ingesteld program
ma hoeveel de blowers moeten worden bijgeregeld en geeft dit commando door
aan de blowermotoren. Op overeenkomstige wijze wordt de automatie in de che
mische industrie doorgevoerd.
Een voorbeeld van een vrij gecompliceerde automatie is de papierfabriek. Voor
iedere stap van het proces, waarbij het papier tussen rollen wordt uitgeperst en ge
droogd, is een bepaalde trek in de papierband toegelaten. Deze trek wordt geme
ten en dienovereenkomstig wordt de bijbehorende motor bijgeregeld.
Vermelding verdient ook nog de automatie in de mechanische metaalbewer
king. De tekening van het door draaien of frezen te maken product wordt overge
bracht in twee ordinaten, die de beweging van het gereedschap bepalen, en in een
ponsband vastgelegd. De machine meet de verkregen afmeting, vergelijkt deze
met de in de ponsband vastgelegde maat en regelt de plaats van het gereed
schap bij. In het programma van de automaat kan de maximum toelaatbare „aan
zet”, en de vermindering van de „aanzet” als men de gewenste maat benadert,
worden opgenomen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Noodzakelijk is natuurlijk een grote bedrijfs
zekerheid van de installatie. Een reparateur is duurder dan een machinewachter en
een man, die men nodig zou hebben om op te letten of de machine goed werkt is
even duur. Om van een verknoeid werkstuk nog maar niet te spreken! Daarom is
de invoering van de elektronica in de industrie pas mogelijk geworden, nadat de
bouwelementen en daardoor de apparatuur voldoende betrouwbaar waren gewor
den.

1. GROTE COMPUTERS
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SECTIE J. ELEKTRONISCH REKENEN
IV.J.1. GROTE COMPUTERS
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In Hfdst. II.N.4., 5. en sectie III.E. is reeds uiteengezet hoe het elektronisch re
kenen kan worden gerealiseerd. Het is verbijsterend hoe deze nieuwe techniek in
de afgelopen tien jaren geleid heeft tot een zo geweldige toename van de toepas
singen van de computer in zo vele facetten van de menselijke samenleving.
Een betrekkelijk eenvoudige toepassing is de LOONBEREKENING. Uit het
geheugen komt het uurloon van de arbeider met vaste toeslagen en inhoudingen,
en aan de hand van de wekelijkse ontvangen opgave van het aantal gewerkte uren,
stukwerk en bijzondere inhoudingen en toeslagen, wordt het uit te betalen week
loon uitgerekend.
Nog frequenter is waarschijnlijk de toepassing in het BANKWEZEN. Het sal
do is in een geheugen opgeborgen en per cheque opgegeven mutaties worden —
desgewenst mèt berekening van de rente — in het geheugen ingeschreven en aan
de rekeninghouder doorgegeven. De behandeling van girorekeningen mèt rente
berekening is alleen dank zij de computer mogelijk geworden. De Nederlandse
postgiro is thans tot rentebetaling overgegaan en probeert door verdere automati
sering de sterke toename van het aantal rekeningen bij te houden. De Amerikaan
se commerciële banken hebben in 1969 twintig miljard mutaties behandeld.
Naarstig wordt gezocht naar een oplossing van het probleem om de geschreven
cijfers automatisch te lezen (CHARACTER RECOGNITION), waardoor de be
langrijkste menselijke handeling in het girobedrijf zou komen te vervallen. Ook
LEVENSVERZEKERINGS-maatschappijen hebben de computer hard nodig,
vooral nu winstuitkering plaats vindt. Hetzelfde geldt voor EFFECTENBE
HEER.
Evenzo ingeburgerd is de computer bij de VOORRAADCONTROLE van een
groot aantal onderdelen en producten, met automatische invoering van mutaties,
bewaking van uitstaande inkoop- en verkoop-orders, bewaking van minimum
voorraden en plaatsen van bestellingen. Moeilijker uitvoerbaar, doch ook reeds
toegepast is het maken van de VOORCALCULATIE per product op grond van de
stuklijst en lijst der bewerkingen. Het sluitstuk van de administratie wordt dan ge
vormd door de nacalculatie en VERLIES en WINST berekening. Ook hier heeft
de invoering van de computer geleid tot een dusdanige toename der in de bereke
ning betrokken factoren en versnelling van de berichtgeving, dat een menselijke
boekhouder dit niet meer bij kan houden. Evenzeer als de noodzaak tot diepte in
vesteringen voor mechanisatie en automatie tot concentratie in de industrie heeft
geleid, dwingen de kosten der computerisatie tot fusies in de „dienstensector”.
Het computergeheugen maakt het mogelijk°zeer veel gegevens vast te leggen, te
rubriceren en na een druk op enkele knoppen per stuk of per rubriek uit te lezen.
Vandaar de plannen tot computerisatie van het BEVOLKINGSREGISTER, inclu
sief medische gegevens enz. Zelfs huwelijksbureaux proberen voor hun candidaat
een lijstje te produceren van de gevraagde jonge dames met blond haar van 25-30
jaar, 1.65-1.70 m lang enz.
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De computer kan zeer snel rekenen. En daarom door „proberen” een maximum
of minimum, kortom de gunstigste oplossing vinden. Een bekende demonstratie
is, dat een computer in enkele minuten alle „priem”-getallen tussen 0 en 100.000
kan opgeven. Ook moeilijke wiskundige problemen, zoals differentiaalvergelijkin
gen, kunnen door de computer worden opgelost. Vandaar de toepassing bij re
search, ontwikkeling en ontwerp.
Tot zekere hoogte kan de computer „redeneren”. Uit een aantal gegevens kan
hij de verschillende mogelijkheden onderzoeken en als resultaat de beste oplos
sing kiezen. Reeds enige jaren vertoont de Philips-tentoonstellingsdienst een „bo
ter en kaas spel”, waarbij de computer altijd wint. De Nederlandse schaakmeester
Euwe maakt een studie van het schaken per computer. Op hetzelfde gebied ligt
het „management by computers”, waarbij een aantal bestaande voorwaarden in het
programma wordt gebracht en de computer in korte tijd alle mogelijkheden en
consequenties aftast, waarvoor de manager maanden denken nodig zou hebben.
Oudere managers stellen, dat de computer intuïtie en ervaring mist, maar de jon
gere menen, dat dit juist een voordeel is, omdat „vooroordeel” wordt uitgesloten.

Wij zullen deze — allerminst volledige — opsomming van de mogelijkheden
tot toepassing van computers beëindigen met de opmerking, dat zekere grenzen
worden gesteld door de economie, ook betreffende het maken der programma’s.
De vraag naar computers, die ingewikkelde berekeningen met grote getallen
kunnen uitvoeren, heeft geleid tot zeer grote, dus kostbare computers. Het gevolg
was, dat men trachtte deze kostbare apparatuur zo goed mogelijk te benutten door
hem zeer snel te laten werken. Daardoor is de concurrentiestrijd van de jaren
1965-1970 ontstaan, waarbij de tijd per handeling van één bit tot de orde van
grootte van enkele nano-seconden is teruggebracht. Om deze grote computers
rendabel te maken kunnen deze per telefoonlijn aan vele medegebruikers worden
aangesloten (zie data transmissie Hfdst. IV.J.3.).

IV.J.2. KLEINE COMPUTERS

Tegengesteld aan de bovengeschetste ontwikkelingsgang, volgens welke de
computers steeds groter en sneller worden, kan men ook een tendens waarnemen
naar kleinere, bij de gebruiker op te stellen, computers. Dit is mogelijk omdat de
ze door invoering der geïntegreerde circuits kleiner en goedkoper zijn geworden.
Voor industriële toepassingen moet de computer altijd ter beschikking zijn en kan
men niet wachten op de centrale computer. Ook vele kantoren willen direct over
het resultaat van hun berekeningen beschikken. Zo is een reeks kleinere compu
ters ontstaan vanaf de tafelrekenmachine tot de factureermachine en zelfs tot kan
toorcomputers, die heel wat aan kunnen en dank zij het moderne schijfgeheugen
toch nog redelijk compact kunnen zijn. Het is te verwachten, dat deze ontwikke
ling door zal gaan, waardoor uitvoeringen zullen ontstaan met een beperkter toe
passingsgebied, die echter ook makkelijker te programmeren zullen zijn.

3. DATA TRANSMISSIE
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IV.J.3. DATATRANSMISSIE
Er zijn gevallen waarbij men gegevens vanuit verschillende plaatsen in één com
puter wil verwerken. Een voorbeeld hiervan is de vliegtuigreservering. In ieder
reisbureau wil men snel kunnen nagaan of er in een bepaald vliegtuig nog plaat
sen over zijn en de door de klant besproken plaatsen in het centrale geheugen re
serveren. De verbinding geschiedt dan meestal over telefoonlijnen, die slechts en
kele seconden gebruikt behoeven te worden, doch de computer moet altijd bereid
staan (ON LINE). Hetzelfde geldt voor een grote computer, die bepaalde moeilij
ke bewerkingen voor een aantal verspreide kleinere computers kan uitvoeren.

IV.J.4. GELD BETALEN EN ONTVANGEN

Terwijl de computerisatie het betalen per giro reeds zo veel gemakkelijker heeft
gemaakt, wordt ook het contant ontvangen en betalen van geld geautomatiseerd.
Al jaren bestaan de verkoopautomaten waarbij men met muntstukken betaalt. De
werking dezer machines berust op de maat en het gewicht van de muntstukken.
Indien men met papiergeld wil betalen, dient de machine bankbiljetten te iden
tificeren, hetgeen mogelijk is door elektronische aftasting en kleur-analyse. Deze
betaalautomaten vinden toepassing in wisselautomaten en in de sedert kort in Ne
derland ingevoerde automatische benzinepompen (TANKOMAAT).
Verder hebben enige banken apparaten opgesteld, onder de naam BANKOMAAT, waaruit rekeninghouders op ieder uur van de dag en de nacht tot een ze
ker maximum geld kunnen halen. Het systeem is zeer spitsvondig uitgedacht. De
rekeninghouder ontvangt een kaart die in de bankomaat kan worden gestoken,
waarin door ponsgaten zijn rekeningnummer is aangegeven. Om misbruik bij ver
lies van de kaart te voorkomen, is echter een tweede commando nodig om geld te
kunnen ontvangen: de rekeninghouder moet ook nog met drukknoppen een al
leen aan hem bekend gegeven nummer kiezen. Eerst daarna zal de betalingsautomaat een vast aantal bankbiljetten afleveren. Om herhaalde betaling te voorko
men, blokkeert de bankomaat nu gedurende één etmaal het betreffende rekening
nummer. De uitbetaling wordt vastgelegd in een ponsband, die de volgende dag
aan de computer van de bank wordt doorgegeven. Met een computer „on line” zou
het systeem beter en de bankomaat eenvoudiger kunnen zijn, maar dit is kost
baar.

I
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SECTIE K. ELEKTRONICA IN DE GENEESKUNDE
IV.K.1. H.F. VERWARMEN
Een middel om bepaalde aandoeningen (b.v. spierpijn) te genezen, is verwar
men. Hiertoe moet vaak de warmte op een dieper in het lichaam gelegen plaats
worden opgewekt. Bij infra-rood bestraling neemt de verwarming sterk af naarma
te men dieper in het weefsel komt: enerzijds door absorptie in de buitenste lagen,
anderzijds door de spreiding van de bundel. Een beter resultaat wordt verkregen
met de hoogfrequent DIATHERMIE, waarbij het betreffende lichaamsdeel wordt
geplaatst tussen vlakke elektroden, die aan de output van een kortegolf generator
worden verbonden. Doordat tussen de elektroden een homogeen veld optreedt, is
de dieptewerking zeer goed. Bij een vermogen van ca. 300 W bij 30 MHz wordt op
iedere gewenste plaats voldoende verwarming verkregen. Een bezwaar is echter,
dat vet en beenweefsel meer worden verwarmd dan spieren. De magnetische me
thode, waarbij een om het betreffende lichaamsdeel gewikkelde kabel door een
H.F.-stroom wordt doorlopen, schijnt in dit opzicht beter te zen. Ook wordt wel
volgens de MICROGOLF stralingsmethode gewerkt, waarbij het H.F.-veld wordt
uitgestraald door een enkele, kleine elektrode, bij een frequentie van ca. 2500
MHz.
De diathermie wordt vaak toegepast bij revalidatie om de spieren te verwarmen
vóór de oefening. De behandeling is ongevaarlijk en de apparatuur betrekkelijk
goedkoop.

IV.K.2. RÖNTGENTHERAPIE
Deze berust op het feit, dat de röntgenstraling de groei van ongewenste weefselcellen tot stilstand kan brengen. De golflengte van de straling schijnt weinig in
vloed op dit effect te hebben; de keuze hiervan is echter zeer belangrijk in verband
met de noodzaak om in het zieke weefsel zo veel mogelijk, doch in het gezonde
weefsel zo min mogelijk straling te brengen. Bij de bestraling van aan de opper
vlakte gelegen weefsels (OPPERVLAKTE THERAPIE) past men zeer „weke” stra
len toe, die bij een spanning van ca. 50 kV worden opgewekt in een röntgenbuis
met een weinig absorberend filter. Men plaatst de stralenbron dicht bij de huid,
waardoor bij een klein vermogen reeds een grote dosis wordt verkregen. De inten
siteit neemt echter snel af met de afstand. Hierdoor en door de sterke absorptie
van de weke straling wordt het dieper liggende weefsel gespaard.
Wil men juist wel dieper gelegen plaatsen bestralen, dan wordt de röntgenbuis
verder van de patiënt gebracht. Door de kleinere divergentie van de bundel is dan
de intensiteitsvermindering per cm diepte geringer. Men past een hogere span
ning toe (tot 200 kV bij 30 mA) om „hardere” stralen te krijgen, die dieper door
dringen. De weke stralen (die zouden worden geabsorbeerd door het minder diep
gelegen weefsel, waar men géén bestraling wenst) worden door een metaalfilter
uitgefilterd. Door diafragmeren wordt een nauwkeurig begrensde bundel verkre-
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gen. Tenslotte kan men door kruisvuur- of rotatiebestraling op de gewenste plaats
de dosis vergroten, terwijl het daaromheen gelegen weefsel wordt gespaard.
Nog hardere straling, doch een lagere intensiteit, verkrijgt men door gebruik te
maken van de radio-activiteit van de Co-60 isotoop van het cobalt, dat in een KOBALT-BOM wordt ingebouwd. Ook wordt dit wel in kleine naaldjes operatief
dicht bij het te bestralen object gebracht.

IV.K.3. RÖNTGENDIAGNOSTIEK

Het röntgenbeeld geeft de medicus de gelegenheid om zonder operatie te zien
wat zich in het menselijk lichaam afspeelt. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van
de genezende werking der röntgenstralen, integendeel men tracht de aan de pa
tiënt toegevoerde dosis zo klein mogelijk te houden.
Aanvankelijk werd het röntgenonderzoek alleen toegepast voor het beenderen
stelsel en dan nog voornamelijk van de extremiteiten. Door de geringe dikte van
het object kon men met eenvoudige apparatuur met lage spanning (tot 70 kV) en
kleine stroomsterkte uitkomen. Het niet bewegende object liet immers een lange
belichtingstijd toe.
Bij het longonderzoek kon de borstkas ook nog met een beperkte spanning (tot
70 kV) doorstraald worden. Het fotograferen van het nu bewegende object eiste
echter een kortere belichtingstijd en daarom een hogere stroomsterkte, temeer
omdat door de grotere afstand object-film de buis eveneens op grotere afstand
moest worden opgesteld. Dit onderzoek heeft bijzonder goede diensten bewezen
bij de bestrijding van de long-tuberculose. Door de doorlichting, en daaropvolgen
de foto als er een afwijking was gevonden, kon deze ziekte duidelijk worden aan
getoond. De later ingevoerde SCHERMBEELD-FOTOGRAFIE, waarbij het beeld
op het doorlichtscherm door een kleine fotocamera wordt vastgelegd, heeft het
mogelijk gemaakt grote groepen van de bevolking te onderzoeken, waarbij het op
treden van deze ziekte in een vroeg stadium kon worden ontdekt. Het resultaat is,
dat de long-tuberculose nu bijna niet meer voorkomt.
Het onderzoek van de maag en spijsverteringsorganen stelde hogere eisen aan
de apparatuur. Het dikkere en meer stralen absorberende weefsel vereiste hogere
spanningen (tot 125 kV). Bewegende rasters moesten de strooistralen uitfilteren.
Door het inbrengen van contrastmiddelen kon de vorm der organen beter worden
waargenomen, doch nu wenste de medicus een momentopname om een bepaalde
fase van de beweging vast te leggen. Dit geschiedt met de „seriecassette”.
Nog moeilijker is het onderzoek van hart, ruggemerg en hersenen, doch ook
hiervoor zijn oplossingen gevonden, o.a. door gebruik te maken van speciale con
trastmiddelen. Men mag dus wel stellen, dat ieder deel van het menselijk lichaam
thans voor het röntgenonderzoek bereikbaar is.

Soms is röntgendoorlichting tijdens de operatie nodig. In Hfdst. II.F.4. is reeds
behandeld welke voordelen hierbij door de beeldversterker, eventueel in combina
tie met televisie, worden verkregen.
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IV.K.4. CARDIOGRAFIE EN ENCEPHALOGRAFIE
Omstreeks 1906 slaagde EINTHOVEN er in de zeer kleine spanningen, die op
treden tussen verschillende plaatsen van het menselijk lichaam, te registreren met
de door hem ontworpen snaargalvanometer (hiervoor kreeg hij in 1924 de Nobel
prijs). De aldus verkregen CARDIOGRAMMEN geven een beeld van de werking
van het hart. De snaargalvanometer is later door een gevoelige lusgalvanometer
vervangen en de oscilloscoop geeft nog de mogelijkheid om verschillende span
ningen in hun onderling verband op te nemen (polaire diagrammen). De cardiograaf is een onmisbaar hulpmiddel geworden bij de behandeling van het hartin
farct. Door in een vroeg stadium een nauwkeurige studie te maken der gedurende
enige uren opgenomen cardiogrammen hoopt men het optreden hiervan te kun
nen voorkomen.
Nog lagere spanningen (ca. 30 microvolt) treden op tussen verschillende plaat
sen op het oppervlak van de schedel. De elektronica heeft het mogelijk gemaakt
ook deze spanningen te registreren. De hierbij verkregen ENCEPHALOGRAMMEN zijn niet alleen een hulpmiddel bij de studie van de werking der hersenen;
zij stellen de medicus ook in staat bepaalde afwijkingen bij de patiënt te registre
ren. De invloed o.a. van slaap en licht, doch vooral van epilepsie op deze curven is
duidelijk aantoonbaar. De bestudering van de reactie van de ruimtevaarders heeft
zeer veel studiemateriaal opgeleverd. Een diagnose van de optredende afwijkingen
vereist echter een automatische analyse van een aantal gedurende langere tijd op
verschillende plaatsen van de schedel opgenomen diagrammen. Hierbij kan de
computer t.a.v. het rubriceren der afwijkingen goede diensten bewijzen. Hoewel
het onderzoek nog lang niet is afgesloten, mag men wel verwachten, dat de neuro
loog hier de beschikking zal krijgen over een belangrijk hulpmiddel bij zijn diag
nose.

IV.K.5. PATIËNTENBEWAKING

In het voorgaande zijn wij niet ingegaan op de elektronische versterking van het
geluid van de ademhaling, en elektrische temperatuurmeting, evenmin op de me
ting van infra-rood-uitstraling en ultra-geluidsgolven (ECHOGRAM). Deze en de
in het vorige hoofdstuk behandelde instrumenten maken een „verre meting” van
de toestand van de patiënt mogelijk, die — vooral in grote ziekenhuizen — goede
diensten kan bewijzen. Een patiënt die eigenlijk voortdurend toezicht nodig heeft,
kan nu door enige elektrische leidingen worden verbonden aan de centrale, waar
altijd een verpleegster aanwezig is. De temperatuur, het cardiogram en wat men
verder wil meten, kan dan door meters en beeldbuizen in deze centrale worden
weergegeven, zodat de zuster met één oogopslag de toestand van de patiënt kan
overzien, en waar nodig direct ingrijpen.
Hoewel hieraan geen apart hoofdstuk kan worden gewijd, willen wij vermelden,
dat er verschillende methoden bestaan om door elektrische spanningen de wer
king van bepaalde zenuwen (en daardoor spieren) te stimuleren. De reeks van toe-
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passingen loopt van hogere spanningen in de SHOCK-THERAPIE, naar lagere
spanningen (MYOGRAAF) en tenslotte naar de minieme spanningen, die in de
PACEMAKER de werking van het hart reguleren en stimuleren.
Uit deze — allerminst volledige — opsomming moge toch wel blijken, welk
een grote rol de elektronica ook in de geneeskunde vervult.
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SECTIE L. DIVERSE TOEPASSINGEN
IV.L.1. ELEKTRISCHE VERLICHTING
Het klassieke middel om de verlichting met gloeilampen te regelen is de regelweerstand of de regeltransformator (Hfdst. II.M.7.). Tegenwoordig worden ook
thyristors hiervoor gebruikt. De regeling van gasontladingslampen is wat ingewik
kelder: men moet hier de stroom (of de tijd gedurende welke er stroom loopt) re
gelen, doch de ontsteekspanning handhaven. Er zijn eenvoudige apparaatjes met
thyristors ontwikkeld, waarmede met een kleine variabele weerstand de lichtsterk
te van een aantal T.L.-lampen kan worden geregeld.
Wij toonden in fig. 244c het schema van een deel van de „transistor-ballast”,
waarmede een T.L.-lamp uit een auto-accu kan worden gevoed. Dergelijke instal
laties worden ook toegepast voor de binnenverlichting van treinen.
Naarmate aan de voorschakelapparaten voor gasontladingslampen hogere eisen
worden gesteld, worden ook hier elektronische circuits ingevoerd. De „starter” van
de T.L.-lamp kan door een thyristor worden vervangen; de prijs is thans echter
nog te hoog. Men bestudeert zelfs de mogelijkheid om de smoorspoel, die nu een
maal nodig is wegens de negatieve karakteristiek van de gasontlading, door een
thyristorschakeling te vervangen.
Met gebruikmaking van een fotometer is het natuurlijk zeer goed mogelijk de
spanning aan de lampen op grond van de gemeten lichtsterkte bij te regelen. Dit
wordt ook toegepast bij de verlichting van tunnels, waarbij men het verlichtingsniveau in de tunnel aan het buiten heersende daglicht wil aanpassen.

IV.L.2. FOTOGRAFIE
De fotograaf of cineast moet zijn diafragma-opening instellen overeenkomstig
de verlichtingssterkte van het object. Serieuze fotografen gebruikten hierbij een
belichtingsmeter, doch hiermede gaat tijd verloren. In de automatische camera le
vert een selenium- of cadmium sulfide fotocel (Hfdst. II.F. 1.) een stroom, die even
redig is met de verlichtingssterkte en hierdoor wordt het diafragma bewogen. Het
aanbrengen van de fotocel aan de voorkant van de camera is principieel niet juist:
men moet de verlichtingssterkte van het object meten en niet van de omgeving.
In de spiegelreflex-camera is het mogelijk om een kleine fotocel achter de lens te
zetten. Bij juiste plaatsing meet deze dan de gemiddelde helderheid van het
gehele beeld.
Bij het maken van vergrotingen moest de fotograaf vroeger door proberen met
strookjes afdrukpapier de juiste belichtingstijd bepalen: het ene negatief is donker
der dan het andere. Ook hier geeft de DO(nkere) KA(mer) fotometer de oplos
sing.

Een andere toepassing is de „ELEKTRONENFLITS”, waarbij een condensator
via een omzetter door een batterijtje wordt opgeladen. Bij het afdrukken van de
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sluiter wordt deze condensator over een gasontladingslamp ontladen, waardoor
kortstondig een grote lichtstroom wordt uitgezonden.
Een zeer geraffineerde apparatuur maakt het mogelijk een projector automa
tisch scherp te stellen. In de thans zo populaire automatische projector van kleinbeeld-dia’s, treden door speling in het magazijn en bol staan van de film, kleine
afwijkingen op van de plaats van de film t.o.v. de lens. Dit veroorzaakt bij de
grote openingshoek van het gebruikte objectief al gauw onscherpte in het gepro
jecteerde beeld. Een elektronisch apparaatje regelt dan de instelling bij tot de
maximum scherpte bereikt wordt. Ook dit toch vrij gecompliceerde technische
snufje heeft zijn weg tot de markt voor de amateur gevonden. Weliswaar betreft
het hier het meten van de afstand fotolaag naar objectief. Het is echter mogelijk
om de automatische regeling inderdaad door de scherpte te beïnvloeden.

IV.L.3. HET HUISHOUDEN
Het is interessant om eens na te gaan hoever de automatie in het huishouden
reeds is gevorderd. De temperatuur van het strijkijzer kan men instellen op een
waarde, die aan de te strijken stof is aangepast. De ijskast en de bakoven krijgen
een temperatuurwaarde, die men vooraf kan instellen. De elektrische oven of de
kookplaat worden na een ingestelde tijd uitgeschakeld. De moderne mixer kan
men binnen ruime grenzen op het gewenste toerental instellen. Ook de brood
rooster kan men instellen op meer of minder „bruin”. In de toekomst zal ook in
huis in de magnetronoven de diepgevroren maaltijd in één minuut tot de juiste
temperatuur worden verwarmd. De automatische wasmachine werkt zijn ingestel
de programma af zonder enige menselijke tussenkomst, waarbij temperatuur, tijd
en beweging zo worden geregeld, dat voor het betreffende wasgoed een optimaal
effect wordt bereikt. Dit geldt ook voor de vaatwasmachine. De telefoon brengt de
huisvrouw in contact met haar leveranciers door een nummer te draaien en de
„babyfoon” waarschuwt als de baby huilt. De bank bezorgt tenslotte het losbladig
kasboek bij haar thuis. De ontwikkelingen van goedkope elektronica zullen voor
toekomstige verbeteringen zorgen. Hierbij zal steeds meer de rol van het relais en
het bimetaal door geïntegreerde circuits worden overgenomen.

IV.L.4. DE AUTOMOBIEL
De toepassing van de elektronica in de automobiel, ontwikkelt zich slechts
langzaam.
Er zijn apparaatjes in de handel, die de parkeerlichten ontsteken als het donker
wordt. Voor het probleem „verblinden” en „dimmen” is echter nog geen bevredi
gende oplossing gevonden. Automatische dim-apparaten met een fotocel hebben
in de practijk niet voldaan.
Voor de watertemperatuurmeting worden N.T.C.-weerstanden toegepast, doch
men stelt zich veelal tevreden met een signaallampje, door een bi-metaal bediend.
Ook voor de „thermostaat” (die bij lage temperatuur de koelwatercirculatie be-
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grenst) en het inschakelen van de „denkende ventilator” (als de temperatuur van
het koelwater te hoog wordt) is het bi-metaal goedkoper. Voor de „denkende” rui
tenwisser, die met tussenpozen één slag maakt, worden inderdaad thyristors ge
bruikt.
Voor het meten van de benzinestand gebruikt men een vlotter, die een potentiometercontact beweegt. Men kan zich afvragen of het meten van de capaciteit
tussen twee elektroden, die verticaal in de tank worden opgesteld, niet een nauw
keuriger en betrouwbaarder meting zou opleveren. Volgens dezelfde methode
zou men de oliestand in het motprcarter op het dashboard kunnen aanwijzen, in
plaats van de wat primitieve „peilstok”.
In de handel zijn elektronische toerentellers, bestaande uit een mV-meter in se
rie met een diode-gelijkrichter en een condensator, die de frequentie van de ontsteekpulsen meet. Voor de aandrijving van de snelheidsmeter en de kilometertel
ler gebruikt men echter nog steeds een onbereikbaar onder de auto aangebrachte
tandwieloverbrenging en een Bowden-kabel. Men kan zich afvragen of niet een
betrouwbaardere en goedkopere oplossing zou worden verkregen met een mag-,
neetje op de krukas en een hierdoor bewogen vast opgesteld Rced-relais. Een een
voudig elektrisch kabeltje leidt dan de stroomstoten naar het dashboard, waar een
frequentiemeter (als bij de toerenteller) de snelheid, en een pulsteller het aantal af
gelegde kilometers aanwijst. Indien alle hierboven genoemde meetwaarden «digi
taal” zouden worden doorgegeven kunnen zij door één omschakelbaar aanwijsinstrument (b.v. cijferbuizen) worden aangegeven. Men kan deze waarden dan echter
ook „onthouden” in een geheugen en ermede rekenen, zodat men b.v. het benzi
neverbruik per km zou kunnen aflezen.
Er worden methoden bestudeerd om elektronisch de remkracht als functie van
de snelheid te regelen, waardoor o.a. het „blokkeren” van de remmen wordt voor
komen. Eveneens om de meest aangepaste „versnelling” in te schakelen.
De belangrijkste toepassing van de elektronica zou echter de ontsteking kunnen
zijn. Noodzakelijk is een sterke vonk om de koude motor (bij laag toerental) te
kunnen starten. Bij hoog toerental moet de vonkspanning niet zo hoog zijn, dat de
contactpunten van de bougies verbranden, doch vooral moet de vonk overslaan op
het juiste moment om een zo volledig mogelijke, en tevens het maximale vermo
gen opleverende, verbranding van het gasmengsel te verkrijgen. Men vindt in de
„accessoire”-handel „transistor-ontstekers”, die de stroom van de „onderbreker”
versterken. Maar deze onderbreker blijft een onderdeel, dat voortdurend onder
houd en bovendien een kostbare aandrijving vereist. Een „sensor” (als in Hfdst.
II.N.4. is genoemd) op de krukas levert een betrouwbare en goedkope methode
om een aantal spanningspulsen op te wekken, dat evenredig is met het toerental.
Men kan nu niet alleen de spanningskromme dezer pulsen dusdanig omvormen,
dat in combinatie met de „bobine” bij alle snelheden de gunstigste spanningsvorm
voor de ontsteking wordt verkregen. Bovendien kan men elektronisch het tijdstip
van de ontsteking („voor”- of „na”-ontsteking) gemakkelijk regelen. Daardoor is
tenslotte de basis geschapen voor „automatie”, waarbij uit de temperatuur, het toe
rental en de stand van het gaspedaal de gunstigste waarden voor lucht- en benzi
netoevoer en ook de „voorontsteking” worden berekend en ingesteld. Door
BOSCH is een dergelijke inrichting ontwikkeld voor motoren met „benzine-injec-
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tie”. Het economisch belang van de beperking van het benzineverbruik en de
hiermede direct verband houdende luchtverontreiniging, die ontoelaatbaar
wordt i.v.m. de volksgezondheid, leiden echter tot de conclusie dat een grotere
activiteit van de gehele industrie op dit gebied noodzakelijk is.
De door accumulatoren aangedreven ELEKTROMOBIEL zal zeker volkomen
geautomatiseerd zijn, geen luchtverontreiniging veroorzaken en economisch zijn
in het energieverbruik.

IV.L.5. DE DRUKKERIJ

1

Het doet mij genoegen te kunnen vermelden, dat bij het zetten van dit boek van
één van de nieuwste toepassingen van de elektronica gebruik is gemaakt, nl. van
de „zetcomputer”, gecombineerd met de „DIGISET”.
Aan drukwerk wordt meestal de eis gesteld, dat alle regels dezelfde breedte
moeten hebben. Om dit te bereiken moest vroeger de handzetter, nadat hij het
einde van de regel had bepaald, de overblijvende spatie gelijkelijk verdelen over de
regel door het kiezen van passende vulstukken. Welnu: de zet-computer doet dit
automatisch! Uit de — aanvankelijk eindloos — in een ponsband van een digitale
schrijfmachine getikte tekst, bepaalt de computer door optellen van de breedten
der letters en de spaties het einde van de regel. Dit punt wordt teruggeschoven
naar het einde van het laatste woord of de laatste lettergreep (dit laatste is een
moeilijke opgave voor de computer, waarvoor een speciaal programma moet wor
den ingebouwd). De computer verdeelt nu de overblijvende ruimte aan het einde
van de regel gelijkelijk over de spatie tussen de woorden. Het resultaat is een pons
band, waarin de tekst in genummerde regels van gelijke breedte is verdeeld.
Doordat de tekst in „digitale” vorm op de band is gebracht, kan men nu een
elektronisch bediende fotografische zetmachine, de „digiset” gebruiken. Hierin is
ieder letter- of cijfer-teken in een geheugen gebracht in de vorm van zwart- of witsignalen van een raster, dat (net zoals bij de televisie) het plaatje van dit teken af
loopt. De digitale code van de band kiest nu als „adres” uit dit geheugen het be
treffende letterteken.
Dit wordt dan afgebeeld op een katodestraalbuis, die zeer snel het letterteken
fotografeert en daarna de film één letterbreedte verder schuift. Als de band een
nieuwe regel aangeeft, wordt ook de film in de positie van de nieuwe regel ge
bracht. Zo krijgt men de tekst op een film, waarvan voor de correctie de „strokenproef”, en tenslotte de „off-set-plaat” kan worden afgedrukt.
Het is met deze machine mogelijk om ca 50 letters per seconde af te drukken.
Aangezien men met een definitie van 100 lijnen kan volstaan is dit langzamer dan
televisie waar men in 1/25ste seconde 625 lijnen afbeeldt. Het is echter vele ma
len sneller dan men met een mechanische machine, die lettervormen moet kiezen
of gieten, kan bereiken.
Naast de grotere snelheid van deze methode is een belangrijk voordeel, dat het
aanbrengen van correcties geen handwerk vereist, zoals het uitwisselen van letters
of regels bij de mechanische methode. De te corrigeren regels worden nl. in een
ponsband gebracht met vermelding van het regelnummer. Alweer met behulp van
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de computer wordt uit de oorspronkelijke en de correctieband een gecorrigeerde
band gemaakt, die weer door de digiset kan worden afgebeeld.
Dit is een groot voordeel voor slordige of wispelturige auteurs, die bij de correc
tie nog wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke manuscript willen aan
brengen. Met enige schaamte moet ik bekennen, dat daarom de digiset mij zo
goed bevallen is.

SLOTWOORD
In dit laatste deel is getracht een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de
toepassingen van de elektronica. Men mag hieruit wel concluderen, dat deze tech
niek op zeer vele gebieden ertoe heeft bijgedragen het leven van de mens gemak
kelijker en aangenamer te maken.
Er is niet al te uitvoerig ingegaan op de militaire toepassingen. Hierover is van
zelfsprekend niet veel gepubliceerd. Wij moeten echter nog wel vermelden, dat de
elektronica zeer veel kan bijdragen tot de verdediging tegen een militaire aanval.
Zij kan echter ook de aanval zelf efficiënter en daardoor vernietigender doen zijn.
Laat ons hopen, dat de mensheid de wijsheid zal kunnen opbrengen om de
elektronica te gebruiken tot heil en niet tot vernietiging van deze wereld. Alleen
dan zal de elektronicus met voldoening op zijn werk kunnen terugzien.
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