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VOORBERICHT
Veel groter dan de meeste mensen denken is de invloed van
de techniek op het menselijk bestaan. In het algemeen beseft
men wel dat technische vorderingen een verhoging van het
levenspeil bewerken. Minder algemeen realiseert men zich
hoe deze vorderingen de loop van de geschiedenis beïnvloe
den. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat een ontzag
wekkende gebeurtenis hel was toen de mens een half miljoen
jaar geleden leerde vuurstenen te gebruiken. Vast staat, dat
de veiligheid van het menselijk bestaan hierdoor werd ver
groot, maar in welke mate dit het geval was, weten we nog
steeds niet. Een eenvoudige uitvinding als die van de stijgbeu
gel en het feil dat de Ncderfranken die eerder en op groter
schaal gingen gebruiken dan hun buren, heeft waarschijnlijk
de vorming van het rijk van Karei de Grote mogelijk ge
maakt.
Aan de andere kant betekent het ontbreken van technieken
dat menselijkc instellingen en gemeenschappen tot verval ko
men. Het niet aanwezig zijn van afdoende middelen om de
verzanding van de toegangsweg over water tot Brugge tegen
te gaan was er de oorzaak van dat Brugge ophield een van de
belangrijkste handelssteden van Europa te zijn.
Uit de loop van de geschiedenis kunnen wij de gevolgtrekking
maken, dat het ontwikkelen en toepassen van nieuwe tech
nieken niet alleen over de kwaliteit van het menselijk bestaan
beslist, maar ook mede bepaalt welke plaats een volk in de
wereld zal innemen

Zonder voorbij te willen gaan aan het belang van de schei
kunde, de werktuigbouwkunde en de voor ons land wel zeer
zwaar wegende weg- en waterbouwkunde mogen we toch wel
vaststellen dat waarschijnlijk de elektronica voor een zeer
groot deel hel gezicht van de samenleving bepaalt en ook ver
der bepalen zal. Dank zij de elektronica konden een meet- en
regeltechniek worden ontwikkeld waarvan de scheikunde, de
werktuig- en de waterbouwkunde, maar ook de medische we
tenschap steeds meer gebruik maken. De elektronica ligt ten
grondslag aan de automatisering, aan de telecommunicatie,
aan de ruimtevaart, aan de goede gang van zaken in het ver
keer, in de lucht, op het water en straks ook op de weg.
De ’o belangrijke computer, die grote hoeveelheden reken

werk verricht in een fractie van de tijd die honderden mense
lijke rekenaars daar voor nodig zouden hebben, is geheel sa
mengesteld uit elektronische onderdelen, ook hel z.g. geheu
gen. En het belangrijkste verschijnsel van de twintigste eeuw
de steeds groeiende intensiteit van de massacommunicatie is
ondenkbaar zonder elektronica. Kranten krijgen hun nieuws
voor een overgroot deel langs elektronische weg; de werking
van radio en televisie berust uitsluitend op elektronica. Met
behulp van soms eenvoudige, maar meestal gecompliceerde
elektronische schakelingen wordt het wereldbeeld van hon
derden miljoenen mensen verruimd Dank zij deze massa
communicatiemiddelen verandert hun houding, hun wijze
van denken en ook hun keuze van de individuen die hen zul
len moeten besturen.
Wij kunnen ons niet veroorloven hel ontwikkelen en tocpassen van elektronische vindingen aan anderen over te laten
Als wij in dit opzicht achter blijven, betekent dit dal de lage
landen bij de zee een onderontwikkeld gebied gaan vormen
Beter is het dat onze belangstelling voor de elektronica zó
groot is, dal wij met die vindingen en toepassingen vóóraan
lopen. De komende tientallen jaren zullen in dit opzicht be
slissend zijn Wanneer in deze periode de weegschaal naar de
verkeerde kant zou gaan doorslaan, is onze rol gedurende
honderden jaren uitgcspecld
Maar de elektronica verdient niet alleen onze belangstelling
om materiële redenen. Het is immers mede een essentieel on
derdeel van de natuurwetenschappen, de natuurkunde in hel
bijzonder. Tal van verschijnselen uil dit fascinerende gebied
trekken onze aandacht, brengen ons tol verwondering en roe
pen bij ons de vraag op naar een beter en meer begrijpen.
Een groot deel van de mensheid wil niet slechts welen hóe
een apparaat gebruikt moet worden, maar ook wat hel princi
pe van zijn werking is.
Elektronica is dus ook een stuk wetenschap.
In „Wij en de Elektronica” speelt het elektron de hoofdrol.
Hel is pas ruim een halve eeuw geleden ontdekt. Men stelt
het zich voor als een elektrisch geladen bolletje met een ge
wicht van slechts 0,000.000.000.000.000.000.000.000.009
gram, in de regel draaiend rondom een atoomkern, maar
soms ook vrij bewegend — een toestand die voor de elektro
nica het meest interessant is. Wij moeten hierbij bedenken
dat deze voorstelling slechts een model is; wat een elektron
in werkelijkheid is, kunnen wij door zijn kleinheid slechts bij
benadering zeggen.
Sinds zijn ontdekking is aan hel elektron meer aandacht be
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sleed dan aan onverschillig welk ander onderwerp van we
tenschap. En, zoals bekend, heeft de mens van de verschijn
selen rondom het elektron ook met succes gebruik weten te
maken. Dat gebeurde dank zij hel speurwerk van velen en
het bijzonder vernuft van enkele zeer grote onderzoekers.
In „Wij en de Elektronica” is op eenvoudige wijze, zonder for
mules, uiteengezet hoe de mens het elektron voor zich kan la
ten werken. De uitgave is afgestemd op de jonge lezer — wat
niet wil zeggen dat zij niet ook zeer leesbaar is voor ouderen.
„Wij en de Elektronica” is zowel in boekvorm als in onderde
len beschikbaar. Voor het gebruik in scholen zijn de tien
hoofdstukken namelijk gescheiden in een mapje ondergebrachl. Wellicht kan hel werkje er toe bijdragen dal vele jon
ge mensen een belangstelling ontwikkelen die er toe leidt, dal
zij hun loekomsl aan de veelbelovende toekomst van de elek
tronica willen verbinden.
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WIJ EN DE ELEKTRONICA

Voor het vóórtbrengen van geluid is energie nodig; de ge
luidsgolven brengen energie over. Hoe groter de trillingsuitwijking, de z.g. amplitudo, des te sterker de toon en hoe meer
geluidsenergie er is.
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Geluidsvoortplénting

Fig. /. Geiuidsoverbrenging

op afstand

Het geluid breidt zich van de geluidsbron bolvormig uit in de
ruimte. Steeds wijder wordt het gebied waarover de geluids

energie wordt verdeeld. Slechts een gedeelte van deze ener
gie bereikt de waarnemer en wel minder naarmate deze ver
der weg is. Door deze „verdunning” zal het geluid in sterkte
afnemen en al spoedig onhoorbaar zijn. Een in Hilversum
in de open lucht spelend omroeporkest zal, zonder meer,
alleen hoorbaar zijn in de nabije omgeving.

Men kan grotere afstanden overbruggen door de verdunning
ten gevolge van de uitbreiding van het geluid in de ruimte te
verminderen, b.v. door een scheepsroeper te gebruiken, dan

wel te voorkomen, b.v. door middel van buizen. Spreekbuizen
werden destijds als een soort huistelefoon gebruikt en op klei

ne schepen wordt dit nu nog tussen brug en machinekamer
toegepasl. Men komt hiermee echter niet ver genoeg; boven
dien laat de geluidskwaliteit op grote afstand te wensen over.

De elektronentechniek komt
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Sinds o.a. Graham Bell op dat gebied bepaalde ontdekkingen

deed, kan de overbrenging over vrij grote afstand gemakkelijk
en wel langs elektrische weg geschieden.
Hierbij is een gesloten elektrische keten nodig, die wordt ge
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maakt door de twee betrokken plaatsen door een heen- en terugdraad te verbinden (fig. 2). Aan de ene kant is in de keten
de microfoon, aan de andere kant de telefoon opgenomen;
elk bestaat uil een beweeglijk ijzeren trilplaatje, een magneet
je en een draadspoeltje, welke laatste in de keten is opgeno
men (er zijn ook andere typen, maar dat is voor het principe
niet van belang). De geluidsgolven brengen het microfoonplaatjc in beweging en door inductie ontstaat dan in het
spoeltje en dus ook in de gehele elektrische keten een elektri
sche trilling. Dit is een z.g. wisselstroom, waarbij de elektrici
teit in de leiding heen en weer trilt in hetzelfde ritme als de
lucht dat deed. Deze wisselstroom gaat door het spoeltje in de
telefoon, waardoor dit als een elektromagneet met wisselende
sterkte gaat werken. Dit brengt het telefoonplaatje weer in
trilling en daarmede dus ook de lucht er omheen. Daar deze
luchttrilling ook weer een nauwkeurige afspiegeling is van de
elektrische trilling, hoort men hier het oorspronkelijke geluid.
Zo kan men dus, via de gemakkelijk over lange afstand te
transporteren elektrische trilling, geluid overbrengen.
Daar van zeer lange ketens de elektrische weerstand groot is
en de microfoon daarin slechts zeer zwakke stroompjes kan
opwekken, deed zich al spoedig de behoefte gevoelen aan ver
sterking. Men neemt dan in de keten een versterker op, waar
door zoveel elektrische energie kan worden verkregen, dat
ook luidsprekers kunnen worden gebruikt (fig. 3).
Bij telefonie, dus voor het gesproken woord, kan met frequen
ties van 200 Hz tot ca 4.000 Hz worden volstaan. De frequentiegrenzen zijn wijder naarmate men aan de kwaliteit
hogere eisen stelt, zoals bij de overdracht van muziek. Hi Fi-

geluidsgolf
in lucht

»
jj microfoon

elektrische]
trilling
1 |

—

versterker

>
elektrische
trilling
geluidsgolf
in lucht

Fig. 3. Telefonie overgrote afstand
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weergave gaat van 50 Hz tot 15.000 Hz, het audiofrequente
gebied.
Hiermee is het principe van de telefonie, de geluidsverster
kers en de draadomroep gegeven. Maar radio-omroep is nog
wat anders. Hoe kan men geluid ontvangen uit een studio
waarmee men geen directe draadverbinding heeft? Hoe kan
men echt „omroepen", over gehele landen en continenten
heen? En hoe kan de luisteraar een keuze doen uit de vele
omroepzenders?

De radio
Als één der eersten ontdekte H. W. Hertz dat elektrische tril
lingen zich als golven ook door de vrije ruimte kunnen voort
planten, zelfs door het luchtledige, het niets heen. Daar men
zich moeilijk kon voorstellen, dat golven door het „niets"
gaan en men nog geen voldoende inzicht had in het wezen
van deze golven, voerde men het begrip ether in, wat dan de
„drager" ervan zou zijn. Men sprak dan van z.g. „ethcrgolven”. Deze opvattingen heeft men inmiddels verworpen en
tegenwoordig spreekt men over elektromagnetische golven.
Hun voortplantingssnelheid is 300.000 km per seconde, dat
is dezelfde als die van licht. Licht is namelijk ook een elektro
magnetische golf, maar dan met kleine golflengten en wel
tussen 0,4 en 0,8 p.m (I u.m — I micromeler=0,001 mm).
Elektromagnetische golven blijken op te treden vanuit elcktri
sche geleiders als daarin een elektrische trilling aanwezig is.
Zo’n geleider kan een zendantenne zijn, van hieruit worden
de golven in de ruimte uitgestraald. De overeenkomst met ge

Radiogolven brengen geluid over
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luid gaat nog verder. Niet elke elektrische trilling veroorzaakt
namelijk uitstraling. Deze inoet voor een bepaalde antenne
een frequentie hebben van b.v. tenminste enkele honderddui
zenden Hz.
Als de uitgezonden elektromagnetische golven op een gelei
der, b.v. een ontvangantenne, terecht komen, ontstaat daarin
weer een elektrische trilling, die de oorspronkelijke frequen
tie heeft, maar die natuurlijk zwakker is dan de oorspronke
lijke trilling Wc weten echter dat deze naar believen kan
worden versterkt.
De vraag is nu, hoe men een dergelijk snelle radiofrequente
trilling kan opwekken en wat men aan dergelijke trillingen
heeft die ver builen het audiofrequente gebied liggen

De ppwpksong
■elektrische trillingen

M
______

Het eerste probleem kan worden toegelicht aan de hand van
een mechanisch model. Aan een schrocfvcer hangt een ge
wicht in rusttoestand (fig 4). Zodra het gewicht wordt neergedrukt, zal in de veer een elastische reactiekracht optreden die
de rusttoestand tracht te herstellen. Wordt het gewicht losge
laten, dan gaat hel door deze veerkracht met een geleidelijk
toenemende snelheid naar boven Deze geleidelijkheid is een
gevolg van de z.g. traagheid: het kost moeite een lichaam in
beweging te brengen. Deze traagheid uit zich echter ook
daarin, dal het gewicht moeilijk tot stilstand te brengen is.
Als nl. hel gewicht in de ruststand is gekomen, is de veer
kracht verdwenen, maar door zijn traagheid, die de oorzaak is
dat hel niet plotseling kan stoppen, zal het gewicht de rust
stand voorbij schieten. Nu treedt een naar beneden gerichte
kracht op, waardoor het gewicht weer wordt afgeremd. Het
komt geleidelijk tol stilstand en wordt weer versneld naar de
ruststand gedreven.
Deze hecn-cn-weergaande beweging zal steeds doorgaan: het
geheel is in trilling. De uitslag van de trilling (de trillingsamplitudo) zal slechts door de wrijving geleidelijk afnemen.
Door op de juiste momenten duwtjes te geven, kan een onge
dempte trilling worden verkregen. Een mechanische trilling
ontslaat dus door het samenspel van een elastische kracht
(van de veer) en van een traagheid (van het gewicht); dit laat
ste is een zich verzetten tegen een versnelling of vertraging
van de beweging.

periodieke
energietoevoer

Fig. I Mechanische oscillator

Fig. 5. Een schommel is

mechanische oscillator
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In een elektrische trillingsketen gebeurt eigenlijk hetzelfde.
Hierin zullen dus twee bijzondere elektrische onderdelen
voor moeten komen: één dat, wanneer de elektrische lading
in de keten uit zijn rusttoestand bewogen wordt, zich met een
elastische kracht tegen deze plaatsverandering verzet en één
dat de „traagheid” van de elektrische stroom veroorzaakt, dus
een zich verzetten tegen een toenemen of afnemen van de
sterkte van de elektrische stroom.
Deze onderdelen zijn respectievelijk de condensator en de
spoel. Op de juiste wijze geschakeld vormen zij tezamen de
elektrische trillingskring. De frequentie van de opgewekte
trilling is afhankelijk van de elektrische waarden van de con
densator en de spoel ; is b.v. de condensator kiem en heeft de
spoel weinig windingen, dan is de frequentie groot.
Een ongedempte trilling wordt hier verkregen door op de
juiste momenten kleine beetjes elektrische energie toe te voe
ren; dit kan met behulp van een schakeling met elektronen
buizen eenvoudig en automatisch geschieden. Worden zeer
kleine energiestootjes gegeven, dan zal er een zwakke trilling
ontstaan; zijn de stootjes groter, dan zal ook de amplitudo
van de trilling groter zijn. De complete schakeling heel een
elektrische oscillator.

■
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Fig. 7. Elektronen in een trillingskring

Uitzending van elektromagnetische golven
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golven
elektrische
trillingen

Fig. 8. Een zender
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Uitzending van radiogolven geschiedt door de zendantenne,
die verbonden is met de elektrische trillingskring. Deze ver
binding wordt gevormd door een spoel die in de antenneketen is opgenomen en die dicht bij de spoel van de trillings
kring is geplaatst. Zodoende vormen de beide spoelen een
soort transformator, zodat elektrische trillingen die in de tril
lingskring opgewekt worden, ook in de antenneketen zullen
optreden (inductie). Mits de frequentie hoog genoeg is, zullen
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1 000 000 Hz.

nu elektromagnetische golven worden uitgestraald (fig. 8).
De golflengte van de uitgestraaldc golven is te berekenen uit
de frequentie volgens de betrekking: golflengte (in km)X fre
quentie (in 1lz)= 100.000 km/sec (de lichtsnelheid).

Ontvangst va :

;

sche golven

Zoals reeds gezegd, vallen de door een zender uitgezonden
golven op de ontvangantenne. Deze antenne maakt deel uit
van een antenneketen, waarin nu elektrische trillingen ont
staan met dezelfde frequentie als de oorspronkelijke trillin
gen. Er zijn echter meer zenders in de „lucht”, elk weer met
een andere frequentie. Elk zal in de antenneketen een elektri
sche trilling doen ontstaan, zodat er een groot aantal trillin
gen aanwezig is, elk met een eigen frequentie. Daar de ont
vanger echter op slechts één frequentie dient te reageren,
moeten daarin voorzieningen worden getroffen om dit te be
reiken. Hierbij maakt men gebruik van het verschijnsel „reso
nantie”, waardoor men de ontvanger behalve gevoelig ook z.g.
selectief kan maken.
Daartoe wordt een elektrische trillingskring (afstemkring), be
staande uit condensator en spoel, met de antenneketen ge
koppeld op dezelfde wijze als reeds bij de zender besproken is
(fig. 9). Deze keten zal slechts met een bepaalde frequentie
kunnen meetrillen of resoneren. Door de waarde van de con
densator variabel te maken met behulp van een variabele
condensator (afstemcondensator), kan deze frequentie geva
rieerd worden en kan dus het gewenste station worden uitge
zócht. De frequentie waarbij de kring „reageert”, heet de resonantiefrequentie; bij deze frequentie is de kring in resonan
tie. Bij resonantie treedt een trilling op met grote amplitudo,

- ontvangantenne

Vf

elektromagne tische golf

elektrische
golf

Fig. 9. Ontvangst van
radiogolven
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groter dan die van de trilling in de antenne. Déze trilling kan
verder naar behoefte versterkt worden.

De detectie
■K-1 ■^£^3

Hoe kan de aanwezigheid van de ontvangen hoogfrequente
elektrische trilling worden aangetoond? De trilling is te snel
om door een aanwijsinstrument (b v. een stroommeter, een
ampèremeter) te worden aangewezen, omdat de naald de
snelle wisselingen niet kan volgen. Als wc er echter een gelijk
stroom van maken, dan is dit wel mogelijk. Dit kan met be
hulp van een gelijkrichter, die van de wisselstroom de stroom
in de ene — positieve — richting doorlaat, zich echter verzet
tegen stroomdoorgang in de andere — negatieve — richting.
Deze gelijkrichter werkt op dezelfde manier als het ventiel in
een pomp. Als de zuiger heen en weer wordt bewogen, ont
staat er in de pompbuis beurtelings een druk (positief deel)
en een zuiging (negatief deel). Het ventiel in de afvoerleiding
zorgt er voor dat alleen de druk een stroming kan veroorza
ken. Zodoende wordt een schcutsgewijzc gelijkstroom verkre
gen; het „gelijk” heeft dan alleen betrekking op de richting,
niet op de sterkte van de stroom.
Door nu voor de aangevoerde stroom een soort reservoir aan
te brengen dat steeds een weinig elektriciteit opspaart en dit
afgeeft gedurende de tijd, dat er geen elektriciteit aangevoerd
wordt, kan de stroom gelijkmatiger van sterkte worden ge
maakt. Een dergelijk reservoir is een condensator (fig. 10).
De stroom kan nu worden gemeten met een stroommeter. Als
de zender met constante sterkte elektromagnetische golven
uitzendt, zal de meter dus een (nagenoeg) constante uitslag
vertonen.
Fig. 10. Zender en ontvanger
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Wat tón.-,

-

hiermee doen?

Als nu de zender wordt uitgeschakeld, is er geen stroom meer
en vertoont de stroommeter geen uitslag meer. Door de zen
der telkens aan en uit te schakelen in een bepaalde code, b.v.
de morsccode, kunnen berichten worden overgebracht.
Dit is hel principe van de draadloze telegrafie. In werkelijk
heid is het natuurlijk wel iets ingewikkelder.
Het is echter ook mogelijk om de sterkte van de zender in een
bepaald tempo te variëren; stel dit gaat in een tempo van
500 keer per seconde Dit lijkt snel, maar gedurende 1/500
seconde maakt de zender, als hij met een frequentie van
1.000.000 Hz werkt, toch altijd nog 2.000 trillingen. Een
sterktewisseling van 500 Hz is, vergeleken met de frequentie
van de zender, toch een langzame.
De ontvanger toont dus een gelijkstroom die in sterkte vari
eert in een tempo van 500 Hz. Voor de stroommeter is deze
500 Hz echter te snel, maar als in plaats van de meter een te
lefoon of een luidspreker wordt genomen, zal het trilplaatje
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van de telefoon of de conus van dc luidspreker in een tempo
van 500 Hz gaan trillen en er ontstaal dus een geluidstrilling
van die frequentie (toonhoogte). De hoogfrequente elektro
magnetische golf heeft dus slechts als hulpmiddel gediend
om de hoorbare (audiofrequente) trilling van 500 Hz over te
„dragen”; hij heet dan ook draaggolf.
Wat met een trilling van 500 Hz kan, kan met iedere andere
audiofrequente trilling ook. Men kan door middel van een
elektronische schakeling, de z.g. modulator, de sterkte van de
draaggolf variëren in het ritme van de door een microfoon
geleverde, relatief langzame audiofrequente trilling, dus in
het ritme van het op de microfoon vallt nd geluid (modulatie).
Dat kan dus een toon van 500 Hz zijn, doch ook elk ander
geluid. Aan de ontvangstzijde ontstaat een gelijkstroom die in
het ritme van de audiofrequente trilling in sterkte varieert en
daardoor in dat ritme de luidspreker in trilling brengt. Op
deze wijze is hel geluid overgebracht. Het doel is bereikt.
Hiermede is het principe van de draadloze telefonie en van
de omroep gegeven. Eigenlijk is alleen het geluid en de
audiofrequente trillingen waaruit dat bestaat, van belang
Deze trillingen zijn echter zelf te langzaam om, omgezet in
elektrische trillingen, voldoende uitstraling van elektromag
netische golven te veroorzaken.
Men maakt daarom gebruik van een hoogfrequente elektro
magnetische draaggolf, die wel uitgestraald kan worden en
brengt daar, door z.g. modulatie, de over te brengen audiofre
quente trilling in onder (fig. 1 1).
Het is van groot belang dat elk radiostation in staat is geluid
uit hetzelfde audiofrequente gebied over te brengen zonder
onderlinge storing, n.1. doordat elke zender een eigen, andere
draaggolffrequentic toegewezen is. Zonder zo’n, voor elke
zender kenmerkende draaggolf zou dit anders aanleiding ge
ven tot een onontwarbare kakofonie van geluiden. Elke luis
oscHlator
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Fig. 12. Van studio naar luisteraar
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leraar is nl. in staal zijn selectieve radio-onlvanger af te stem
men op de draaggolf van de uitgekozen zender en alleen deze
zal in het toestel worden verwerkt.

In het voorafgaande is een verklaring gegeven van de
„radio”, waarbij slechts de hoofdzaken zijn besproken. Het
spreekt vanzelf, dat er vele gecompliceerde schakelingen no
dig zijn om uiteindclijk tot goede resultaten te komen. Boven
dien bevatten de moderne zenders en ontvangers vele ver
fijningen en toevoegingen, die alle bedoeld zijn om de toestel
len gevoeliger, selectiever, handiger en betrouwbaarder te
maken Hel is echter buiten de bedoeling van dit boekje om
daar verder op in te gaan.
Bij het lezen van hel voorafgaande zullen bij de lezer vele
vragen gerezen zijn, b.v hoe werkt dan een versterker, hoe
een gelijkrichter, etc. In het volgende hoofdstuk zal o.a. op
dergelijke vragen antwoord worden gegeven.

13
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elektronenbuizen

WIJ EN DE elektronica

ELEKTPOMENBUIZEN

Fig. /. Een ventiel

Fig. 2. Een regelkraan

Elektronenbuizen komen voor in nagenoeg elke radiozender,
radio-ontvanger, versterker, bandrecorder, enz. Wel wordt
sinds 1950 een steeds groter deel van het elektronische werk
daarin overgenomen door nieuwe produkten waarin halfgeleidende stoffen toepassing vinden (kristaldiode en transis
tor), doch in veel gevallen is de elektronenbuis nog niet te
vervangen. Er is dan ook alle reden voor om deze nader te be
schouwen.
Wal is de functie van een elektroncnbuis?
Wij kunnen dit hel best eerst beschrijven voor iels dat veel
lijkt op de elektrische stroom, nl. een water- of nog beter een
luchtstroom in een buis. Om zo’n stroom te regelen gebruikt
men ventielen en kranen. Een ventiel zorgt ervoor dat de
stroom slechts één kant op kan gaan. Nemen we een pomp
buis met een zuiger, dan zal een „wisselstroom" ontstaan als
men de zuiger op en neer beweegt. Er zijn twee ventielen no
dig om deze heen-en weer gaande beweging om te zetten in
een stroom in één richting. Bij een fietspomp zijn dat het
„leertje” van de zuiger en het ventiel in de fietsband. Zij
vormen te zamen een gelijkrichter.
Om de sterkte van een stroom te regelen gebruikt men een
kraan. Met een kleine kracht kan men de kraan draaien, zo
dat de sterkte van de water of luchtstroom, die zijn kracht
ontleent aan de pomp, in sterke mate beïnvloed wordt.
Deze voorbeelden dienen ter vergelijking met de meest voor
komende elektronenbuizen. Er zijn „éénrichtingsverkeerbuizen”, gelijkrichters, welke de elektrische stroom slechts in één
richting doorlaten. Andere buizen, zg. versterkbuizen, zijn
enigszins te vergelijken met een kraan: er wordt aan deze bui
zen een zwak elektrisch signaal toegevoerd. Dit veroorzaakt
een grote verandering in de sterkte van de stroom die door de
buis heen gaat.
De werking van de elektronenbuizen berust op het gedrag
van elektronen. Alvorens hun werking te verklaren, moeten
wij eerst het verschijnsel elektrische stroom in een draad na
der beschouwen.
Alle stoffen bestaan uiteindelijk uit atomen, onvoorstelbaar
kleine deeltjes, waarvan er ruim 90 soorten bestaan. Er gaan

Transportband in het fabricageproces van radiobuizen

er gemiddeld 30 miljoen op I cm naast elkaar! Deze atomen
zijn zelf weer uit kleine deeltjes opgebouwd. Allereerst een
zeer kleine atoomkern, die een positieve lading heeft en
waarin praktisch alle slof geconcentreerd is. In de ruimte
daaromheen bewegen zich met grote snelheid in gesloten ba
nen de elektronen, kleine en lichte, negatief geladen deeltjes
(zie fig. 3). Deze elektronen blijven in hun baan door de elek
trische aantrekkingskracht die de tegengesteld geladen kern
op hen uitoefent Bij het atoom in normale toestand is de po
sitieve lading van de kern even groot als de som van de nega
tieve ladingen van de elektronen, zodat het atoom als geheel
geen elektrische lading heeft; het is neutraal.
Bij enkele atoomsoorten zijn er een of meer elektronen die in
hun baan telkens vrij ver van de kern af komen. Als dergelijke
atomen nu dicht opeen gepakt zijn — en dat is bij de betrek
kelijk zware metalen het geval — zullen deze elektronen tel
kens de binding met het oorspronkelijke atoom verliezen; zij
gaan „atoompje wisselen*’. Zij bewegen zich daardoor in een
voortdurende beweging krioelend door het stuk metaal heen.
Men zegt dat in het metaal „vrije elektronen” zijn (zie ook
deeltje nr. 8).
De aanwezigheid van zo’n verzameling vrije elektronen
maakt het mogelijk dal een metaal elektriciteit geleidt (fig. 4).
Als men aan de ene kant, bv. links, elektronen in het metaal
perst en rechts eruit zuigt, dan ontstaat er in de overigens on
geordende beweging een voorkeur van links naar rechts. Zo
iets noemt men elektronenstroom.
Wij wijzen er op dat men ook het begrip „elektrische stroom”
gebruikt. Dit is ingevoerd voordat men wist dat er elektronen
waren. Men heeft bij de keuze van de stroomrichting destijds
aangenomen, dat de elektrische stroom een transport van po
sitieve ladingen voorstelde. Het gevolg is dan, dat de stroom
richting van de fictieve „elektrische stroom” juist tegengesteld
is aan die van de „elektronenstroom”.
Voor het verkrijgen van een stroom heeft men een „elektro-
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Fig. I. Elektronenstroom in een metaal
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I
nenpomp” nodig, die de elektronen voortstuwt en dus voor
een elektrische spanning zorgt. Zo’n pomp is niets anders
dan een stroombron of beter een spanningsbron.
Men heeft gelijkspannings- én wisselspanningsbronnen. Gaat
de stroom voortdurend één bepaalde kant op — waarbij de
sterkte dan nog mag variëren — dan spreekt men van een
gelijkstroom. Gaan de elektronen daarentegen nu eens de ene
kant en dan de andere kant op, dan heeft men te maken met
een wisselstroom, ook wel een elektrische trilling genoemd.

Thermische emissie van ei
metaal

?nen uH een

Ten aanzien van de vrije elckt- r.e>; ia een metaal moet men
zich nu ook weer niet voorste) ie n dat deze geheel vrij zijn.
Zodra nl. zo’n negatief geladen d-.-'-itj- hel metaal verlaat, zal
dit laatste positief geladen achterblijven. Positief en negatief
trekken elkaar aan en het elektron wordt dus teruggetrokken.
Het zal dus terugkeren. Alleen snel bewegende elektronen
kunnen het metaal blijvend verlaten, maar dat zijn er onder
normale omstandigheden maar zeer weinige.
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Fig. 5. Vrije elektronen in een metaal zijn niet geheel vrij
Nu is het uit het metaal vrijmaken van elektronen iets dat be
slist noodzakelijk is in een elektronenbuis. Om dit te bereiken
verwarmt men het metaal door een in het metaal aange
brachte gloeidraad en men bedekt het oppervlak met een
dunne laag bariumoxyde, een stof die gemakkelijk elektronen
loslaat. Bij hoge temperatuur trillen de metaalatomen heftig
om hun vaste plaats in het metaal heen. Aan deze onrust ne
men de elektronen deel; ze vliegen veel sneller in het metaal
rond en het gevolg is dat nu, mits de temperatuur hoog ge-
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Fig. 6. Elektronenemissie door verwarming

noeg is, voortdurend elektronen ontsnappen Het doel is be
reikt (fig. 6).
Men gebruikt hiervoor een dun metalen buisje, bedekt met
bariumoxyde. In het buisje is de gloeidraad geïsoleerd aange
bracht en hierdoor stuurt men nu een elektrische stroom, de
zg. gloeistroom (daar deze slechts dient om het buisje warm
te maken, zullen wij de gloeistroomketen in het vervolg niet
meer noemen). Men plaatst het geheel, katode genoemd, in
een luchtledige glazen ballon en brengt daarin ook een meta
len plaat aan, de anode. Daar aan katode en anode draden
bevestigd zijn, die evenals de toevoerdraden voor de gloei
stroom door het glas heen gaan, kan men tussen anode en ka
tode van buiten af een elektrisch spanningsverschil aanbren
gen, de zg. anodespanning. Hiermede is de bouw van de dio
de geheel beschreven.
Fig. 7 toont links hoe een moderne diode ingcricht is. Daarnaast staat het schema van een diode, zoals dat in tekeningen
van schakelingen gebruikt wordt. Verder is getekend hoe een
diode er in werkelijkheid van buiten uitziet.
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Fig. 7. De diode
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stroommeter
diode

batterij

Fig. 9. De diode geschud '■/ in de
„kecrrich t ing”

Fig. 8. Dc diode geschakeld in de
„doorlaa trich ting"

Hoe werkt de diode (twee-elektroder buis)
We verbinden katode en anode met de polen van een span
ningsbron. Allereerst maken we de anode positief en dc kato
dc negatief (fig. 8). De warme katode zendt voortdurend elek
tronen uit, die er een zg. elektronenwolk omheen vormen. De
positieve anode trekt de elektronen aan; ze bereiken deze om
vervolgens onder invloed van de „elektronenpomp” door de
draden heen weer bij de katode te komen, enz. Er ontstaat
dus een elektronenstroom in deze figuur in de richting van de
wijzers van een uurwerk. De „elektrische stroom”, die in de
andere richting lopend gedacht wordt, heet de anodestroom
Ia. Men zegt, dat de diode nu geleidend is.
Anders wordt het als we de klemmen van dc stroombron ver
wisselen en de anode negatief, de katode positief wordt (fig

spanning

stroomsterkte

+

+
tijd

0

0

tijd

1/50 sec.
Fig. 10. Een wisselspanning met
frequentie 50 Hz
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Fig. 1I. Dc daaruit verkregen gelijkstroom

stroommeter

netspanning

l'ig 12 De diode aangesloten op wisselspanning

9). De elektronen uit de wolk om de kalodc worden nu afge
stolen doot de anode en blijven nabij de katode. Dc koude
anode kan geen elektronen uitzenden en dus kan er op geen

enkele wijze een elektronenstroom in dc buis en ook niet in
de rest van de kelen gaan lopen. De diode is nu nicl-gclci-

dend. Dc diode zal de elektrische stroom wel in de ene rich
ting, niet in dc andere richting doorlaten, m.a.w. het is een
ventiel.
l iet wordt interessant als we de gelijkspanning van dc anode
vervangen door een wisselspanning, bv. die van het lichtnel

(fig. 10). Vijftig maal per seconde is dan telkens gedurende
1/100 sec. dc anode positief — en is de buis geleidend — en
gedurende dc rest van de tijd negatief — en is dc buis nietgcleidcnd. Wc krijgen dan snel afwisselend achter elkaar pe
rioden waarin de buis wel en geen stroom doorlaat (fig. 1 1).
Met een diode zal men dus uitgaande van een wisselspan
ning een gelijkstroom kunnen krijgen (fig. 12).
Dit „gelijk” slaat dan alleen op de steeds gelijkblijvende rich

ting van de stroom; dc sterkte daarvan varieert voortdurend
en is dus niet „gelijk".
Dioden vinden o.a. toepassing bij de detectie van hoogfre
quente radiotrillingen, zoals in deel 1 is beschreven. Een an
dere toepassing is bv. als gclijkrichtcr in het zg. voedingsgedecltc van elk elektronisch toestel dat uit het lichtnet gevoed
wordt. In dit gedeelte, het zg. voedingsapparaat, wordt uit de
wisselspanning van het nel dc gelijkstroom verkregen, nodig
om het toestel te laten werken. Hoe de scheutsgewijze gelijk

stroom in een gelijkmatige stroom omgezet wordt, zullen wij
hier niet bespreken. De condensator speelt bij deze „afvlakking” als een soort reservoir een belangrijke rol.
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De triode (drie-elektrodenbuis)
In dc triode is tussen de cilindrische anode en de lijnvormig
lijnvormig66
katode nog een derde elektrode aangebracht, hei
rooster
—t zg
zg. rooster
(zie fig 13). Het is een schroefvormig gewonden draad In het
schema wordt dit rooster aangegeven dc - «. : >ppe||jjn
De triode is dus een uitbreiding van de diode. Hij wordt, als
diode gezien, steeds in de geleidende toestand gebruikt dwz.
dal de anode steeds positief is ten opzichte van de katode
Deze anodespanning moet een „gelijkmatige gelijkspanning”
zijn, bv. verkregen uit een batterij of uit het voedingsapparaat
dat bij dc bespreking van de diode zojuist genoemd is.
Het rooster heeft betrekkelijk grote mazen, zodat dc elektro
nen op hun weg van katode naar anode er weinig hinder van
ondervinden. Dit wordt anders als we op dc roosterdraden
een elektrische lading gaan aanbrengen die dc elektronen
aantrekt danwel afstoot.
Allereerst geven wij dit rooster een kleine positieve spanning
van bv. 4 V ten opzichte van de katode (fig. 1 4a). De elektro
nen stroom wordt hierdoor niet gehinderd, integendeel, de
anodestroom kan zelfs nog iels vergroot worden. Eerst als het
rooster sterker positief gemaakt wordt, zullen dc elektronen
bij voorkeur naar het rooster gaan in plaats van naar de ano
de. Er gaat dan een zg. roosterstroom lopen via dc roosterspanningsbron naar dc katode. Dc anodestroom vermindert
met eenzelfde bedrag. Deze situatie wordt echter in dc prak
tijk steeds vermeden.

Fig. 13. Dc triode
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Wanneer we nu een kleine ne
gatieve roosterspanning aan
leggen (steeds vergeleken met
de katode), zullen door de ne
gatieve lading van het rooster
de eveneens negatieve elektro
nen
worden
afgestoten.
Slechts een klein aantal elek
tronen weet dan nog door de
mazen van het rooster te ko
men en de anode te bereiken.
De anodestroom is dus veel
zwakker geworden. Hoe ster
ker de negatieve roosterspan
ning, hoe kleiner de anode
stroom. Bij een bepaalde nega
tieve roosterspanning bv. —4
V, wordt de anodestroom zelfs
nul; de buis is dan „dichtge
knepen” (fig. 14b).
Het blijkt dus dat een kleine
verandering in de negatieve
roosterspanning een grote ver
andering kan veroorzaken in
de anodestroom. De triode
werkt dus als een kraan: een
kleine verandering in de stand
ervan geeft een grote verande
ring in de stroomsterkte er
doorheen.

Op het rooster zetten we nu
behalve een constante negatie
ve roosterspanning van —2 V
een wisselspanning met een
piekwaarde van bv. ± 1 V (fig.
14c). De roosterspanning va
rieert dan tussen —1 en —3
V. Is de frequentie van deze
elektrische trilling bv. 100 Hz,
dan heeft dit tengevolge, dat
de anodestroom eveneens met
een frequentie 100 Hz veran
dert. Er wordt in de anodeketen dus een nieuwe elektrische
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hO°V

a
/

b
F 100V
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Fig I 4. Versterking van elektrische trillingen
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trilling gevormd, die vele malen sterker blijkt te zijn dan de
elektrische trilling op het rooster. Een triodc is dus een ver
sterkbuis en kan als zodanig op verschillende plaatsen in een
elektronisch apparaat worden gebruikt. Ter voorkoming van
misverstand zij er op gewezen, dat de energie van •de vers te rkte trilling niet afkomstig is van de buis, doch vani de stroom
bron. Zo is ook bij de waterleiding de energie van de krachti
ge waterstraal afkomstig van het pompstation. De kraan re
geit de energie van de waterstroom; voor de bediening van de
kraan is slechts weinig moeite nodig.
Voor vele toepassingen is de triodc verdrongen door meer ge
compliceerde elektronenbuizen. Rond de katode kan nl. een
groter aantal roosters worden aangebracht, zodat zg. meer
roosterbuizen ontstaan. Men krijgt dan buizen met andere
eigenschappen, die daardoor voor bepaalde doeleinden
beter geschikt zijn dan de triode.

Achtereenvolgens zijn zo ontstaan de let rode, pentode, hex
ode, heptode, oktode en enneode met resp. twee tot en met
zeven roosters. Hiervan werd de pentode de meest gebruik
te verslerkbuis.
Soms worden twee of meer elektronenbuizen in één glazen
ballon samengebracht. Men spreekt dan bv. van een dubbele
triode of van een triodc-heptode; dit zijn de zg. combinatie
buizen. Ook zijn er nog buizen die met gas gevuld zijn. Het
bespreken van de bijzonderheden van de meer-roosterbuizen
en van de met gas gevulde buizen valt buiten het bestek van
deze uitgave, omdat die niet direct van betekenis zijn voor
het principiële begrip van de onderwerpen welke hier zullen
worden besproken.
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De röntgenbuis
Onder de vele elektronenbuizen is er een met een zeer bijzon
dere toepassing de röntgenbuis. In principe is het een een
voudige diode en de werking daarvan is reeds besproken: een
kalodc die elektronen uitzendt en een positieve anode die ze
aantrekt.
In een gewone diode gebruikt men spanningen van hoog
stens enkele honderden volt. De elektronen bereiken de ano
de met betrekkelijk lage snelheid en worden, zonder dat er

LODEN
AFSCHERMING------GLASMANTEL

— RÖNTGENSTRALEN

ANODE

Jh T
—xlhJ

ELEKTRONEN-

KATODE--------Fig. 15. Röntgenonderzoek

iets bijzonders gebeurt, in het anodemetaal als „vrije” elektro
nen opgenomen. Alleen zullen de metaalatomen waartegen
deze elektronen botsen, iets meer gaan trillen, dwz. de anode
wordt warmer. Maakt men de buitenkant daarvan dofzwart,
dan kan de anode het teveel aan warmte gemakkelijk door
uitstraling kwijt.
In een röntgenbuis echter gebruikt men veel hogere anodcspanningen, tot enkele 100.000 volt toe. De elektronen be
reiken nu de anode met zeer grote snelheid, met zeer grote
energie. Wat gebeurt er met die energie?
Het grootste deel wordt weer omgezet in warmte. De anode
van een gewone diode zou door een dergelijk bombardement
in een oogwenk smelten. De anode van een röntgenbuis is
echter een zwaar stuk koper met op de trefplaats een stuk
moeilijk smeltbaar materiaal. Vaak leidt men er zelfs een wa-
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Fig. 16. Het losslaan van
een binnenelektron door
een snel vrij elektron

terstroom ter koeling door. Maar een röntgen buis dient er
niet voor om warm water te maken!
Behalve metaalatomen een duw geven, kan zo’n snel elektron
ook nieuwe zg. secundaire elektronen uit het atoom losslaan.
We zagen reeds eerder dat een atoom beslaat uit een kern,
een aantal sterk gebonden binnenelektronen en een of meer
los gebonden buitenelektronen.
Bij een voltreffer is het gemakkelijk een buitenelektron los te
maken. Het gat dat nu ontstaat, wordt later weer opgevu<d
door een vrij elektron en hierbij komt energie vrij, vaak in de
vorm van licht (luminescentie). Heel moeilijk is het om de
kern te treffen. Men heeft heel hoge spanningen van nv!
nen volt nodig om elektronen te krijgen met voldoende snel
heid om langs de elektronen die om de kern wentelen, zo
diep in het atoom te komen.
Maar een spanning van bv. 100.000 V, zoals toegepast in de
röntgenbuis, geeft elektronen die de mogelijkheid hebben uit
een metaalatoom althans een binnenelektron los te slaan (fig.
16). Als de open plaats daarna weer gevuld wordt door een
vrij elektron, komt daar veel energie bij vrij en wel in dc vorm
van energierijke straling. En — hoewel maar een klein ge
deelte van de elektronen zo’n resultaat blijkt te hebben
hier gaat het in de röntgenbuis juist om. Deze straling heeft
nl. een sterk doordringend vermogen: het is de zg. röntgen
straling. De toepassing daarvan is eenieder wel bekend: deze
ligt op medisch terrein en bij het onderzoek van materialen
en technische werkstukken.

Foto-emissie van elektronen uit een metaal

lichtstraal

Fig. 17. Het losslaan van
een buitenelcktron door
licht

In de tot nu toe besproken buizen werd uitzending van elek
tronen verkregen door verhitting. Ook zagen we juist hoe
elektronen door bombardement losgemaakt kunnen worden.
Er is echter nog een andere manier om aan de vrije elektro
nen die in het metaal aanwezig zijn de energie toe te voeren,
nodig om uit te treden. Men kan er nl. licht op laten vallen.
Indien licht van de juiste kleur gebruikt wordt, zullen hier
door elektronen vrij gemaakt kunnen worden (fig. 1 7). Als me
taal gebruikt men stoffen die zich goed voor dergelijke fotoemissie lenen. Voor natrium zijn de kleuren (ultraviolet), vio
let en blauw bruikbaar, voor kalium ook groen. Cesium rea
geert op alle kleuren. Met combinaties van bepaalde stoffen
komt men zelfs tot in het onzichtbare infra-rood.

j.
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De foto-elektrische cel
De foto-elektrische cel is een meestal luchtledig buisje met
twee elektroden. Het gevoelige materiaal is aangebracht op
een metalen drager en vormt de katode. Vlak ervoor is een
metalen draad aangebracht, die tol anode dient. Indien de
anode elektrisch positief t.o.v. de katode gemaakt is, zullen de
door dc katode uitgezonden elektronen naar de anode wor
den getrokken (fig. 1 8). Er zal dan een elektrische stroom in
de keten gaan lopen .. tenminste als er licht op de
fotocel valt! Veel stroom als er veel licht, weinig als er weinig
licht is. De stroom is echter steeds betrekkelijk zwak, zodat
versterking nodig is. Hiervoor komt natuurlijk de triode weer
in aanmerking.

ANODE*

* KATODE

Fig. 18. Schakeling met een foto-elektrische cel

Naast dc vacuümcellen kent men met gas gevulde cellen. De
ze laatste laten in het algemeen meer stroom door. De fotocel
vindt vele toepassingen. Wc noemen het gebruik bij lichtsterkte-metingen (een belichtingsmeter zoals de fotograaf die
gebruikt, werkt op een andere wijze) en in geluidsfilmprojectors. Bij verwarmingsketels met oliebranders waarschuwt de
cel als de vlam uitgaat en zet tevens de olietoevoer stop. Door
het onderbreken van zelfs onzichtbare lichtstralen die op een
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fotocel gericht zijn, kan alarm gegeven won- : i mbraakbevei
liging), of kunnen deuren geopend en rollraj en in beweging
gezet worden. Wij komen op deze toepassingsmogelijkheden
in deeltje nr. 10 nader terug
Tenslotte willen wij als bijzondere vormen van clektronenbuizen nog noemen de elektronenstraalbuis, de verwante televisiebeeldbuis en ook de televisic-opneernbuizen. Deze buizen
worden later besproken
En daarnaast zijn er nog vele andere typen, teveel om hier te
bespreken!
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Woorden en begrippen
A

B
C

D
E

F

G

afvlakking .
atoom
atoomkern .
anode.
anodespanning
anodestroom
bariumoxyde
buitenelcktronen
cesium ....
combinatiebuis
diode
elektronen .
elektronenbuizen .
clektronenpomp .
elekironcnstraalbuis
cleklronenstroom .
elektronenwolk
elektrische stroom
enneode....
foto-elektrische cel
foto-cmissie.
gelijkrichter.
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geluidsfilm .
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I
K

L
M
O
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hexode ....
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kraan
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röntgenbuis.
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8
8
8
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secundaire elektronen

T

stroombron ....
televisie-beeldbuis.
televisie-opneembuis -

tetrodc
thermische emissie

triode

V

ventiel
versterkerbuis

voedingsapparaat.

vrije elektronen
W

wisselstroom
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\ dor dc FM-uitzcndingcn wordt gebruik gemaakt van dc bekende

hoge torens die in alle delen van het land staan

mBKLO

FREQUENTIEMODULATIE

H ?. ■
Zoals in het eerste deeltje van deze reeks werd verteld, kan de
mens geluid waarnemen met frequenties tussen 20 en 20.000
Hz. Is het nu voor een ideale overdracht van bv. muziek no
dig dn gehele gebied over te brengen? Om deze vraag te kun
nen beantwoorden, moeten wij eerst wat meer weten over het
geluid zelf.

Geluid: toon en klank
Slaan we een a-stemvork aan, dan zal iedere musicus aan de
hoogte van de toon direct de „a” herkennen. Vrijwel iedereen
zal ook kunnen vaststellen dat de geluidsbron een stemvork
was, daarbij afgaande op de klank of het timbre. De frequen
tie van deze toon is internationaal genormaliseerd op 440
Hz. Het bijzondere van de toon van een stemvork is, dat het
een nagenoeg zuivere trilling is: er zijn geen andere frequen
ties in aanwezig.

w
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Fig. I. Een zuivere trilling

Slaan we nu op de piano de „a” aan, dan horen we dezelfde
toon van 440 Hz, doch iedereen zal aan de klank kunnen
vaststellen dat het nu een piano is. Dezelfde toon heeft een
andere klank. Zo’n pianotoon heeft nl. behalve een zuivere
trilling van 440 Hz nog een aantal hogere tonen, boventonen
of harmonischen genaamd. De frequenties van deze tonen,
op zich zelf ook zuivere trillingen, zijn veelvouden van die

3

____

van de grondtoon. Voor het gemak wordt de grondtoon wel
de eerste harmonische genoemd; de tweede harmonische
heeft dus een frequentie van 2 X 440 = 880 Hz, de derde
3 x 440 = 1320 Hz, enz.
De klank of het timbre van een muziektoon wordt nu be
paald door hel aantal boventonen en door de onderlinge
sterkteverhoudingen. Deze lopen bij de verschillende instru
menten sterk uiteen, zodat elk zijn eigen kenmerkende klank
heeft.
In figuur 2 zijn als voorbeeld getekend een grondtoon, de
tweede en de derde harmonische met ?<■ htereenvolgens klei
nere amplitudo (grootste trillingsuitv. >jking), dus kleinere
sterkte. Combinatie van deze drie zuivere trillingen geeft een
samengestelde trilling van dc als laatste getekende vorm. Be
reikt zo’n trilling ons oor, dan horen wc een geluid met de
zelfde toonhoogte als de grondtoon, doch met een andere
klank. Omgekeerd kan elk denkbaar geluid ontleed worden
in een of meer grondtonen en hun harmonischen. Ook ge
sproken klinkers en medeklinkers kunnen we in een aantal
zuivere, enkelvoudige trillingen ontleden. Van enkele, zoals
bv. de s en de f zijn de lagere harmonischen praktisch aan el
kaar gelijk; hel verschil is voornamelijk gelegen in de hoge
harmonischen, dus in de hoge frequenties.
Bij de telefonie volstaat men met hel overbrengen van de fre
quentieband tussen ca 200 en 4000 Hz. De verstaanbaarheid
van spraak wordt door deze beperking nauwelijks beïnvloed.
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Fig. 2. Samengestelde trilling
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Bij de muziekinstrumenten waarvan de grondtonen bijna
steeds ruim onder de 4000 Hz liggen, komen de verschillen

in timbre meestal pas tot uiting door de hogere harmoni
schen. Om hier een enigszins natuurlijk klinkende weergave

te krijgen, moeten dus ook de hogere harmonischen d.w.z. ook

de hoge frequenties overgebracht worden. In het telefoonnet
is een beperkt aantal lijnen speciaal hiervoor ingericht.

In figuur 3 is de toonomvang van een aantal muziekinstru
menten en stemmen aangegeven. De dikbetrokken lijn stelt
het frequentiegebied van de grondtonen /oor, die dus de
toonhoogte bepalen. Bij een aantal vai deze instrumenten
zijn van een bepaalde noot de grondtoon en de bijbehorende

harmonischen aangegeven door dikke punten en stippel

lijnen.
Het zal duidelijk zijn dat een weergave, die zoals dat bij onze
normale radio-uitzendingen het geval i , niet hoger komt dan

4500 Hz, nog verre van natuurlijk is, omdat zeer veel harmo
nischen en zelfs wel grondtonen niet worden weergegeven.
De vraag is nu: waarom beperkt men zich bij deze uitzendin
gen tot een frequentie van hoogstens 4500 Hz? Hel is tech
nisch gemakkelijk tot zo nodig 15.000 of 20.000 Hz te gaan.
Aangenomen dat ook de ontvangtoestellen deze hogere tonen
goed weergeven, zou dan een ideale situatie verkregen zijn.
Het antwoord op deze vraag ligt echter op ander terrein.

Bandbreedte

In het eerste deeltje (blz. 12) is uiteengezet hoe men bij de ra
dio gebruik maakt van een draaggolf met een vaste, hoge fre

quentie. Het blijkt dat, zodra men zo’n draaggolf met geluid
moduleert, de draaggolffrequentie een zekere spreiding ver
toont. Op de verklaring kunnen we hier niet ingaan. Er wordt
nu een frequentieband ingenomen, waarvan de breedte bc
paald wordt door de toonomvang van het over te brengen ge
luid. Is bv. de draaggol(frequentie 1 MHz overeenkomende

b
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Fig. 4. Handbreedte

a: een zender die geen geluid uitzendt;

frequentie

b: een zender die geluid tot 1500 Hz uitzendt;
c en d: twee zenders die elkaar bij ontvangst storen

met een golflengte van 300 m en beval het geluid alle fre
quenties tot bv. 5000 Hz, dan zijn de grenzen van de „draagfrequentieband” I MHz — 5000 Hz = 0,995 MHz en
1 MHz + 5000 Hz = 1,005 MHz. De breedte van deze
band is 10.000 Hz = 10 kHz, dus het dubbele van de
hoogste frequentie die in hel geluid voorkomt. Voor hel over
brengen van een geluidsgebied van 10 kHz is de band
breedte dus 20 kHz, en voor 1 5 kHz zelfs 30 kHz.
Willen twee zenders vrij van elkaar ontvangen kunnen wor
den, dan moeten hun draaggolffrcqucnties dus minstens een
verschil hebben gelijk aan de bandbreedte. Als er nu slechts
enkele zenders waren, zou er geen probleem zijn. Er is echter
een waai gedrang in de ether: de draaggol(frequenties- kwa
men zo dicht bij elkaar, dal de zenders elkaar bij de ont
vangst gingen storen. En dal lag niet aan de ontvangtoe
stellen! Daarom heeft men op internationale conferenties ge
tracht hier orde op zaken te stellen. Zo zijn aan ieder land
een aantal frequenties loegewezen waarop zijn omroepzenders mogen werken. Bovendien is de bandbreedte voor elke
zender op maximaal 9 kHz gesteld Dit houdt in, dat de
hoogste over te brengen geluidsfrequentie 4500 Hz bedraagt.
Dat is dus de reden dal men ten aanzien van de geluidskwali
teit met een compromis genoegen moet nemen.
Hel frcqucnticgcbied dat voor radio-omroep wordt gebruikt,
is onderverdceld in vijf gebieden, waarvan de grenzen niet
nauwkeurig vastliggen. Voor ons doel kunnen de volgende
grenzen worden aangenomen:
2000 — 560 m ( 150 — 540 kHz)
langegolven:
560—160 m ( 540— 1900 kHz)
middengolven:
160— 45 m (1900- 6700 kHz)
kortegolven I:
kortegolven II:
4 5 — 1 3 m (6700-23000 kHz)
ullrakortegolven: onder 1 3m (boven 23.000kHz = 23MHz).

In hel middengolfgcbicd kunnen dus bij een bandbreedte
van 9 kHz (1900—540) . 9= 151 zenders worden onderge
bracht. Bij een bandbreedte van 10 kHz (hoogste gcluidsfrequentie 5000 Hz) wordt dal 1 36 zenders, bij 20 kHz (hoogst
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Fig. 5. Amplitudomodulatic
geluidsfrcqucnfie 10 kHz) zijn het er 1360 ..' > = 68 en bij 30
kHz (hoogste gcluidsfrequcntie 15 kHz) sl< < hts 131 In het
goiflcnglcgcbicd van 13
15 m (23.000
lü kHz)
zijn deze aantallen respectievelijk 1810, 161 820 en 546. In
hel kortegolfgebied kunnen dus aanmerkelijk meer zenders
werken dan in het middengolfgebied. Maar niettegenstaande
het feit dat de bandbreedte slechts tot 9 kHz (hoogste geluids
frequentie 4500 Hz) is beperkt, is er door het grote aantal
omroepzenders op de populaire middengolf toch letterlijk
sprake van een gedrang in de ether. Dit heeft tot gevolg, dat
bij de ontvangst vele zenders elkaar sloren, temeer daar de
ontvangers gevoeliger geworden zijn. Daar in het ultrakortegolfgebied zeer vele zenders, zelfs bij een grote bandbreedte,
kunnen worden ondergebracht, is men steeds meer van deze
korte golven gebruik gaan maken, waarbij dan zonder veel
bezwaar de bandbreedte kon worden vergroot, dus de kwali
teit opgevoerd. Dit laatste stelde natuurlijk weer hogere eisen
aan de ontvanger. De kwaliteit van de geluidsoverdracht is
zodoende aanmerkelijk verbeterd. Toch was er nog geen re
den om geheel voldaan te zijn. De storingen t.g.v. elektrische
atmosferische verschijnselen werden juist door de technische
verbeteringen als extra hinderlijk ondervonden. En zo ging
men zoeken naar andere wegen.
Tot nu toe hebben we aangenomen dat bij de besproken
radiouitzendingen alleen gebruik gemaakt werd van de zg.
amplitudomodulatic, kortweg AM genoemd. Zoals in het
eerste deeltje is besproken, wordt hierin de trillingssterkte
van de draaggolf gevarieerd in het tempo van de relatief veel
langzamere gcluidstrilling. De grootte van de amplitudo
van de draaggolf verandert zodanig, dat de lijn die we langs
de toppen van de gemoduleerde draaggolftrilling kunnen
trekken, overeenkomt met de lijn die de gcluidstrilling voor
stelt (zie fig. 5). De frequentie van de draaggolf verandert ech
ter niet.
Atmosferische storingen veroorzaken in deze draaggolf ook
variaties in de amplitudo. Het ontvangtoestel dat deze ver-
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vormde trillingen ontvangt, is niet in staal onderscheid te
maken tussen uitgezonden geluid en storing en geeft dus de
storing zonder meer door, zulks lot ergernis van de luisteraar.

Reeds sedert 1920 is er nog een andere modulatiemethodc,
nl. die waarbij niet de amplitudo, maar de frequentie van de
draaggolf gevarieerd wordt in hel ritme van het over te bren
gen geluid. Terwijl bij de ampliludomodulatie (AM) de fre
quentie van dc draaggolf constant blijft en de amplitudo
varieert, is bij dc zg. frequentiemodulatie (FM) de ampli
tudo constant en varieert de frequentie. Hel verschil kan hei
bcsl in een tekening lot uiting worden gebracht (fig. 6).
Het heeft tot 1934 geduurd eer de Amerikaan E. H. Lawrencc aantoonde, dat met FM betere resultaten bereikt kunnen
worden, doordat deze aanmerkelijk minder last ondervindt
van storingen. Wel heeft echter de FM een relatief grotere
bandbreedte nodig dan de AM, zelfs bij dezelfde toonom
vang. Daardoor was men met dc FM wel gedwongen die
golfgebieden te gebruiken waar voldoende ruimte beschik
baar was: de korte golven. Dal FM en korte golven samen-

Fig. 6. /AA/ en FM
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gaan is dus een gevolg van praktische, niet van principiële
redenen. Als er ruimte genoeg was, zou FM ook op de
langere golven met succes kunnen worden gebruikt.
Eerst omstreeks 1950 waren er in Europa zoveel FM-zenders
in bedrijf, dat hel voor de fabrikanten de moeite en kosten
loonde ook de mogelijkheid tot het ontvangen van deze zen
ders in hun toestellen in te bouwen. Vooral in Duitsland, dal
na de tweede wereldoorlog slechts weinig ruimt. in de mid
dengolf kreeg toegewezen, ontwikkelde zich d<
techniek
snel. Ook in het grootste deel van Nederland kunnen thans
o.m. de programma’s van Hilversum met FM worden ont
vangen. De geluidsomvang is 12 kHz, waarbij een handbreed
te van ca 200 kHz wordt ingenomen. De draaggolf! requentie
is ongeveer 100 MHz, overeenkomende met een golflengte
van ca 3 m.

De ontvanger

1-?

fe.

De werking van een FM-ontvanger is veel moei lijker te be
grijpen dan die van een AM ontvanger. Wij zullen er daarom
mee volstaan alleen in zeer grote lijnen aan te geven wat er
in een FM-ontvanger gebeurt. De FM-draaggolf waarop is
afgestemd, veroorzaakt, net als bij AM, een met deze gemo
dulecrde draaggolf overeenkomende elektrische trilling in dc
antennekring van de ontvanger.
De draaggolf bevat echter niet alleen hel over te brengen sig
naai (muziek bv.), doch zij is op haar weg van zender naar
ontvanger ook nog beïnvloed door storingen van bv. atmosfe
rische oorsprong. Deze storingen moduleren dc draaggolf in
amplitudo, waardoor dus bij FM de amplitudo niet constant
blijft, doch pieken gaat vertonen. Deze storingen komen dus
ook voor in de elektrische trilling in de antennekring van de
FM-ontvanger. Deze trilling wordt nu toegevoerd aan een
versterkbuis, ook wel „begrenzer” genoemd. De eventueel

FM-draaggolf met
storing

JW

versterkte en „geknipte"
FM-draaggolf

Fig. 7. Onistoring door dc begrenzer
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aanwezige stoorsignalen worden hierin „weggesneden” en het
overblijvende „ontstoorde” signaal wordt versterkt (zie fig. 7).
De zo verkregen grote storingvrijheid is het belangrijke voor
deel van FM. Bij AM kunnen deze storingen nl niet worden
„weggesneden”, omdat men daarbij tevens de geluidsmodulatie zou aantasten.
Het versterkte signaal wordt nu toegevoerd aan een demodu
lator, waarin de frequentievariaties van de draaggolf worden
omgezet in elektrische trillingen die overeenkomen met de
geluidstrillingen. De werking van deze demodulator is te in
gewikkeld om hier te worden verklaard.
Dc elektrische geluidstrilling die na demodulatie beschikbaar
komt, wordt nu, evenals dat bij AM het geval is, versterkt en
dan aan de luidspreker toegevoerd. Aangezien, dank zij de
grotere toonomvang, de kwaliteit van het via FM-zenders
overgebrachtc geluid aanmerkelijk beter is dan die bij AM,
moeten zowel de versterkers in de ontvanger als de luidspre
ker aan veel hogere eisen voldoen om deze betere kwaliteit
lol haar recht te laten komen.
Wc zouden wat de FM betreft, met hel bovenstaande kunnen
volstaan, ware het niet dat door hel gebruik van korte golven
nog enkele bijzondere verschijnselen optreden, zowel bij AM
als bij FM.

Voortplanting van radiogolven
Reeds spoedig na de ontdekking van de radio werd geconsta
teerd, dat radiogolven met lage frequentie, dus lange
golflengte, met het aardoppervlak mee buigen. Daardoor is
ontvangst op grote afstand achter dc horizon mogelijk. Zelfs
bergen vormen geen beletsel.
Korte golven volgen echter van dc zender uit rechte lijnen.
De uitgeslraaldc golven worden voor een groot deel tegen be
paalde, elektrisch geladen lagen hoog in de atmosfeer ge
reflecteerd. Deze gereflecteerde golven bereiken de aarde
weer op zeer grote afstand van de zender. Herhaalde reflec
ties legen deze lagen en de aarde zijn daarna nog mogelijk.
Dit is dc reden dat met korte golven enorm grote afstanden
kunnen worden overbrugd: niet door directe, maar door ge
reflecteerde straling.
Dc zeer korte golven (korter dan ca 10 m) echter dringen
door deze lagen heen en komen dus niet op de aarde terug.
Goede ontvangst van deze zeer korte „metergolven” is dan
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Fig. 8. Zcndcrbcrcik voor
ultrakorte golven

Fig. 9
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ook alleen daar te verwachten waar men de zendantenne kan
zien.
Alleen de directe straling bereikt normaal de ontvanganlenne. Deze korte golven gedragen zich nl. als lichtgolven Het
zal duidelijk zijn, dat het gebied dat door de zender wordt be
streken, groter is naarmate de zendantenne hoger is opge
steld. Berekening leert dat voor een plaats op 1 3 m hoogte de
horizon op 13 km afstand ligt, voor 52 m hoogte op 26 km
en voor 208 m hoogte op 52 km. Stelt men de hoogte in me
ters voor door h dan is de gezichtseinder op een afstand van
V13h km gelegen.

Ontvangst op nog grotere afstand is natuurlijk mogelijk door
ook de ontvangantenne hoog boven het aardoppervlak te
plaatsen. De overbrugbare afstand is te berekenen door zowel
van de zendantenne als van de ontvangantenne de horizonsalstand te bepalen en de twee uitkomsten op te tellen (fig. 9).
Opgemerkt moet worden dal door speciale atmosferische
omstandigheden ontvangst over aanzienlijk grotere afstan
den dan bovengenoemd mogelijk is gebleken. Deze situatie
behoort echter tot de grote uitzonderingen.

Doordat een met korte golven werkende FM-zender een be
perkte reikwijdte heeft, zal van een aantal verspreid opgestelde zenders gebruik gemaakt moeten worden, wil men een be
paald radioprogramma over een geheel land uitzenden. Voor
elke zender is vanzelfsprekend slechts een vrij kleine zendenergie nodig.
Voor in dit boekje is een kaartje opgenomen van het Neder
landse zendernet. De FM-zcnders in Lopik, Hoogezand, Irn
sum, Smilde, Markclo, Roermond, Hulsberg, Goes en Mid
denmeet zijn hierin aangegeven.
Hel spreekt vanzelf dat de aanwezigheid van lokale zenders
afzonderlijke, regionaal gerichte programma's mogclijk
maakt.

;FM-kQnego!f antennes
Woont men niet te ver van een FM-kortegolfzendcr af, dan
is de ontvangst daarvan met een normale antenne mogelijk.
Wil men echter ook verderaf gelegen zenders ontvangen, dan
moet daarvoor een speciale antenne worden gebruikt. In te
genstelling tol de normale antenne zijn de speciale kortegolfantennes voor signalen uit de ene richting gevoeliger dan
voor andere richtingen Ze hebben dus richtinggevoeligheid.
Verder vertonen ze — afhankelijk van hun afmetingen —
een voorkeur voor een bepaald frequcnticgebied. Ze zijn dus
als het ware reeds op een speciaal golflengtegebied afge
stemd. Het voordeel van deze richtinggevoeligheid en afstem
ming is, dat één of meer zenders sterker worden ontvangen,
terwijl men minder last heeft van andere (storende) zendersignalen.
De lengte van de antenne — in de regel is het een metalen
staaf — is gelijk aan de helft van de te ontvangen golflengte.
Deze afstemming is echter niet scherp, zodat hel mogelijk is
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Fig. 10. Verschillende uitvoeringen van FM-kortegoHantennes

met een dergelijke antenne verschillende zenders waarvan de
golflengten niet te ver uiteen liggen, te ontvangen.
De enkele antennestaaf kan worden dubbel gevouwen, terwijl
het ook mogelijk is het richteffect en de gevoeligheid van de
antenne te vergroten. Men brengt daartoe staven aan die op
bepaalde afstand evenwijdig met de antenne lopen, z.g. direc
tors en reflectors.
Daar ook televisie van korte golven gebruik maakt, worden
voor dit doel eveneens dergelijke afgestemde antennes toege
past.
Hiermede zijn de voornaamste punten betreffende de fre
quentiemodulatie besproken. Wij hebben gezien hoe pogin
gen gericht op verbetering van de geluidskwaliteit van radiouitzendingen bij herhaling geleid hebben tot nieuwe metho
den. Dergelijke ontwikkelingen komen in de elektronica tel
kens voor en maken het een fascinerend stuk van wetenschap
en techniek.
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Woorden en begrippen
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amplitudomodulatie ....
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B

bandbreedte
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boventonen ..................................
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WIJ EN DE ELEKTRONICA

!
Het maken van elektronenstraalbuizen is een zeer minutieus werk,
waarbij gebruik wordt gemaakt van vernuftig ontworpen apparatuur.

■

ELEKTRONENSTRAALBUIZEN

in de onderwerpen die reeds zijn behandeld, is duidelijk naar
voren gekomen, dat elektrische trillingen, d.w.z. snel veran
derende elektrische stromen en spanningen, een belangrijke
rol spelen in de elektronentechniek. Het is dan ook voor de
bestudering van deze trillingen van groot belang om zicht
baar te maken hoe deze stromen of spanningen in de loop
van de tijd veranderen, bv. door middel van een grafische
voorstelling met in horizontale richting de tijd en in verticale
richting de spanning of stroomsterkte (zie figuur 1 en ook in
deel 1 de figuur op bladzijde 1 I, in deel 2 op bladzijde 6 en in
deel 3 op bladzijde 9).
Deze veranderingen zijn bijna steeds zo snel, dat dit heel
moeilijk met mechanische middelen te doen is. Hier moet de
elektronentechniek zich zelf te hulp komen.
De zg. elektronenstraalbuis maakt het ons onder meer moge
lijk om een dergelijke grafiek direct te verkrijgen, zonder tijd
verlies en zonder moeizame metingen. Deze buis, vroeger ook
wel katodcstraalbuis genoemd, stelt ons dus in staal om te
zien wal er zich in een elektrische keten afspeelt. De huidige
elektronentechniek is ondenkbaar zonder elektronenstraalbuis. Opgemerkt zij nog dat de beeldbuis in een televisie-ontvanger een speciale uitvoering daarvan is. Deze zal later wor
den besproken.

SPANNING
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Fig. I. Grafiek van een
variërende spanning

De elektronenstraalbuis
In figuur 2 is de elektronenstraalbuis schematisch afgebeeld.
Deze bestaat uil een glazen ballon van een speciale vorm, die
luchtledig is gepompt. De vorm doet enigszins denken aan
een trechter. In de nauwe hals is een elektrodenstelsel aange
bracht, waarvan de werking te vergelijken is met die van een
triode. De anode is echter doorboord, zodat de elektronen die
van de katode komen, er doorheen kunnen schieten. In het
wijde gedeelte loopt dus een smalle bundel van snelle elektro
nen, de zg. elektronenstraal. De ballon is afgesloten met een
vlakke, glazen plaat, aan de binnenkant bedekt met een dun

Fig. 2. Schema van een elek
tronenstraalbuis

3

ne laag fluorescerend materiaal. Daar, waar dit zg. scherm
door de elektronenstraal getroffen wordt, ontstaat een licht
vlek. Meestal heeft deze een groene kleur. Door gebruik te
maken van andere fluorescerende materialen kunnen ook
blauwachtig oplichtende schermen worden gefabriceerd, of
zoals bij televisiebuizen met een witte kleur. Dit licht ontstaat
door zg. luminescentie, iets wat reeds in deel 2 op bladzijde
12 is besproken.
Men is in staat de elektronenstraal zijdelings in alle richtin
gen af te buigen en daardoor de lichtstip op eik punt van het
scherm te brengen. Met deze stip kan men dt- als het ware
gaan tekenen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zg. „nawerking” van
het oog. Stel dat een punt gedurende heel korte tijd, bv. één
duizendste seconde oplicht. Door deze nawerking zal men
echter gedurende ongeveer één twintigste seconde daarna
(0,050 seconde) de indruk hebben dat dit punt nog licht uit
zendt. In werkelijkheid is hel echter al lang weer donker.
Licht het punt telkens, na bv. één vijf en twintigste seconde
(0,040 seconde) — dus binnen de nawerkingsduur van 0,050
seconde — weer heel even op, dan ontstaat de indruk dat on
onderbroken licht uitgezonden wordt.
Op dit verschijnsel berust de filmprojectie en ook de televisie.
Het geboeide publiek in de zaal merkt niet, dat telkens na
één vijf en twintigste seconde (0,040 seconde) een filmbeeldje
op het filmdoek verschijnt, dat steeds gevolgd wordt door een
korte periode van volslagen duisternis, lang genoeg om in de
projector een nieuw plaatje voor de lens te brengen!

[üit]

i'

I
Fig. 3. In de bioscoop
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Fig. 'I. Even later tijdens het verwisselen van
het filmbeeld

Een bewegende lichtstip zal men dus niet alleen zien op de
plaats, waar deze op dat ogenblik werkelijk is, doch tevens op
alle plaatsen waar deze geweest is in de 0,050 seconde vóór
dat ogenblik. Men ziet dus niet een punt, maar als een licht
spoor een bewegende lichtende lijn, die des te langer is
naarmate het lichtpunt sneller beweegt. Dit „lichtspoor” is bij
een televisiebuis zó lang, dat het gehele beeldvenster er mee
gevuld wordt. De snelheid waarmede dat enkele lichtpunt be
weegt, kan men zich moeilijk voorstellen!

Het. elekt^onenkanon
Van de buis wordt het gedeelte dat de elektronenstraal levert,
min of meer toepasselijk het elektronenkanon genoemd. Fig.
5 geeft hiervan een schematische doorsnede. Evenals bij ge
wone elektronenbuizcn worden de losse elektronen verkregen
door thermische emissie uit een katode, die door een gloeidraad sterk wordt verhit (zie deel 2 van deze serie). Vlak voor
de katode bevindt zich het deksel van een cilindrisch metalen
busje dat de katode omgeeft; hierin zit een klein gaatje. De
functie van dit busje, de zg. wehneltcilinder, komt later ter
sprake. Hierachter bevinden zich nog drie cilindrische elek
troden; twee versnel elektroden en daar tussenin dc focusscer-elcktrode. Deze drie elektroden vormen gezamenlijk de
anode van het elektronenkanon en hebben lot taak om:
a. de elektronen een voldoende grote snelheid te geven, dus te
versnellen.
b. de elektroncnbanen te bundelen, dus te focusseren.
De drie elektroden hebben hoge positieve elektrische span
ningen ten opzichte van de katode. Daardoor bestaat tussen
Fig. 5. Het elektronenkanon

de katode en deze samengestelde anode een elektrisch veld,
dat de elektronen versnelt en door de opening van de weh
neltcilinder heen zuigt. De anode zelf wordt echter niet ge
troffen; de elektronen vliegen er met grote snelheid door
heen. Daar achter de anode géén elektrisch veld aanwezig is,
is er voor deze deeltjes geen reden om terug te keren, ze be
wegen zich, als projectielen na hel verlaten van het kanon,
met constante snelheid in rechte banen verder.
De verschillende elektroden waaruit de anode bestaat, heb
ben niet alle dezelfde positieve spanning, zog t ook tussen
deze elektroden onderling een elektrisch veld Ir • rst; dit beïn
vloedt de richting waarin de elektroden bewet 11 Daardoor
snijden de banen van de verschillende elektronen elkaar na
genoeg in één punt, het zg. focus (zie figuur 61 3ij een juiste
keuze van de spanningen zal dit punt op het scherm van de
buis komen te liggen. Men krijgt daarop dus een scherp licht
punt te zien. De werking van dit elektrische veld op de bun
del elektronenbanen kan men vergelijken met die van een
lenzenstelsel op een bundel lichtstralen. Men spreekt daarom
ook wel van een elektronenlens. Dergelijke elektronenlenzen
worden bv. toegepast in de elektronenmicroscoop. Volledig
heidshalve zij vermeld, dat ook met het magnetische veld van
een elektrische stroom in een spoel, focusscring van elektro
nenbanen kan worden verkregen.

Het aantal van de elektronen die te zamen de elektronenstraal vormen, kan worden beperkt door de wehneltcilinder
een kleine negatieve spanning t.o.v. de katode te geven. Hoe
groter deze spanning, hoe kleiner het aantal elektronen dat
deze cilinder passeert. Men kan zodoende de intensiteit van

FOCUS

Fig. 6. Focusscring
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dc elektronenstraal en dus ook de helderheid van de lichtstip
op het scherm regelen. De wehneltcilinder in een elektronen
straalbuis heeft dus dezelfde invloed op de elektronenstroom
door de buis als het rooster in een triode. De taak van het
elektronenkanon kan nu als volgt worden samengevat: op het
midden van het scherm een zo scherp mogelijk lichtpunt te
verkrijgen, waarvan dc lichtsterkte kan worden geregeld.
Deze lichtstip is de punt van het potlood, waarmede op het
scherm getekend zal worden. Hoe wordt nu de hand van de
tekenaar bewogen? En wat moet er getekend worden?

Het afbuigsysteem
Het afbuigen van de elektronenstraal kan volgens twee prin
cipes plaats vinden: met elektrische of met magnetische vel
den.
Bij de eerste methode zijn vlak achter het elektronenkanon
twee vlakke metalen plaatjes aangebracht: het één onder de
elektronenstraal, het ander er boven. Door aansluiting op de
klemmen van een spanningsbron wordt de bovenste plaat bv.
positief geladen, de onderste negatief. Tussen de platen ont
staal dan een elektrisch veld, d.w.z. dat op elk elektrisch ladinkje ter plaatse een kracht uitgeoefend wordt. Men kan dit
ook verklaren met de regel, dal ongelijknamige ladingen el
kaar aantrekken, gelijknamige elkaar afstoten. Zolang de ne
gatief geladen elektronen zich tussen de platen bevinden, zal
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Fig. 7. Verticale afbuiging
van een elektronenstraal
door een elektrisch veld
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Fig. 8. Elektrische afbuiging in twee richtingen

Fig. 9. Magnetische afbuiging

er dus een kracht naar boven op werken. De elcktronenstraal
wordt in dit gebied gekromd en treft het scherm in een hoger
gelegen punt (fig. 7). Hoe groter het spanningsverschil tussen
de platen, hoe hoger het lichtpunt komt. Men kan de elektronenstraalbuis daarom als voltmeter gebruiken. Worden de
aansluitingen verwisseld, dan gaat het punt naar beneden.
Is op de platen een wisselspanning aangelegd, dan trilt het
lichtvlekje op en neer, in hetzelfde tempo als de frequentie
van deze elektrische trilling. Bij snelle trillingen beweegt het
lichtpunt zo vlug, dat men een stilstaande verticale licht
streep ziet. De lengte daarvan is het dubbele van de ampli
tudo van de trilling van hel punt en deze is een maat voor
de amplitudo van de elektrische trilling. Later zal verklaard
worden hoe een sprekender beeld van de trilling kan worden
verkregen.
Doordat de elektronen in de buis heel snel lopen en gemak
keliyk af te buigen zijn, kan de lichtstip elke variatie van de
spanning op de afbuigplaten onmiddellijk volgen. Vooral
doordat de elektronenstraalbuis een traagheidsloos instru
ment is, wordt het zeer gewaardeerd.
Brengt men vervolgens nog twee platen aan, nu links en
rechts van de elcktronenstraal, en verbindt men deze met de
klemmen van een andere spanningsbron, dan zal de lichtstip
ook naar links of naar rechts bewogen kunnen worden (fig. 8).
Elk punt van het scherm is nu bereikbaar. Een heel vlak ligt
voor de tekenaar gereed.
Bij de andere methode ter afbuiging van elektronenstralen
wordt gebruik gemaakt van magnetische velden. Men plaatst
aan weerskanten van de buis, vlak achter het elektronenka
non een tweetal draadwindingen of spoelen waar een elektri
sche stroom door heen gaat; er ontstaat daartussen een mag
netisch veld (fig. 9). Bij hun beweging door dit veld ondervin-
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Fig I O. Spoelcnsystccm van een beeldbuis

den de elektronen een kracht die loodrecht staat zowel op de
veldrichting als op hun bewegingsrichting. In dit geval werkt
er een kracht omhoog. Ook hier zal de afstand waarover de
lichtvlek op het scherm omhoog verplaatst is, afhangen van
de sterkte van het magnetische veld en dus van de stroom
sterkte door de spoel. Wordt de stroomrichting omgekeerd,
dan komt de lichtvlek onder op het scherm. Ook hier zal een
wisselstroom een op-en-necr gaand lichtvlekje geven en bij
snelle wisselingen ontstaat door de nawerking van het oog
een stilstaande verticale lichtstreep.
Men kan gemakkelijk inzien dal met behulp van een tweede
stel magneten een verplaatsing in alle richtingen mogelijk is.
Deze manier van afbuigen wordt alleen toegepast bij buizen
met een groot schermoppervlak, zoals o.a. bij beeldbuizen in
televisie-ontvangers. De spoelen daarvan zijn verenigd in een
spoelsysteem (fig. 10), dal over de hals van de buis geschoven
wordt. Elektrische afbuiging zou hier te grote spanningen op
de platen nodig maken. Voor nauwkeurige meetdocleinden
zijn echter clektronenstraalbuizen met elektrische afbuiging
beter geschikt.

De elektronenstraaloscilloscoop
Een elektronenstraaloscilloscoop is een instrument voor het
onderzoeken van snelle elektrische trillingen. Behalve een
9

elcktronenslraalbuis en het voedingsapparaat bevat het nog
alle hulpmiddelen voor het praktisch gebruik daarvan. In fig
1 1 is zo’n oscilloscoop afgebceld.
Voor het onderzoek van zwakke elektrische trillingen zal men
deze moeten kunnen versterken. Voor elk der twee platenstel
sels bevat de oscilloscoop daarom een versterker: de horizon
tale versterker voor de afbuiging in horizontale of X-richting,
de verticale voor de verticale of Y-richting. Hiermede kan
men nu bv. twee elektrische trillingen met elkaar vergelijken.
Men sluit ze daartoe aan op de ingangen van ;h- versterkers.
Men krijgt door de heen-en-weergaande beweg:; g van de ene
trilling, gecombineerd mét de op en neerga.inde beweging
van de andere, een samengestelde figuur Enkele mogclijkhe
den zijn in afb. 12 weergegeven; zij worden figuren van Lissa
jous genoemd. Bestuderen we de eerste eens wat nader; daar
uit kunnen enkele conclusies worden getrokken. Allereerst,
dat beide trillingen op hetzelfde moment in het punt 0 be
gonnen zijn en daarin-ook telkens weer tegelijkertijd aanko
men. Technisch gesproken: de trillingen zijn in faze. Verder
blijkt dat de horizontale trilling een twee maal zo grote fre
quentie heeft als de verticale. Doorloopt men nl. bv. vanuit 0
de gehele figuur, dan wordt tegen twee volledige heen-enweergangen slechts één volledige op en neergang gemaakt
De andere figuren geven het resultaat van de combinatie van
twee trillingen, waarvan de verhouding der frequenties is als
3 : 1, 3 : 2 resp. 5:1. Gebruikt men voor een van de richtin
gen een trilling met bekende frequentie, bv. die van het elek
trische wisselstroomnet (50 Hz), dan is de andere frequentie

g
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Fig. 11. Een oscilloscoop
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Fig. 12. Figuren van Lissajous

gemakkelijk te bepalen (frequentiemeling).

Hoe kan men nu van één trilling een volledig beeld krijgen,
d.w.z. een figuur of grafische voorstelling, waarin naast elkaar
de waarden getekend zijn, die de wisselspanning op opeen
volgende ogenblikken na elkaar heeft? In figuur 1 3 is af te le
zen. dat op het tijdstip 0 de spanning 220 V was, op tijdstip t,

200 V en op t2 — 100 V, enz. De oplossing van dit probleem
kan met het volgende tocgclicht worden. Bij het schrijven te
kent men na elkaar de verschillende letters. Deze komen
naast elkaar te staan, doordat de hand behalve de op- en
neergaande beweging, ook nog een gelijkmatige beweging
naar rechts volvoert. Als men met een potlood in de hand een
verticale trilling op het papier beschrijft, ontstaat een oninte
ressante verticale lijn, die telkens opnieuw doorlopen wordt.
Eerst als men het papier langzaam en gelijkmatig naar links
beweegt - of de hand naar rechts — ontstaat een goede

grafische voorstelling. Deze gelijkmatige horizontale bewe
ging wordt de tijdbasis genoemd. Aan de rand van het papier
gekomen, beweegt men de hand betrekkelijk snel naar rechts
en begint weer opnieuw (op dezelfde regel). Of men dan
dwars door de reeds verkregen figuur tekent hangt cr van af.
Met enig overleg is voor het teruggaan een zodanig moment
te kiezen, dat de vorige tekening opnieuw doorlopen wordt.

Dit regelen van het juiste moment heet het synchroniseren
van de horizontale beweging met de verticale. Als bv. afge
sproken wordt, dat men alleen dan terug gaat, als de trilling
in zijn bovenste stand verkeert, zal steeds opnieuw de vroege
re lijn doorlopen worden (hierbij is aangenomen, dat de tril
lingstijd constant is). Bij de oscilloscoop is het moment van
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terugspringen van de lichtstip, als het rechts op hel scherm

gekomen is, met elektronische middelen gemakkelijk te rege
len Wij gaan daar echter niet op in.
Interessanter is hoe de horizontale beweging van de lichtstip
verkregen wordt: langzaam en regelmatig naar rechts, en

snel weer terug naar links. Het is duidelijk, dat op de platen

voor de horizontale afbuiging een elektrische spanning moet
staan, die langzaam en gelijkmatig toeneemt en, na het berei
ken van een bepaalde waarde, weer op de beginw.- ■»de terug
springt. Figuur 14 geeft daarvan een grafische voorstelling
Hoe men aan de naam „zaagtandspanning” gek ' >en is, zal

daaruit wel zonder meer duidelijk zijn. Ook dat c-<
iektroni
sche schakeling die zo’n spanning opwekt „zaaglandspanningsgenerator” heel.
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Hoe zo’n schakeling functioneert, kan het best uitgelegd wor
den met een geheel ander voorbeeld, dat echter op precies
dezelfde wijze werkt (fig. 15). De bijna geheel dichtgedraaide
waterkraan K biedt aan het water een grote weerstand. Er
lekt slechts een klein waterstroompje door. Het niveau van
het water in de bak zal langzaam maar regelmatig stijgen,
ook in de linker buis van de hevel H. Komt het niveau boven

de bocht B van de hevel, dan zal deze gaan werken Het wa
ter loopt in een snel tempo weg en wel lot de aansluiting van
de hevel op het vat vrijkomt. De hevel vult zich nu met lucht
en werkt dan niet meer. Het niveau is dus na een langzame
stijging snel gedaald en zal nu weer langzaam gaan stijgen,
enz. Met een drijver D en een schrijfpen S kan van deze be
weging op een papierstrook een grafische voorstelling ge
maakt worden; een uurwerk zorgt daarbij voor de tijdbasis.

De hiermede overeenkomende elektronische schakeling (fig.
16) werkt als volgt. Door een grote weerstand R („lekweer
stand”) lekt een kleine stroom, geleverd door een stroombron
van bv. 200 V. De doorgestroomde elektrische lading verza
melt zich in de condensator C, d.i. een elektrisch reservoir.

De lading daarin wordt langzaam maar regelmatig groter en
dus ook het spanningsverschil tussen de platen. Als hevel
werkt hier het nconlampje N, een met ncongas gevuld buisje
met twee elektroden. Zo’n lampje heeft de eigenschap eerst te
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Fig. 15. Een hydraulische zaagtandgencrator

gaan branden en dus stroom door te laten, als de spanning
ca 100 V is. Het gaat echter pas uit als de spanning tot ca 60
V gedaald is; stroom kan er dan niet meer door gaan.
Zodra dus de spanning over de condensator tot 100 V geste

gen is, loopt de lading daarvan snel door het buisje weg tot
de spanning 60 V geworden is. Het spelletje begint dan op
nieuw (fig. 1 7). Zou men een schrijvende voltmeter op de con
densator aansluiten, dan zou duidelijk blijken, dat de span
ning geleidelijk en regelmatig van 60 V tot 100 V toeneemt

om vervolgens snel van 100 V tot 60 V te dalen, enz. M.a.w.
deze schakeling is een zaagtandspanningsgenerator.
Hiervan uitgaande kan de zaagtandspanning, benodigd voor
de horizontale afbuiging van de oscilloscoop, gemakkelijk
R

}
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Fig. 16. Elektronische zaagtandspanningsgenerator
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met een transformator worden verkregen. Het lichtpunt op
het scherm kan men dus langzaam van links naar rechts en
daarna zeer snel weer terug laten bewegen. Het tempo waar
mede dit zich herhaalt, heeft men in de hand door de grootte
óf van de weerstand, óf van de condensator te regelen. In het
hydraulische model komt dit overeen met veranderingen van
de stand van de kraan resp. van de wijdte van het vat
Tijdens de terugslag van de lichtstip wordt automatisch een
negatieve spanning aan de wehneltcilinder toegevoerd, zodat
de elektronenstraal gedurende deze tijd onderdrukt wordt. De
oscilloscoop is nu gereed voor het gebruik onderzoek van een
elektrische trilling. Deze wordt daartoe aangesloten op <ie in
gang van de verticale versterker Elke afwijking van ei- ver
wachte vorm is direct vast te stellen. Dit is dan ook de reden
dat de elektronenstraaloscilloscoop een onmisbaar instru
ment geworden is in laboratoria, fabrieken, reparatiewerk
plaatsen en niet te vergeten bij het onderwijs in de natuur
kunde, elektriciteitsleer en in de elektronentcchnick

I

SPANNING

100 V

60 V
O

TIJD

Fig. I 7

Zeker moet nog worden vermeld, dat de te onderzoeken ver
schijnselen niet uitsluitend elektrische behoeven te zijn. Er
zijn tal van materialen en instrumenten die een bepaald ver
schijnsel in een elektrisch signaal om kunnen zetten. Zo zijn
er „opnemers” voor geluid (microfoon), kracht, druk, tempe
ratuur, licht (fotocel), verplaatsing, snelheid, versnelling, enz.
Hierop zal later worden ingegaan. Het gebied dat hierdoor
toegankelijk is voor het onderzoek met de oscilloscoop is zeer
groot, te meer daar zelfs heel snelle veranderingen gemakkelijk gevolgd kunnen worden.
Voor verschillende toepassingen zijn speciale elektronenstraalbuizen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de beeld
buizen voor televisie en radar. Ook aan beide onderwerpen
zal later nog aandacht besteed worden.
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Woorden en begrippen
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B
C
E

afbuigsysleem
beeldbuis
condensator
elektrisch veld
elektronenbanen
elektronenkanon
elektronenlens
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elektronenstraal
elektronenstraaloscilloscoop .
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figuren van Lissajous ....
filmprojectie
fluorescerend materiaal....
focus
focusseer-elektrode
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grafische voorstelling ....
lekweerstand
luminescentie
magnetisch veld
nawerking van het oog ....
neonlampje
opnemers
oscilloscoop
radar
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televisie
terugslag
traagheidsloos
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versnel-elektrode
voltmeter
wehneltcilinder
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zaagtandspanningsgenerator .
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televisie

WIJ EN DE ELEKTRONICA

TELEVISIE

Toen de radio in de jaren na 1920 tot ontwikkeling kwam,
werd deze techniek door velen als een wond; i beschouwd.
Langzamerhand is het overbrengen van „wat men horen
kan" door middel van radiogolven voor iedcru iets v.'.nzclfsprekends geworden.
Het verschijnsel televisie is eerst 25 jaar later
komen, na
dat de wetenschappelijke kennis en het tecb> < he kunnen
voldoende ver ontwikkeld waren om het veel n < eilijker over
brengen van „wal men zien kan" mogelijk te maken. Dit
nieuwe wonder aanvaardt men nu ook bijna als een vanzelf
sprekendheid. Doch de vraag: „Hoe is dat nu allemaal moge
lijk?" komt bij velen op en in het volgende zal worden ge
tracht hierop te antwoorden
Om te verklaren hoe van een gebeurtenis een bewegende afbedding gemaakt kan worden, moet men eerst nagaan hoe
men van het tafereel op één bepaald ogenblik een (stilstaand)
beeld maakt. Of, anders gezegd, om de film te begrijpen moet
men eerst weten hoe een foto ontstaat.
Zo zal ook bij de televisie, het overzenden van bewegende
beelden, eerst verteld moeten worden hoe men één stilstaand
beeld kan overbrengen. Dit laatste nu was al veel eerder be
kend; de telegrafisch overgebrachte foto’s zijn daar een voor
beeld van.
Als men dan — zoals bij de film — een dergelijke afbeelding
telkens binnen één twintigste seconde vervangt door een vol
gend plaatje, ontstaat door de nawerking van het oog de in
druk van een voortdurend aanwezige afbeelding, ondanks de
noodzakelijke donkere perioden nodig voor de beeldwisseling
(zie ook deel 4, blz. 4). Eventuele kleine verschillen in de
opeenvolgende plaatjes leiden tol de indruk van beweging in
het beeld.
Dit principe wordt zowel bij de projectie van fims als van
televisiebeelden toegepast: 24 beeldjes per seconde in de
bioscoop en 25 per seconde bij de televisie.
Zowel bij de film als bij de televisie zal men goed moeien let
ten op het onderscheid tussen het opnemen en het weergeven
van het beeld.

<— Opname in een kleuren-TV-studio
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Het vastleggen en overbrengen van een
stilstaand beeld

Wij beginnen met de vraag: hoe wordt één enkel, stilstaand
beeld met behulp van radiogolven overgebracht?
Met een lens, bv. een vergrootglas, kunnen wc van onze om
geving een afbeelding vormen op een stuk papier. Dit zg.
„bcctd” b< ' at dezelfde kleuren als de afgebeelde voorwerpen.
Af gezien van deze kleuren, kan aan elk beeldpunt op het pa
pier een bepaalde tint of lichthelderheid toegekend worden,
ren „grijsheid” liggende tussen hcel-zwart en heel wit. Dit
beeld kan men vastleggen, bv. langs fotografische weg. Hoe
dat gaal wordt hier bekend verondersteld
Bij andere manieren verdeelt men het beeld eerst in vakjes,
hoe fijner het netwerk, hoe beter. Van elk vakje kan men de
(gemiddelde) verlichtingssterkte meten en het resultaat van
die meting door middel van een zwarte inktstip in dat vakje
vastleggen: hoe donkerder het vakje, hoe groter de stip.
Dit lijkt ingewikkeld en vreemd, maar in elke krant worden
foto’s op deze manier afgebeeld. Bekijkt men een krantenfoto
met een vergrootglas dan is dat duidelijk te zien. Alle puntjes
zijn met dezelfde zwarte inkt gedrukt op onderling gelijke af
stand, doch ze zijn niet alle even groot. Men kan de puntjes
in rijen of „lijnen” aaneenrijgen. Hoe fijner het raster, hoe be
ter de kleine details op de foto uitkomen (zie fig. 1).
Ook is het mogelijk van elk vakje waarin het beeld verdeeld
is, de (gemiddelde) lichtsterkte door middel van een getal vast
te leggen. Men kan bv. het door de lens op een vel ruitjespa
pier gevormde beeld met een lichtsterktemeter gaan „lezen"
en, te beginnen met de bovenste rij of lijn, vakje voor vakje
het getal opgeven dal de meter telkens voor de lichtsterkte
aangeeft. Na de eerste lijn volgt de tweede, dan de derde lijn,
enz.
Figuur 2 toont als voorbeeld van een over te brengen afbeel
ding een strandgezicht: een schip, de zon, een wolk, de zee,
het strand en een zeehond. Wc denken ons het beeld verdeeld
in vijf „lijnen" van elk vijf vakjes. Voor de gemiddelde licht
sterkte per vakje beperken we ons tot de gehele getallen 1 —
wit — tot 6 — zwart. We lezen dan: 44331, 33133, 31113,
44444, 1 1 161.
Deze getallen kunnen nu van de lezer of opnemer A bv. per
telefoon of radio overgebracht worden naar de ontvanger B.
A „leest” het beeld, terwijl B op een stuk papier met 5x5

Fig. 1. Vergroot detail van
een fotoreproduktie
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Fig. 2

Fig. •/.

vakjes met potlood de grijsheid van elk vakje intekent Het re
sultaat is in figuur 3 aangegeven.
Natuurlijk moet B in hetzelfde tempo tekenen als A leest; ze
moeten gelijk-op, of zg. synchroon werken. Het is daarom
voor B erg prettig, als A telkens aangeeft dat hij met een
nieuwe lijn begint, bv. door de komma’s in de reeks getallen
te noemen. En ook dat het beeld af is, door ook de punt aan
het einde door te geven B weet dan zeker dat hij synchroon
meewerkt en bovendien zal het resultaat niet geheel bedor
ven worden als door storingen de gegevens
bv. één regel
verminkt worden. Later zullen we deze teken
;j de televisie
tegenkomen als zg. synchronisatiesignalen. i
in figuur 3
bereikte resultaat is niet erg fraai alle detail- zijn verloren
gegaan. Hel kan verbeterd worden door een fijner netwerk,
dus door meer lijnen te gebruiken. Fig. 4 is het resultaat bij
gebruik van '20X20 vakjes. Hel spreekt vanzelf dat A aan B
veel meer gegevens moet doorgeven om zoiets te verkrijgen
Of er moet sneller gewerkt worden, óf er is meer tijd nodig.
Hoewel het resultaat al heel wat beter is, voldoende is het
nog lang niet. Bij de televisie o.a. in Nederland, wordt de over
te brengen afbeelding in 625 horizontale lijnen verdeeld.
Daar dit beeld 4/3 X zo breed als hoog is, kunnen er 4/3 X 625
= ruim 800 vakjes naast elkaar in één lijn gedacht worden,
in totaal voor alle lijnen dus ruim een half miljoen!
Dat is heel veel. Als men bovendien bedenkt dat bij de televi
sic 25 beelden per seconde overgebracht moeten worden, dus
dat in één seconde 25 keer ruim een half miljoen vakjes, d.i.
in totaal meer dan 10 miljoen vakjes, de lichtsterkte bepaald
moet worden, dan is het duidelijk dal men hierbij de mens
niet kan inschakelen. Alleen elektronische middelen kunnen
dit vereiste tempo bereiken!
Wc gaan nu een slap verder en keren daartoe naar fig. 2 te
rug. De lichtsterkte in elk vakje gaan we niet meer aangeven
door een getal maar door de sterkte van een elektrische
stroom, zwart (6) door een sterke stroom, wit (1) door een
zwakke, enz. Als nu achtereenvolgens de verschillende vakjes
doorlopen worden, ontstaat een in sterkte wisselende stroom,
dus een wisselstroom of een elektrische trilling. Men noemt
deze trilling het video-signaal. De komma aan het einde van
een lijn kan men ook in deze code onderbrengen, bv. door
een extra sterke stroomstoot en de punt door een langere
stroomstoot (fig. 5).
Hel overbrengen over grote afstand van zo’n wisselende
stroom is geen probleem meer. In het deeltje „Radio” is ver
teld hoe door modulatie van een hoogfrequente draaggolf, de
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door een microfoon geleverde elektrische trilling kan worden
overgebracht. Ook bij de televisie gebruikt men zo’n draaggolf voor hel overbrengen van de elektrische trilling die de
lichtsterk!
<m de opeenvolgende beeldvakjes aanduidt.
Hoe wordt dit video-sivuaal nu verkregen en hoe wordt hier
uit weer
afbeelding opgebouwd? De hierbij toegepaste
elektronische hulpmiddelen zijn elektronenbuizen: de op
neembuis aan de zendkant en de beeldbuis aan de onlvangkant.

5

Fig. 5. Figuur 3 in een elek
trisch signaal uitgedrukt

De opneembuis

In de loop der jaren zijn diverse typen van opneembuizen
ontwikkeld. Wc bespreken hiervan het moderne plumbicon.
Hierin wordt gebruik gemaakt van een stof, die in het donker
een isolator is, maar die zwak geleidend wordt als er licht op
valt. Hoe sterker dat licht, hoe beter deze geleiding. Een der
gelijk materiaal heet een fotogeleider (zie ook deeltje 8, blz.
8). De voorzijde van de opneembuis wordt gevormd door de
zg. signaalplaat. Hierop wordt door de lens van de opneemcamera een optisch beeld (lichtbeeld) gevormd van het op te
nemen tafereel (zie fig. 7). Een glazen plaat dient als drager.
Aan de binnenzijde is deze voorzien van een dun laagje goed
geleidende, doorzichtige stof. Op deze geleidende laag G is
een zeer dunne fologeleidendc laag F aangebracht (zie fig. 8).
Als materiaal hiervoor gebruikt men loodmonoxyde. Laag G
is op een positieve spanning aangesloten. Hierdoor tracht dit
laagje negatief geladen elektronen naar zich toe te trekken,
zoals die bv. in de laag F aanwezig zijn. Dit gelukt natuurlijk
alleen daar waar de laag geleidend is, dus daar waar er licht
op valt.

5

Fig. 6. Lenzenstelsel met plumbicon
Hei optische beeld, dat de lens door de glas;
;i en iaG
heen op deze fotogeleidende laag F projecic • bestaat uit
gedeelten niet verschillende lichtsterkten. Dc. laag kunnen
we ons verdeeld denken in zeer kleine stukjes elcmentjes ge
noemd. Daar, waar het beeld zwart is (geen I; ht; zijn dc cle
mentjes niet-geleidend en behouden dus hun elektronen
Daar, waar licht aanwezig is zijn de elemcntjes zwak gelei
dend en verliezen dus geleidelijk hun elektronen. Er ontstaat
een steeds toenemend elektronentekort; anders gezegd: de
elcmentjes worden steeds sterker positief geladen. Dit ge
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Fig. 7. Een opengewerkt plumbicon

beurt in een tempo dat sneller is naarmate dc elemcntjes be
ter geleidend zijn, d.w.z. naarmate ze sterker belicht worden.
Zo ontstaat aan de binnenzijde van de laag F een elektrische
afbeelding van het optische beeld: snel toenemende elcktronentekorten waar veel licht en langzaam toenemende tekor
ten waar weinig licht is.
Als er nu verder niets gebeurt, zullen alle clementjes — het
ene eerder dan het andere — tenslotte alle even sterk positief
worden als de positieve plaat G. Zóver laat men het echter
niet komen!
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Fig. 8. Doorsnede van de
signaalplaat:
G = geleidende laag,
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Het aftasten van de signaalplaat door een
elektronenstraal
De opneembuis bevat verder nog een elektronenkanon, zoals
besproken in deel 4, Elektronenstraalbuizen. Hieruit komt
een elektronenstraal met constante intensiteit; deze is aan
vankelijk gericht op het midden van de signaalplaat. Focussering van de elektronenbanen geschiedt door een magneetspoel, die om de buis is aangebracht. Verder bevinden zich in
de buis enkele ringvormige elektroden die een elektrisch veld
veroorzaken. De elektronen van de straal worden hierdoor
eerst versneld in de richting van de baan en vervolgens ver
traagd. Vlak voor de signaalplaat komen ze tot stilstand; ze
keren terug en belanden tenslotte op een opvangelektrode of
collector. Hierin veroorzaken ze de zg. collectorstroom.
De signaalplaat wordt dus nèt niet door de elektronen ge
troffen; het omkeerpunt van hun beweging ligt er wel vlak bij.
Deze beweging lijkt op die van een reeks tennisballen die we
in een kamer met een „tennisballenkanon” zo hard omhoog
gooien dat ze de zoldering nèt niet raken. De zwaartekracht
vertraagt hierbij de omhooggaande beweging en zorgt er ver
volgens voor dat de ballen naar beneden gaan, waar ze te7

recht komen in een opvangschaal, de collector. Er komen per
seconde evenveel ballen in de schaal, en elektronen op de
collector, als er „omhoog gegooid” worden. Daar het elektro
nenkanon een constante stroom uitzendt, zal ook de colleclorstroom constant zijn.
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Fig. 9. Het tennisballenkanon

De elektronenschaal blijft niet voortdurend op één punt van
de signaalplaat gericht. Door de spoelen van het magnetische
afbuigsysteem dat om de buis heen is aangebracht, stuurt
men nl. een stroom. De elektronenstraal wordt hierdoor afge
bogen. Men wisselt de stroom door de afbuigspoelen nu zo
danig, dat het punt waarop de straal gericht is, de gehele sig
naalplaat doorloopt. Hierbij wordt een raster van horizontale
lijnen beschreven: eerst de bovenste van links naar rechts (we
zien er van af dat de lens een omgekeerd beeld van het tafe
reel vormt) en dan de lijn vlak daaronder, enz. We vermeld
den reeds dat men in Nederland het beeld in 625 lijnen ont
leedt. Na 1/25 seconde is het gehele beeld doorlopen en
wordt opnieuw met de eerste lijn begonnen, enz. Achtereen
volgens verschijnt dus het omkeerpunt van de elektronen
straal gedurende korte tijd bij elk eiementje en komt daar
weer telkens na 1/25 seconde terug. Deze bewegende elektro
nenstraal kan nu de signaalplaat aftasten op de volgende wij8
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ze. In hel voorafgaande hebben we verleid dal zich op de fotogeleidende laag F, als deze belicht wordt, een elektrische
afbeelding vormt van hel optische beeld: snel toenemende
elektronentekorten waar veel licht en langzaam toenemende
tekorten waar weinig licht is.
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Fig. 10. Het resultaat van
het aftasten van een beeld
lijn

Als het omkeerpunt van de elektronenstraal nu bij een ele
mentje komt met een elektronentekort, dus met een positieve
lading, zal deze uit de straal elektronen aantrekken en opne
men. Immers positieve ladingen trekken negatieve aan. Er
worden zoveel elektronen opgenomen dat de „attractie” ver
dwijnt, dus tot het elementje weer neutraal is. De normale
toestand is dan weer hersteld.
De collector zal hierdoor minder elektronen dan eerst ont
vangen en net zoveel minder als het elektronentekort van het
elementje bedroeg. Uit de collectorstroom kan men dus dit
tekort aflezen.
Alle elementjes van de laag F komen na elkaar binnen 1/25
seconde aan de beurt. Telkens na 1/25 seconde worden alle
elektronentekorten door de elektronenstraal, die „langs
komt”, aangevuld. Sterk belichte plaatsen, die door fotogeleiding in die 1/25 seconde een groot elektronentekort gekre
gen hebben, nemen dan veel elektronen op en veroorzaken
9

Fig. 11. Televisieomroep

een sterk verzwakte collectorstroom. Zwak belichte plekken
nemen slechts enkele elektronen op, zodat de bijbehorende
collectorstroom weinig verzwakt is.
De collectorstroom varieert dus en in die variaties liggen
voor alle plaatsen van de signaalplaat de aanwijzingen ver
borgen van de sterkte van het opvallende licht.

Het doel is bereikt. Het beeld is „gelezen” en de lichtsterkte
van alle plaatsen, van alle „vakjes”, is door een elektrisch sig
naal aangegeven.
Er zij op gewezen, dat in de praktijk om technische redenen
het signaal niet afgenomen wordt van de collector, doch van
wat — met recht — de signaalplaat heet. Dat daar ook een
signaalstroom loopt, kan als volgt op vereenvoudigde wijze
worden aangetoond. Uit het elektronenkanon komt een con
stante stroom. Er keert hiervan een niet-constant gedeelte
naar de collector terug. Het verschil, dat dus ook niet con
stant is, wordt opgenomen door de signaalplaat en verlaat
deze door de aansluiting daarvan op de spanningsbron. Ook
deze signaalstroom bevat dus een „signaal” en dit is om be
paalde redenen beter bruikbaar.
10

Het overbrengen van het video-signaal

Dit signaal moet naar de ontvanger worden overgebracht.
Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden. Met dat, wat ge
richt is op een groot en willekeurig publiek, zijn de meeste
Nederlanders sinds 1952 goed vertrouwd. Bij de „televisie
omroep” bereikt het video-signaal, met amplitudomodulatie
in een draaggolf ondergebracht, de meer dan twee miljoen
televisie-ontvangers.
Televisie wordt echter niet alleen voor de omroep gebruikt.
In bedrijven b.v. is het vaak gewenst vanaf een centraal punt
te zien, wat op andere plaatsen gebeurt. Dat kan een vér ver
wijderde plaats, of een moeilijk toegankelijke, of gevaarlijke
plaats zijn. Soms is het nodig tegelijkertijd te weten wat er op
verschillende plaatsen gebeurt. Omroep heeft daar geen zin.
Elke opneemcamera wordt dan direct met een of meer televi
sietoestellen, z.g. monitors, verbonden via een kabel. Men
noemt zoiets televisie-over-kabel, „gesloten-circuit”-televisie,
of ook bedrijfstelevisie. Toepassingen zijn b.v. het bewaken
van parkeerplaatsen, emplacementen en opslagplaatsen, het
overzien en het op afstand regelen van het verkeer in een ge
hele stadswijk, het volgen van een operatie door een grote
groep medische studenten, het waarnemen van wat er in een
gloeiend hete oven, of in een door radio actieve straling ge
vaarlijke ruimte gebeurt, enz.

Fig. 12. Televisie-over-kabel

De beeldbuis in de televisie-ontvanger

Hoe in het ontvangtoestel uit de binnengekomen signalen
het televisiebeeld opgebouwd wordt, is nu niet moeilijk te be
grijpen. We weten uit deel 4, Elektronenstraalbuizen, dat in
de beeldbuis, die in wezen een elektronenstraalbuis is, een
elektronenstraal op het scherm een lichtvlekje veroorzaakt
De plaats van dit vlekje kan door elektrische stromen in de
afbuigspoelen veranderd worden, de lichtsterkte door veran
dering van de spanning op de wehneltcilinder.

Fig 13. Het schrijven van
een beeld

Fig. 14. Het videosignaal

Allereerst zorgt men dat de lichtvlek telkens in 1/25 seconde
het gehele scherm doorloopt en wel in 625 horizontale lijnen.
Zoals in het begin bij figuur 2 is gezegd, zal de ontvanger B
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op elk ogenblik met „hetzelfde" vakje bezig moeten zijn als
de opnemer A. Zo zal ook in de beeldbuis de lichtvlek op het
beeldscherm elk ogenblik op „dezelfde" plaats moeten zijn
als de aftastende clektronenstraal in de opneembuis. Hier
voor zijn synchronisatie-signalen nodig. Vlak vóór de op
neembuis met een nieuwe lijn begint, wordt telkens door de
generator van de opncemcamera een z.g. lijnsynchronisatiesignaal (bij figuur 2: de komma) uitgezonden, waardoor ook
de beeldbuis met een nieuwe lijn begint. Dit gebeurt dus 25 X
625 keer per seconde. Zo wordt ook vlak voor het beginnen
aan een nieuw beeld, een z.g. beeldsynchronisatie-signaal ge
geven (bij figuur 2: de punt) en begint ook de beeldbuis met
een nieuw beeld. Dit gebeurt 25 keer per seconde.
Tenslotte zet men het ontvangen video-signaal op de wehneltcilindcr van de beeldbuis... en dan verschijnen
op het tot nu toe witte scherm alle variaties in lichtsterkte die
ook in hel oorspronkelijke beeld aanwezig waren. We zien het
schip voorbij varen en de zeehond in zee duiken. De televisie
kijker zal zich daarbij moeilijk kunnen voorstellen, dat slechts
één lichtvlekje met razende snelheid telkens opnieuw het
beeldscherm volschrijft, dat elke seconde meer dan 10 mil
joen bceldvlakjes afgetast en weergegeven worden!

Het overbrengen van televisiesignalen door
middel van radiogolven
Zoals reeds gezegd wordt het video signaal door middel van
een gemoduleerde hoogfrequente draaggolf van de zender
naar de kijker overgebracht. Hierbij is men aangewezen op
zeer hoge draaggol(frequenties. Dit kan men gemakkelijk in
zien.
Bij de radio moet men uit geluid verkregen elektrische trillin-

b

F/g. 15. Modulatie van snel,
resp. langzaam trillende
draaggolf
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gen overbrengen met frequenties tot 10.000 Hz. Om nu de
sterkte van de draaggolf in dit tempo te variëren (we nemen
dus amplitudo-modulatie aan) moet de draaggolf zelf dus ze
ker een hogere frequentie hebben. Hiervoor is 100.000 Hz
voor de geluidsradio in principe reeds voldoende
Het video signaal van de televisie geeft echter in één seconde
de lichtsterkte aan van — zoals we zagen — liefst 625 X
4/3 x 625 X 25 d.i. meer dan 10 miljoen beeldvlakjes. Dit
signaal bevat dus — nog afgezien van de synchronisatic-sig
nalen — ruim 10 miljoen wisselingen per seconde. Zijn de
vakjes om en om zwart en wit, dan komt dit signaal overeen
met een elektrische trilling met een frequentie .n 5 MHz.
Wil men nu een draaggolf met deze frequente moduleren,
dus b.v. de sterkte van die golf in dit tempo >neren (AM),
dan kan dit alleen als de draaggolf zelf in een veel sneller
tempo trilt. Zoals uit figuur 15 blijkt, kan allee, i bij een zeer
snel trillende draaggolf het video signaal met enige zekerheid
worden teruggevonden. Daarom zal de draaggolffrequentie
ten minste 30 miljoen Hz = 30 MHz moeten zijn, hetgeen
overeenkomt met een golflengte van ten hoogste 10 m. Voor
televisie, waarbij per seconde zeer veel gegevens overgebracht
moeten worden, zijn dus zeer korte golven nodig, de z.g. metergolven. Dit is een van de redenen waarom de televisie zo
veel later kwam dan de radio; de techniek van de zeer-hoogfrequente trillingen is eerst later tol ontwikkeling gekomen.
In het deel „Frequentie-modulatie” is besproken wat de
consequenties zijn van het gebruik van korte golven. Wij
noemen: een klein zendbereik, hoog geplaatste zend- en
ontvangantennes, afgestemde antennes en de noodzaak
van een netwerk van zenders. Zo zijn in Nederland o.a. op
de torens van het zendernet voor FM-korte golven ook
antennes van het televisiezendernet geplaatst en worden de
televisie-antennes net zo uitgevoerd als de FM kortegolfantennes (zie fig. 16). De voornaamste Nederlandse tele
visiezender voor het z.g. eerste net, die in Lopik staat, zendt
het video signaal uit op een frequentie van 62,25 MHz, over
eenkomende met een golflengte van 4,8 m. Ter beperking
van de toch al grote bandbreedte past men voor het beeld
amplitudo-modulatie toe. Het zendvermogen is 100 kW.
Bij het beeld is natuurlijk ook het geluid onontbeerlijk! De
tijd van de stomme filmprojectie is al lang voorbij! Dit geluid
wordt normaal per „radio” overgebracht. Om geluid en beeld
met dezelfde antenne te kunnen ontvangen, gebruikt men
een draaggolf, die weinig van de video-draaggolf afwijkt.
Voor Lopik is dat 67,75 MHz, overeenkomende met 4,4 m;
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Fig. 16. Het eerste Nederlandse
TV-zendcrnct

Fig. 17. Het tweede Nederlandse
TV-zendernet
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het vermogen is 20 kW. Natuurlijk past men hier FM met
een grote gel uidsom vang toe!
De beide draaggolven vormen te zamen een z.g. „kanaal". Uit
hetgeen in het deel „Frequentie-modulatie” is besproken,
volgt dat, ter voorkoming van onderlinge storingen, de draaggolffrequenties in één kanaal voldoende ver uit elkaar moe
ten liggen. Voor een video signaal van 5MHz en een geluids
signaal van 10.000 Hz is hel frequentieverschil van 67,75 62,25=5,5 MHz voldoende.
Sinds 1961 bestaat er in Nederland een tweede net, werken
de op een nog kortere golflengte, dus een nog hogere fre
quentie (zie fig. 17). De frequenties van dc oornaamste zen
der in Lopik zijn 519,25 — 524,75 MHz
oor de ontvangst
is een aparte antenne nodig, aangcp;
aan de kortere
golflengte. Ook in het ontvangtoestel
voorzieningen
nodig om beide programma’s te kunnen oi i vangen.

Schema van de TV-ontvanger

Hei TV-toestel ontvangt met de antenne dus twee draaggolven tegelijk. Na het passeren van een kanaalkiezer met af-

antenne
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Fig. 18. Blokschema van een televisieontvanger

/.
2.
3.
4.

Kanaalkiezer met afstemkring
Versterker
Geluidsdraaggolf
Demodulator en versterker
voor het geluid

5. Geluidssignaal
6. Luidspreker

7. Bcelddraaggolf
8. Demodulator en versterker
voor het beeld
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9. Videosignaal met
synchronisatiesignalen
10. Wehneltcilinder
11. Beeldbuis
12. Generators voor
afbuigspanningen
13. Horizontale afbuigstroom
14. Verticale afbuigstroom
15. Voeding

stemkring worden ze te zamen versterkt en eerst dan geschei
den De geluidsdraaggolf gaat naar een normale FM-ontvanger, die hel geluid reproduceert.
Uit de beelddraaggolf wordt door demodulatie in de videode
lector het video-signaal mèl de synchronisatie-signalen her
kregen, zoals dat door de opneemcamera geleverd is. Deze
zorgt, aan de wehneltcilinder van de beeldbuis toegevoerd,
voor de regeling van de sterkte van de elektronenstraal, dus
van de licht : 1 kte van hei vlekje op het beeldscherm. De synchronisatie-signalen sturen de generators voor de twee afbuigspanningen: een snelle voor de horizontale en een 625
maal langzamere voor de verticale afbuiging. Tenslotte is er
nog bet voedingsgedeelte dat de spanningen opwekt, nodig in
dc vele elektronische schakelingen. Met deze sterk vereenvou
digdc beschrijving zullen wij moeten volstaan.

Enkele opmerkingen
Voliedigsheidhalve zij vermeld, dat men ter vermindering
van hei flikkeren van het beeld z.g. interliniëring toepast. Dit
betekent dal eerst alle oneven lijnen (van boven af no. 1,3, 5
enz) en vervolgens alle even lijnen (no. 2, 4, 6 enz.) worden
weergegeven. Zodoende ontstaan eigenlijk per seconde 50
rasters van elk 3 12 l/a lijnen.
Terwijl in de meeste landen van Europa het 625-lijnensysiccm wordt toegepast, gebruikt men in Frankrijk, Luxemburg
en een deel van België een beeldontleding in 819 lijnen, in
Engeland in 405 lijnen. Er bestaan echter plannen om over te
gaan op het eerstgenoemde systeem. Om ontvangst ook van
hel 819 lijnensysteem in het Zuiden van Nederland mogelijk
te maken zijn de z.g. „universele ontvangers” verkrijgbaar. De
„superontvangers” lenen zich alleen voor de ontvangst van
zenders die met 625 lijnen werken.
De lichtsterkte van hel televisiebeeld is zo groot, dat het niet
nodig is om de uitzending te volgen in een geheel verduisterd
vertrek Het is zelfs beter een deel van de verlichting te laten
branden. Dit voorkomt de „kijkmoeheid” die een gevolg is
van te grote lichtcontrasten. Bovendien wordt dan niet ieder
een in de huiskamer tot kijken gedwongen.
Ook moet men niet te dicht bij het toestel gaan zitten, daar
dan het lijnenraster zichtbaar wordt.
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KLEURENTELEVISIE

In 1967 heeft ook de kleurentelevisie zijn intrede in ons land
gedaan. Vanzelfsprekend geeft het overbrengen van een tele
visiebeeld in kleuren nog meer problemen Jan van een
zwart wit beeld. Er zijn n.1. nog al wat verschillende kleuren
Gelukkig is ook dit probleem minder moeilijk d • op het eer
ste gezicht wel lijkt
Bij de overdracht van kleuren past men aan de epnamezijde
het principe van kleurschifting toe en aan de w.-ergavezijde
dat van de kleurmenging. Wij zullen dit in het ::orl bespre
ken.

Kleurschifting
Wanneer een dunne lichtstraal op een wit scherm valt, ver
schijnt daarop een witte lichtpunt (fig. 19). Plaatst men in de
stralengang een prisma, dan ontstaat op het scherm een ge
kleurde streep, een z.g. spectrum. Deze streep gaat geleidelijk
van rood via de kleuren oranje, geel, groen en blauw, over in
violet. Men noemt dit de spectrumkleuren. Elk van deze kan
niet verder worden geschift: het zijn de zuivere kleuren.
De kleurschifting is „ontstaan” doordat de verschillende kleu
ren die in het opvallende licht blijkbaar reeds aanwezig wa
ren, in verschillende mate van hun rechte weg worden afge

Fig 19. Klcurschifting door een prisma
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brokcn. Wit licht bestaat dus uit dc verzameling van de spectrumkleuren.
Valt op het prisma een paarse lichtbundel in, dan ontstaat op
het scherm alleen het rode en het blauwe deel van het spec
trum. Paars is dus blijkbaar een mengsel van rood en blauw
licht. Zo kan men de samenstelling van elke kleur onderzoe
ken. Dit brengt ons op het volgende: de kleurenmenging.

Kteursnmenging
Kieurcnmenging hebben wij allen wel eens toegepast met on
ze verfdoos. Als wij twee of meer kleurstoffen mengen, ont
staan allerlei nieuwe kleuren. Zo geeft gele met blauwe verf
gemengd groene verf. Hoe ontstaat nu deze kleur? En, waar
om heeft de ene kleurstof een gele en een andere een blauwe
kleur?
De oorzaak hiervan is de filterwerking van deze stoffen,
waardoor bepaalde kleuren uit hel opvallende witte licht wor
den geabsorbeerd en de rest ongehinderd doorgaat.
In fig. 20 is uitgebeeld dat een filter met een blauwe kleurstof
van het witte licht alleen het blauw doorlaat en in zwakkere
mate groen en violet. De uitgaande straal is daardoor blauw.
Een geelfilter laat alleen geel licht door en in mindere mate
de naburige kleuren oranje en groen. In beide gevallen wor
den alle andere spectrumkleuren uit het opvallende licht ge
absorbeerd.
Mengen wij nu gele en blauwe verfstof, dan zijn er in feite
twee filters werkzaam, een gele en een blauwe. Elk van deze
laat alleen bepaalde kleuren door, zodat slechts die kleuren

Fig. 20. Subtractieve kleur
menging
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overblijven die beide doorlaten. In dit geval is dit alleen
groen (fig. 20).
Daar elk filter bepaalde kleuren aan het doorgaande licht
onttrekt, noemt men dit subtractieve kleurenmenging (sub
tractie = aftrekking). Er is echter nog een andere methode,
nl. die waarbij kleuren worden opgeteld, de additieve kleu
renmenging (additie = optelling). Deze is voor ons doel
van veel meer belang

Additieve kleurmenging
In plaats van kleurstoffen met hun verschillen''.- eigenschap
pen kunnen wij ook kleuren licht mengen. \doen dit bv
door met projectors voorzien van kleurfilters, !i htbundels op
een scherm te laten vallen in de drie kleuren rood, groen en
blauw, die elkaar gedeeltelijk bedekken (fig. 21). Op het
scherm zien wij dan gebieden waar slechts één soort licht
valt, gebieden waar twee kleuren tegelijk aanwezig zijn en een
gebied met alle drie kleuren. Het blijkt nu dat wij waarne
men :

Fig. 21. Additieve kleurmen
ging met de drie grondkleuren rood, groen en blauw
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rood +
rood +
groen 4-

groen licht = geel licht
blauw licht = paars licht
blauw licht = lurquoise licht
en als bijzonderheid:
rood + groen + blauw licht = wit licht
Door variatie van de lichtsterkte van één of meer bundels
kan men een zeer groot aantal kleuren laten ontstaan,
bv.:
rood r zwak groen licht = oranje licht, enz.

Grijs verkrijgt men door alle kleuren in gelijke mate te verzwakken. Zelfs zwart kan ontstaan, nl. door de drie projectors
uit te schakelen!
Samenvattend blijkt dus dat men alle gewenste kleuren kan
verkrijgen door additieve kleurenmenging van de drie grondkleuren rood, groen en blauw met verschillende lichtsterkten.
Ons probleem van het moeten overbrengen van alle kleuren,
is gereduceerd tot het overbrengen van slechts drie kleuren!

Principe van het overbrengen van
gekleurde beelden

Voor het overbrengen van afbeeldingen in kleur zal dus het
volgende moeten gebeuren:
a. kleurschifting in de televisiecamera om het over te brengen
beeld te ontleden in drie beelden in elk van de grondkleuren;
b. overbrenging per radiogolf van de informatie over de lichtstcrkte-verdeling in de drie beelden;
c. additieve kleurenmenging in de ontvanger om weer een
compleet beeld in kleuren te krijgen.
Als bijzondere eis wordt gesteld de mogelijkheid om van een
uitzending in kleuren toch een zwart-wit beeld te ontvangen
op een „normale” ontvanger. Niet iedereen is nl. in het bezit
van een kleurenontvanger.

De camera voor kleurentelevisie
Wij beginnen weer in de studio. Ook in de camera voor kleu
rentelevisie wordt door een lens van de op te nemen scene
een beeld gevormd op de signaalplaat van een opneembuis.
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De werking hiervan hebben wij reeds besproken. Dit beeld
beval echter alleen het groen, omdat het licht onderweg twee
spiegels gepasseerd is van een bijzondere samenstelling
dichroïtische spiegels). De eerste spiegel heeft de eigenschap
alleen blauw licht te reflecteren, terwijl al het andere licht
ongehinderd wordt doorgelaten (fig. 22). Dit blauwe licht
gaat omhoog en vormt een blauw beeld van de scene op
de signaalplaat van een tweede opneembuis.
De tweede spiegel doet hetzelfde voor rood licht Dit wordt
naar beneden weerkaatst, zodat op de signaalplaat van een
derde opneembuis het beeld van de scene in rood licht ont
staat. Daar wit — blauw — rood = groen, zal men op de
eerste buis dus een groen beeld krijgen. Kleurschifting
is hier dus niet met een prisma verkregen, maar net behulp
van bijzondere spiegels.
De drie buizen tasten hun signaalplaat synchroon af, d.w.z.
dat op een bepaald moment in alle drie hetzelfde punt van
de scene aan de beurt is. De drie camera’s geven nu elk een
video signaal dat voor de drie grondkleuren alle informatie
bevat over de lichtsterkteverdeling in het opgenomen beeld

Fig. 22. Het licht dat de ca
mera binnenkomt, wordt ge
splitst in de drie grondkleuren

In plaats van het zwart-wit-signaal bij de zwart-wit-televisie,
zijn er hier een zwart-rood-, een zwart groen- en een zwartblauw-signaal. Deze signalen kan men via een meeraderige
kabel overbrengen naar de ontvanger. Dit kan echter eenvou
diger, daar men er in geslaagd is alle beschikbare informatie
onder te brengen in de door één zender uit te zenden radio
golf.
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Het overbrengen van kleursignalen door
middel van radiogolven
Wij willen nu aanduiden hoe dit overbrengen in zijn werk
gaal. In hel uil te zenden signaal worden twee voortdurend
aanwezige signalen ondergebracht, het helderheidssignaal en
het chrominantiesignaal.

Het heiderheïdssignaal
Dit signaal geeft 25 keer per seconde voor elk punt van het
beeld de gemiddelde lichtsterkte genomen over de drie
grondkleuren. Het wordt verkregen door eenvoudige optel
liag van de drie signalen zwart-rood, zwart-groen en zwart
blauw. Daar rood + groen + blauw = wit, ontstaat een zwartwit-signaal. Dit onderscheidt zich op geen enkele wijze van
het video signaal dat een „normale” zwart-wit-camera van de
zelfde scene zou geven, maar dan zonder de omweg van
kleurschifting gevolgd door additie van de drie kleursignalen,
die de schifting weer teniet doel. Dit maakt het mogelijk de
uitzending ook te volgen met een zwart-wit-ontvanger.

Het chrominantiesignaal
Dit signaal brengt letterlijk kleur in het beeld. Voor de tech
nische uitvoering bestaan er hiervoor thans drie systemen:
het N.T.S.C.-systeem (U.S.A. en Japan), het P.A.L.-systeem
(het grootste deel van W. Europa) en het SECAM-systeem
(Frankrijk en O. Europa). Op de details hiervan kunnen wij
niet ingaan. Wij volstaan met een sterk vereenvoudigde be
schrijving van hun algemene principe.
Wij bespraken reeds dat voor het overbrengen van het helder
heidssignaal een draaggolf met een zeer hoge frequentie no
dig is. Voor hel overbrengen van het chrominantiesignaal ge
bruikt men een tweede draaggolf, waarvan de frequentie hier
zeer dicht bij ligt. Beide draaggolven worden gelijktijdig ont
vangen wanneer op een zender met een kleurenprogramma
is afgestemd. Natuurlijk ontbreekt hier ook het geluid niet!
Het chrominantiesignaal moet twee verschillende gegevens
bevatten:
a. welke kleur in het afgetaste punt overheerst.
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Dit kan zijn: blauw, blauw4-rood (met alle mogelijke verhou
dingen tussen 1 : 0, d.i. blauw tot 0 : I, d.i. rood), rood, rood+
groen (met alle mogelijke verhoudingen tussen I 0, d.i rood,
tot 0:1, d.i. groen), groen en groen + blauw (met alle moge
lijke verhoudingen tussen 1 : 0, d.i. groen, tot 0 : 1, d.i.
blauw).
Al deze kleuren vormen een geleidelijk in elkaar overgaande
reeks. Men kan de in een punt overheersende kleur dus door
een getal voorstellen, maar ook door de sterkte van een clek
trische stroom Bij het punt voor punt aftasten van het gehele
beeld, ontstaat dan een in sterkte wisselende str< ,n en dat is
wat wij een elektrisch signaal noemen. Wij w< ■ u reeds dat
zo’n signaal op een draaggolf kan worden gei
iuleerd Dit
doel men nu door middel van een bepaalde > ' in van fre
quentiemodulatie. Géén frequentieverandering duidt op de
kleur blauw, een kleine verandering op paars ( lauw4-rood),
een wat grotere verandering op rood, oranje of geel, enz.
b. hoe sterk de overheersende kleur is.
Ook dit is natuurlijk van essentieel belang voor een natuurge
trouwe weergave van de kleuren. Dit gegeven voor de achter
eenvolgens afgetaste punten wordt eveneens voorgesteld
door een elektrisch signaal. Het wordt in de chrominantie
draaggolf ondergebracht met behulp van amplituc/o-modula
tie. In één draaggolf zijn dus twee onafhankelijke gegevens
ondergebracht!
Hoe beide signalen worden verkregen, is zeer ingewikkeld.
Het berust voornamelijk op het bepalen van de helderheids
verschillen in de drie kleuren en dat gebeurt door het aftrek
ken van de verschillende kleursignalen.
Als voorbeeld geven wij nu van een aantal kleuren aan hoe
deze verwerkt worden in de verschillende signalen.

Chrominantiesignaal
kleur

grijs
fel wit
fel rosé
fel rood
donkerrood
fel oranje
zwak geel
fel lichtgeel
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helderheidssignaal
zwak
sterk
sterk
sterk
zwak
sterk
zwak
sterk

overheersende
kleur

sterkte

0
0
rood
rood
rood
rood/groen 2:1
rood/groen 1:1
rood/groen 1:1

0
0
zwak
sterk
sterk
sterk
sterk
zwak

De kleurentelevisie-ontvanger

Natuurlijk is dc kleurenontvanger veel ingewikkelder dan een
zwart wit-ontvanger. Afb. 23 geeft er een sterk vereenvoudigd
schema van. Uit de binnenkomende draaggolven worden
door demodulatie dc drie kleursignalen herleid die in de stu
dio door de camera zijn geproduceerd: een rood, een groen
en een blauw signaal. Hel is dc taak van dc kleurenbeeldbuis
hieruit het gekleurde beeld te laten ontstaan. Dit geschiedt
met dc additieve methode van kleurenmcnging.

Fig. 23. Sterk vereenvoudigd
blokschcma van een
kleurenontvanger

De kleurenbeeldbuis
Dc beeldbuis bevat drie elektronenkanonnen, één voor elke
grondkleur (fig. 24). Elk kanon krijgt het hem toekomende
kleursignaal toegevoerd en dit wordt omgezet in een elektronenstraal met wisselende sterkte. De drie elektronenstralen
worden gemeenschappelijk door een afbuigspoelensysteem
op de ons wel bekende wijze over het scherm van de beeld
buis bewogen.
Het scherm is op een bepaalde wijze voorzien van drie lumincscerende stoffen die resp. rood, groen en blauw oplichten.
Het is nu zaak dat elke elcktronenstraal op het scherm alleen
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Fig. 24. Klcurenbecldbuis mei drie ingctekcndc clcktronenstralen
Fig. 25. Dank zij de precieze onderlinge positie van de elektronenkanonnen. de maskerplaat
en de drie soorten lichtgevende slippen, beïnvloedt elk der drie clekironcnstralen alleen zijn
„eigen" kleur

Fiff. 26. Vier voorbeelden van stippencombinaties

zijn eigen kleuren doet ontstaan; de niet voor hem bestemde
stoffen mag hij onder geen voorwaarde treffen. Dit wordt
door afscherming mogelijk gemaakt doordat in de buis, op
enige afstand van het scherm een zeer fijn masker is ge
plaatst, een dunne metalen plaat met liefst ca. 400.000 zeer

fijne, ronde gaatjes (fig- 25).
De drie elektronenstralen zijn op een bepaald moment ge
richt op één van deze gaatjes. Nadat de stralen met onderling
iets verschillende invalsrichting, door dit gaatje gegaan zijn,
doen zij op hel scherm drie fijne ronde vlekjes oplichten, voor
elk elektronenkanon één, en.
voor elke grondklcur één!
Men heeft er nl. via een ingewikkeld en uiterst nauwkeurig
fabricagc-systeem voor gezorgd dat het scherm op de drie ge
noemde punten bedekt is met drie verschillende luminescerende stoffen. Daar er 400.000 gaatjes zijn, beval het scherm
dus 3X400.000 d.i. 1.200.000 van dergclijke puntjes!
Ons kicurcniclevisiescherm heeft dus ruim een miljoen licht

puntjes, die elk 25 keer per seconde oplichten in de drie kleu
ren met een sterkte die bepaald wordt ... ja, als wij hele-
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maal terug gaan . door de kleur en hcldcrhcidsverdeling in de scenc in de studio. Ons doel is bereikt.
Fig. 26 toont ons het scherm oplichtend in de kleuren geel,
wit, bruin resp. paars waarbij telkens van een deel een sterk
vergrote afbeelding is gegeven. Duidelijk is te zien dal op het
scherm steeds slechts drie kleuren aanwezig zijn : rood, groen
en blauw.
Evenals bij de zwart-wit-ontvanger moet men niet te dicht bij
de kleurenontvanger gaan zitten, daar men anders het raster
ziet.
En tenslotte een televisietoestel is een toestel dat men met
inzicht moet leren gebruiken. Laat het „venster op onze
kleurrijke wereld" de kijker niet tot slaaf maken'
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Woorden en begrippen

A

B

C
D
E

F

G
H
I
K

L

M
O

aantal beeldlijnen
additicve kleurenmenging ....
afbuigspoelen
aftasten
beeld
beeldbuis
beeldsynchronisatie.............................
becldtelegrafic
blokschema van een ontvanger
chrominantiesignaal.............................
collectorstroom
dichroïtische spiegels.......................
draaggolf..............................................
elektroncnkanon
elektronentekorten
elementjes
film
filterwerking........................................
foto
fotogeleidende laag
fotogeleider
generator voor afbuigspanning . .
grondkleuren.........................................
helderheidssignaal.............................
interliniëring
kanaal....................................................
klcurenbeeldbuis...................................
kleurenmenging...................................
kleurfilters
kleurschifting
kijkmoeheid
lezen van het beeld
luminantiesignaal...................................
lijnen
lijnsynchronisatie
masker....................................................
metergolven
opneembuis
opneemcamera
opvangelektrode

17
20
8
7
3
12,25
. 13
2
. 16
. 23
7
. 22
. 13
7
6
6
2
. 19
2
6,9
5
17
. 21
. 23
17
. 16
. 26
. 19
. 20
. 18
. 17
3, 10
. 27
3
. 13
. 27
14
5
6,21
7
.
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P
R
S

plumbicon
raster
signaalplaat
signaal plaatstroom
signaalstroom........................

spectrum.............................
speclrumkleuren ....
subtractieve kleurenmenging
synchroon
synchronisatiesignalen .

T

U
V

W
Z
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superontvanger ...
lelevisie-omroep . .
televisie-ontvanger

televisie-over-kabel
tennisballenkanon
tint
universele ontvanger.
verlichtingssterktc
video-signaal
wehneltcilinder ....

zendernet

5
3,8
5
9
. 10
. 18
. 18
. 19
4
4, 13
. 17
1I
12, 16
I1
8
3
. 17
3
5, 1 I
. 12
15
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radar

WIJ EN DE ELEKTRONICA

RADAR

Dank zij zijn zintuigen is de mens in staat de aanwezigheid
en de plaats van voorwerpen om hem heen vast te stellen.
Met het verkennen van de omgeving wordt in het eerste Ie
vensjaar een begin gemaakt. Reeds spoedig heeft de baby on
bewust geleerd om, wat met oog en oor waargenomen wordt,
in verband te brengen met de ervaringen opgedaan met het
tastzintuig. De baby is zich bewust geworden van zijn omge
ving.

De tastzin geeft een nauwkeurige indruk van de vorm en de
plaats van de bereikbare voorwerpen. Het gehoor vervolgens,
stelt ons vrij goed in staat de richting waarin geluidsbronnen
zich bevinden, vast te stellen. Veel moei lijker is het de af
stand van zo’n geluidsbron met het gehoor waar te nemen.
Het geluidsbeeld dat van de omgeving verkregen kan wor
den, is daardoor zeer onvolledig. Het is echter welbekend dat
bij blinden het gehoorzintuig heel sterk ontwikkeld is en dat
zij daarmede zeer veel kunnen bereiken. Het nauwkeurigst
kan men echter zijn omgeving met het gezichtszintuig ver
kennen Daar licht zich rechtlijnig voortplant, is dc richting,
waarin de voorwerpen zich bevinden,
direct vast te stellen. In vele gevallen
geldt dit ook voor hun afstand; dank
zij het verschilzicht bij het zien met
twee ogen kan tot ca 10 m een afstandsindruk verkregen worden en
op grotere afstanden helpen het per
spectief en enkele andere verschijnse
len daarbij mee.
Voor het dagelijks leven zijn deze
waarnemingen met onze zintuigen
van richting en afstand, dus van
plaats in de omgeving, voldoende
nauwkeurig. Maar er zijn omstandig
heden waarbij de mens het niet zon
der hulpmiddelen kan doen. Zo is het
nut van het gezichtszintuig nihil bij
Fig. 1. Radar komt in de natuur ook voor.. bij de
volledige duisternis of bij zware mist.
vleermuis
Zowel in het vliegtuig als op de luchthaven
wordt gebruik gemaakt van radar

De brulboei en de misthoorn zijn dan maar heel povere
akoestische hulpmiddelen. Bij het veelvuldig gebruik van
snelle verkeersmiddelen — schip en vliegtuig — is het ook
bij goed zicht noodzakclijk de afstand van bv. obstakels veel
nauwkeuriger te kennen dan met het oog mogclijk is. En zo
heeft het menselijk vernuft nieuwe instrumenten ontwikkeld
ter verhoging vooral van de veiligheid bij de navigatie: akoes
tische en radio-hulpmiddclen, beiden gebruikmakend van
elektronische principes. Wc moeten daarbij echter bedenken,
dal hoe vernuftig deze ook mogen zijn, de mens daarbij
slechts navolger is van een principe dat in de natuur reeds
lang en in nog betere vorm voorkomt, nl.... bij de vleer
muis!
Fig. 2. Hoe een echo ontstaat

zender/ontvanger

Bij de elektronische toestellen worden golven uitgezonden
door een zender: geluidsgolven dan wel radiogolven. Treffen
deze op hun weg een voorwerp, dan zal dit een deel van de
golven in alle richtingen verstrooien, zodat tenslotte een heel
klein deel van de oorspronkelijke golfenergie naar de zender
wordt teruggekaatst en daar als een „echo” kan worden ont
vangen (fig. 2).
De heen- en teruggang kost natuurlijk tijd en wel des te meer
naarmate de afstand tot het obstakel groter is. Als men nu
deze tijd meten kan, is met de bekende voortplantingssnel
heid van de golven de afstand te berekenen. Het principe is
heel eenvoudig. De looptijd van de golf kan tegenwoordig
elektronisch, snel en nauwkeurig worden bepaald. De groot
ste moeilijkheid is echter de geringe hoeveelheid energie die
na reflectie bij de ontvanger terugkeert.
Ook de richting waarin het obstakel zich bevindt, kan men
bepalen, bv. door toepassing van het stereofonische principe.
Men vangt de teruggekaatste golven op met twee ontvangers
die op een zekere afstand van elkaar staan. Men denke hier
bij aan het horen met twee oren. De teruggekaatste golf bc-
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ontvanger no 2 /

Fig 3. Richtingsbepaling
volgens het stereofonische
principe

ontvanger nol
geluidsboan

reikt de twee ontvangers in de regel niet op hetzelfde mo
ment (fig. 3). Uit het verschil in ontvangtijdstip is de richting
van het obstakel te bepalen. Afstand en lichting zijn nu be
kend en dus de plaats in de omgeving.
Gebruikt men voor dit doel radiogolven, dan spreekt men
van radar (radio c/etection and ranging); worden geluidsgol
ven gebruikt, dan van sonar (sound detection and ranging).
Alvorens deze technieken nader te bespreken, zullen eersi
enkele eenvoudige principes beschreven v • • Jen.

Echo's
Wanneer men geluid voortbrengt, ontstaan er geluidsgolven
die zich, met de geluidsbron als middelpunt, voortplanten in
alle richtingen.
Wordt een obstakel getroffen, dan treedt dit als het ware als
geluidsbron op. Als het obstakel een gunstige vorm heeft, bv.
een gebogen muur, bosrand of berghelling, wordt een duide
lijke echo waargenomen. Met de geluidssnelheid van 340
m/s kan uit de tijd t in seconden tussen zenden en ontvan
gen, de afstand a in m tot het obstakel worden berekend met
de formule a= V2X340XL Voor een nauwkeurige tijds
bepaling is het gewenst scherp begrensde geluidssloten, bv.
knallen of korte felle kreten te gebruiken. Men spreekt hier
van pulsen.

Fig. 4. Bundeling van
geluidsgolven
4

Daar geluid zich in alle richtingen verspreidt, wordt er maar
zeer weinig van de uitgezonden energie nuttig gebruikt. Door
bundeling met bv. een scheepsroeper kan met minder energie
een veel grotere afstand worden overbrugd (fig. 4). Een be
kend voorbeeld is een zg. echoput, waarbij men met zeer wei
nig geluidsenergie een duidelijke echo krijgt die het mogclijk
maakt de diepte ervan te bepalen
Op deze wijze kunnen geluidstrillingen ons dus helpen af
standen te meien en omdat wij met twee oren horen, is hel
ook mogelijk de richting van het obstakel vast te stellen
Een blinde, die met zijn slok al lopende op de straatstenen
tikt (pulsen!), hoort een bepaald klankbeeld, waarin een groot
aantal zwakke echo’s voorkomt, veroorzaakt door de verschil
lende objecten in de nabije omgeving. Hierdoor kan hij zich
onbewust vrij goed oriënteren.

VLEERMUIS

Fig. 5. Sonar bij een vleermuis

Misschien wel het mooiste voorbeeld van het gebruik van
echo’s vinden wc in de natuur bij de vleermuis. Al vliegende
stoot deze ca vijf maal per seconde ultrasone geluidspulsen
uit die ongeveer 1/500 sec duren. Is een prooi nabij, dan ge
beurt dit zelfs tot 100 maal per seconde. Deze kreten zijn
voor de mens onhoorbaar; de frequentie varieert van onge
veer 100.000 Hz lot ca 50.000 Hz. De luidheid ervan is zeer
groot. De gevoeligheid van het gehoorzintuig van het diertje
wordt daarom gedurende het zenden verzwakt.
Deze scherpe kreten worden in een brede bundel in de
vliegrichting uitgezonden. Eventuele echo’s worden stereofo
nisch waargenomen (fig. 5). Door de hoge frequentie van het
geluid kunnen zelfs kleine voorwerpen, zoals muggen, door
de vleermuis in volslagen duisternis worden gelocaliseerd.
Geluid met een lage frequentie, dus met langere golven, zou
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er zonder reflectie omheen spoelen In het algemeen nl. geven voorwerpen die tenminste 1/10 golflengte groot zijn,
nog een echo Met geluid van 60.000 Hz, overeenkomend
met een golflengte van 1/z cm, kunnen voorwerpjes met
een diameter van 1/z mm dus nog opgespoord worden. Een
dergelijk resultaat heeft de mens nog niet kunnen evenaren,
zeker niet met een apparaat dat — zoals bij de vleermuis —
nog geen gram weegt!

Praktische toepassingen van geluidsecho

Fig. 6. Gebruik van sonar
op zee

6

Onder water wordt voor de plaatsbepaling van obstakels ge
luid toegepast. In de lucht kan men, om Jarer te noemen re
denen, beter radiogolven gebruiken. In war r kunnen zich de
ze golven echter niet voortplanten.
Zo bepaalt men aan boord van een schip de diepte van de
zeebodem met behulp van een echolood. Onder de bodem
van het schip is de zender aangebracht en deze stuurt lood
recht naar beneden een bundel uit van ultrasone geluidsgol
ven met een frequentie van ca. 50.000 Hz. Het gereflecteerde
geluid wordt opgevangen, waarna de looptijd elektronisch be
paald wordt. De zeediepte kan dan berekend worden met de
geluidssnelheid in water, die 1400 a 1500 m/s bedraagt, af
hankelijk van de temperatuur en het zoutgehalte Hier wordt
dus alleen een afstand bepaald.
deze opOok scholen vissen reflecteren dit geluid. Wil

sporen, dan moet men behalve de afstand ook de richting
vaststellen. Men maakt dan gebruik van een draaibare sonarzender die een scherp gerichte bundel uitzendt. De zender
wordt nu langzaam gedraaid, waarbij voor elke richting ook
de sterkte van de echo bepaald wordt. De richting waarin de
sterkste echo optreedt, is dan de richting waarin de school
zich bevindt. Deze methode wordt ook toegepast om onderge
doken onderzeeërs of scheepswrakken op te sporen (fig. 6).
Dit principe van richting-bepalen door aftasten van de omge
ving met een gerichte bundel in plaats van de stereofonische
methode met twee gescheiden ontvangers — zoals bij de
vleermuis — vindt ook bij de radar toepassing.
In de lucht is geluid als aftastmiddel minder geschikt omdat
de gciuidsenergie daarin zo sterk wordt geabsorbeerd, dat de
reikwijdte van een dergelijk apparaat voor de mens te gering
is. Belangrijkcr is het bezwaar dat geluid zich in de lucht te
langzaam voortplant (ca 340 m/s), zodat men voor het locali*''ren van een obstakel op 3 km afstand ca 20 s op de echo
moet wachten. Een gehele „rondpeiling” in 360 richtingen,
telkens na één graad draaiing, zou niet minder dan twee uur
in beslag nemen!

De licht-echo-methode
De vraag is of i.p.v. geluidspulsen, niet van lichtpulsen ge
bruik gemaakt kan worden. De lichtsnelheid bedraagt
300.000 km/s, zodat voor het peilen van een afstand van 3
km slechts 1/50.000 s nodig zal zijn, en voor een rondpeiling

\ \

Fig. 7. Verstrooiing treedt
alleen op door deeltjes die
groot zijn vergeleken met
de golflengte

korte golven

lange golven

Fig 8. Te korte golven
dringen niet door de mist
heen
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slechts 1/150 s Bij licht is het meien van dergelijke korte tij
den echter zeer moeilijk. Wel kan men tegenwoordig met
lichtpulsen verkregen met een laser de afstand tot de maan
bepalen. Maar de tijdsduur tussen het uit zenden van de puls
en de terugkeer van de lichtecho, bedraad dan ook ca 27a s.
Het grootste bezwaar van licht is echter <. het niet door de
mist heen komt. Voor de navigatie ondn !echte weersom
standigheden kan deze methode dus gei
hulpmiddel zijn.
Waarom gaat nu eigenlijk licht niet door
ist heen? Licht
bestaal uit elektromagnetische golven („eth--! trillingen") met
de zeer kleine golflengte van ca I /zm ( = (j,'.)01 mm). Zelfs de
kleinste stofjes en mistdruppcltjcs zijn groot ten opzichte van
de golflengte van het opvallende licht (fig. 7). Het gevolg is,
zoals we op blz. 3 zagen, dat elk druppeltje als obstakel gaat
optreden: het opvallende licht wordt in alle richtingen ver
strooid en de lichtzender ontvangt een echo! Schijn maar
eens met een zaklantaarn op een mistbank1 Met de licht
echo-methode kan men dus wèl de afstand van de mistbank
bepalen, maar niet van wat daar achter zit. En daar schuilt
nu juist het gevaar! (fig. 8). Veel meer dan wat „met eigen
ogen" gezien kan worden, geeft dit dus niet.
Het zal nu echter duidelijk zijn dat wel resultaten te bereiken
zijn, indien men elektromagnetische golven gebruikt waarvan
de golflengte:
1. langer is dan de storende deeltjes in de lucht, zodat de gol
ven ongehinderd doorgaan;
2. korter is dan de op te sporen voorwerpen, zodat deze wel
als obstakel zullen optreden.
Dat zijn dus golflengten van enkele mm tot enkele dm toe
Dergelijke elektromagnetische golven heten nu . . . radio
golven, zij het van zeer hoge frequentie. De golflengte is klei
ner dan van de voor televisie gebruikte metergolven, de fre
quentie nog hoger. Met hun eigenschappen van voortplan
ting en terugkaatsing, zoals besproken in deel 3, zijn we ech
ter al vertrouwd.

Radar

Radar maakt dus gebruik van dm- en cm-golven, de zg. ra
dargolven. Zij worden met elektronische middelen opgewekt
en verwerkt, maar gedragen zich — o.m. wat de rechtlijnige
voortplanting en de reflectie betreft — als lichtstralen. Een
radarinstallatie bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten de
zender, hel antennesysteem en de ontvanger met indicator.
Het tijdsverloop tussen zenden en ontvangen meet men elek
ironisch met de indicator, die o.m. een clektronenstraalbuis
bevat.

De

^nder

Zoa
!ke radiozendei bevi ( ook deze in principe een elektri
sche trillingskring; hierin wordt de ultrahoge frequentie van
ca i0.000.000.000 Hz ~ 10.000 MHz opgewekt. De voor het
trillen benodigde energie wordt in hetzelfde tempo periodiek
toegevoerd door een clektronenbuis (zie deel 1 blz. 8). Daar
slechts een zeer klein deel van de energie als echo terug
komt, moet de zender een zeer groot vermogen hebben. Ra
dar is eerst mogelijk geworden door de uitvinding van een
heel speciale clektronenbuis, in staat dergelijke ultrahoge fre
quenties met voldoende energie op te wekken: hel zg. magne
tron. Hoe zo’n magnetron werkt, kan hier niet uiteengezet
worden.

1'ig. 9. Een magnetron

Het antennesysteem
Merkwaardig is hoe men de opgewekte trilling van het mag
netron naar de zendantenne brengt: niet door draden doch
door holle metalen pijpen. Een doorsnede hiervan is in het
midden van fig. 9 te zien. De eigenlijke antenne wordt ge
vormd door het trechtervormige uiteinde van de golfpijp. Uit
die trechter komen dan pulsen van zeer hoogfrequente radar
golven. Elke puls duurt ca 1 /zs (0,000.001 s); per seconde
worden ongeveer 1000 pulsen uitgezonden. Tijdens zo’n puls
is het zendvermogen wel 1000 kW. doch zoals gezegd, gedu
rende het grootste deel van de tijd wordt niets uitgezonden;
dan wordt naar de echo geluisterd. Gemiddeld valt dal ver
mogen dus wel mee.
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Het radarbeeldscherm op
Schiphol (links op de voor
grond)

Fig. 10. Een fietslantaarn
geeft een
evenwijdige
lichtbundel

Fig. 11. Bundeling door
radarspiegels

Om de uitgezonden radargolf in één richting te bundelen,
richt men de zendtrechter op een grote olie spiegel. De
trechter staat in het brandpunt van deze -priegel, zodat een
evenwijdige bundel uittreedt. Vaak is die spiegel van metaal
plaat, soms ook van metaalgaas — maar de golven mogen er
natuurlijk niet dóórheen. Dat is nu het geval als de grootte
van de mazen veel kleiner is dan de golflengte; dus tenminste
kippengaas voor metergolven en vliegengaas voor cm-golven!
Hoe groter de diameter van de spiegel, hoe nauwer de ge
reflecteerde bundel op grote afstand blijft; diameters van en
kele meters zijn normaal. Gebruikt men een ronde paraboli
sche spiegel, dan ontstaat een radarbundel met cirkelvormige
doorsnede. Deze bestrijkt dan een klein rond gebiedje aan de
horizon (fig. 1 1). Dit kan bezwaren hebben aan boord van
schepen in verband met de deining en zeegang. Om niet tel
kens over of onder het doel heen te kijken, is hier een bundel

/

nodig die veel hoger dan breed is. Dit wordt verkregen met
een gebogen spiegel die breder is dan hoog; soms heeft zo’n
spiegel de vorm van een halve kaas.
Om met de radarinstallatie de gehele omgeving af te kunnen
zoeken, is de antenne draaiend op een hoog punt opgcsteld.
Aangedreven door een elektromotor maakt de antenne 20 tot
60 omwentelingen per minuut. De radarbundel zwaait dus
net als het licht van een vuurtoren over de omgeving. Dank
zij de grote voortplantingssnelheid van radiogolven
(300 000.000 m/s) is de door een obstakel veroorzaakte echo
al weer op de antenne aangekomen vóór deze merkbaar ver
der is gedraaid. Van een voorwerp op een afstand van 3 km
komt de echo na 1/50.000 s terug; afgelegde afstand heen en
terug is dan n.L 6 km. In die tijd heeft een radarantenne, die
bv. 30 maal per minuut ronddraait, slechts 1/100.000 om
wenteling gemaakt!
Ontstel!.:nd klein is het deel van de energie dat als echo te
rugkomt: ongeveer het 0,000.000.000.000.001 e deel! Hier
kunnen we wcer een vergelijking maken met licht: een fiets
lantaarn, de combinatie van een gebogen spiegel en een
gloeilampje, geeft een smalle, bijna evenwijdige bundel licht.
Het naar achter stralende licht wordt door de reflector naar
voren tcruggekaatst (fig. 10). Zo vormt ook een radarspiegel
een evenwijdige bundel van de uitgezonden golf.

Ontvanger en indicator
De zendantenne wordt ook gebruikt als ontvangantenne.
Daartoe wordt na het uitzenden van de puls de antenne
langs elektronische weg snel omgeschakeld op de ontvanger
en bij een nieuwe puls weer op de zender (fig. 12). Het ont
vangen signaal wordt gelijkgericht, versterkt en daarna toege
voerd aan een elektronenstraalbuis met een groot rond
scherm, die als indicator dienst doet.
Het bepalen van de looptijd van de heen- en teruggaande
golf gaat als volgt in het werk. Op het scherm van de elektro
nenstraalbuis Iaat men het lichtpunt met gelijkmatige snel
heid een horizontale lijn beschrijven. Hoe zo’n tijdbasislijn
verkregen wordt, is in deel 4 op bladzijde 1 1 beschreven. Met
deze beweging begint de stip telkens opnieuw bij elke puls
van de zender, ca 1000 keer per seconde. Voor deze synchro
nisatie is een verbinding nodig tussen zender en indicator.
De gereflecteerde signalen kunnen op het elektrodensysteem
voor de verticale afbuiging worden gezet. Op de tijdbasislijn
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Fig. 12. Schema van een
radarinstallatic
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Fig. 13. Het schip S en het
havenhoofd O geven radar echo’s

1 ’/2 Km.

1/2Km

<
R

"s —

D

verschijnt dan een piekje voor elke binnenkomende echo; hoe
later de echo arriveert, hoe verder naar rechts dit piekje komt
te liggen. De horizontale afstand van deze hobbel tot hel be
ginpunt
van de tijdbasislijn is een maat voor de looptijd van
.......
i
111jimliiii|iiin
de echo, dus van de afstand van het reflecterende voorwerp.
Op een geijkte schaalverdeling kan deze afstand worden af
gelezen.
In fig. 13 zullen hei schip S en de havendam D, vanaf de radarspiegel R in dezelfde richting gezien, elk een echo geven,
die na elkaar binnenkomen. Op hel scherm is af te lezen (fig.
Fig. 17. Elke echo geeft in
14) , dat de echo van D 3X zolang onderweg geweest is als
het radarbeeld een piekje
die van S; voor de afstand van S leest men af 0,5 km en die
van D 1.5 km
Een andere methode biedt veel fraaiere mogelijkheden, Op
de wehnekcilinder van de elektronenstraalbuis wordt een zodanige spanning gezel, dat de lichtstip jui -> onderdrukt is. De
ontvanger sluit men nu niet op het verlit alc afbuigsysteem,
Ir ji i r ijttii n 11 ij n iiy4- doch eveneens op de wehneltcilinder aan en wel zo, dat de
lichtstip door hel cchosignaal weer even zichtbaar wordt. In
plaats van piekjes'op een lichtende lijn verschijnen nu licht
puntjes en wel op dezelfde plaats als anders de piekjes (fig
15) . De afstand lot het midden van het scherm geeft ook nu
weer de werkelijke afstand van S en van D aan.
Fig. 15. In dit radarbeeld
Het is thans in principe een eenvoudige zaak om op het
geeft elke echo een licht
scherm een afbeelding van de gehele omgeving te doen ont
vlek je
staan. Men laat daartoe de radarspiegcl om een verticale as
draaien, zodat de gehele omgeving richting voor richting af
gelast kan worden. Tevens laat men de tijdbasislijn op het ra
darscherm met dezelfde snelheid ronddraaien waarbij het
nulpunt op zijn plaats blijft. Dit wordt bereikt door het gehele
afbuigsysteem van de clcktroncnstraalbuis rond de as van de
buis te laten draaien. Hei is echter ook mogelijk zo’n draaiing
langs elektronische weg te verkrijgen.
Is de radarspiegcl naar het noorden gericht, dan loopt de tijd
basislijn op het scherm vanuit het midden naar boven; draait
de spiegel van noord naar west, dan draait ook de tijdbasislijn
over een hoek van 90° naar rechts, enz. Voor elke kompas
richting wordt nu op het scherm de plaats van de cchover
Fig. 16. liet complete
wekkende voorwerpen met licht ingetekend en zo ontstaat
radarbeeld
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dus een kaart van de omgeving met de radarspiegel in het
midden. Elk voorwerp wordt met de juiste grootte op de juiste
afstand afgebeeld. Er ontstaat dus geen perspectivisch panoramabeeld van de omgeving, zoals die zich aan het menselijk
oog voordoct. Fig. 16 toont het radarbeeld verkregen vanaf
het radarstation Hoek van Holland. Hierin is ingetekend een
bundel vanuit de plaats van de radarinstallatie in zuidelijke
richting. Deze strijkt over het schip 5 en het havenhoofd D
(zie fig. 13).
Het complete radarbeeld wordt dus lijn voor lijn opgebouwd.
Deze lijnen lopen hier radieel van uit het midden van het
scherm en nie: horizontaal, zoals bij de televisie. Voor de op Fig. 17. Radarbeeld van
bouw van ?<'U beeld is, indien de spiegel 30 keer per minuut de haven van IJmuiden
ronddraait. 2 seconden nodig. Een hogere snelheid kan met
de grote -tegel moeilijk bereikt worden. Daar deze tijd vele
malen grote; is dan de nawerkingstijd van het oog (1/20 s, zie
deel 1 blz. 4), gebruikt men als fluorescerend materiaal op het
scherm een stof die gedurende ca. twee seconden nalicht.
Men ziet dan op elk ogenblik toch een volledig radarbeeld.

Toepassingen
Bij de toepassingen van radar kunnen wc onderscheid maken Fig. 18. Het antenne
tussen vast opgcstcldc stations en mobiele stations.
systeem van de lange
Tot de vast opgestcldc stations kunnen we o.a. rekenen de in afstandradar op Schiphol
stallaties op vliegvelden waarmee vliegtuigen worden „binnengepraat” (zie fig. op blz. 10) en de luchtwachtradar
waarmee naderende vliegtuigen of raketten op zeer grote af
stand worden gesignaleerd. Van dit soort installaties heeft
men voor het eerst in de oorlog 1939-1945 gebruik ge
maakt. Een andere toepassing is de havenradar, waarbij
havens (IJmuiden) en waterwegen (de Nieuwe Waterweg)
door een of meer radarstations worden bestreken (fig. 17).
Deze maken het mogelijk schepen die niet zelf over een radarinstallatic voor kleine afstanden beschikken, via radiotelefonisch doorgegeven bevelen bij mist veilig door te laten
stomen.
Een zeer speciale toepassing is de slecht-weer-radar, waarmee
zware buien reeds op zeer grote afstand kunnen worden ge
signaleerd.
In dergelijke buienwolken komen vrij grote regendruppels en
ook hagelstenen voor. Indien men nu werkt met een vol
doend korte golflengte, kunnen deze wolken radarreflecties
geven. De „onbelangrijke” normale wolken, die veel kleinere

«tl

Poit 1
Ho«k van Holland

Poil 2
Roianburg

I

Poii 3

I

[ Moonlui» |

I

Poit 6

Lelh»»en

Po»t 4
la Petroleum
haven

I Poit 5 I

K

Pernii |

K

|

J
I Poit 7
| Charlo'i

Fig. 19. De haven radarke
ten met zeven stations
langs de Nieuwe Water
weg
waterdruppels bevatten, worden dan niet aangetoond.
Ook de beweging van raketten kan met behulp van radar
nauwkeurig worden gevolgd, zodat zonodig van dc aarde af
de baan langs radiografische weg kan worden gecorrigeerd,
indien deze afwijkt van de gewenste. Met succes heeft men
dit kunnen toepassen met ruimtevoertuigen op weg naar
de maan, Venus en Mars; afstanden \ n bijna 100 mil
joen km zijn daarbij overbrugd!
Een astronomische toepassing is ook hei meten van dc af
stand tot de nabije hemellichamen: de maan en ook van Ve
nus! Verder leent radar zich ook — zelfs overdag — voor het
onderzoek van meteoren. Deze veroorzaken bij het binnen
dringen in de aardatmosfeer niet alleen een lichtflits (vallen
de ster), doch het spoor dat zij achterlaten, blijkt een radarecho te kunnen veroorzaken. Verwonderlijk is dit niet, want
zo’n spoor bevat tal van elektrisch geladen deeltjes. Ook de
korte radiogolven worden immers gereflecteerd op elektrisch
geladen lagen hoog in de aardatmosfeer (zie deel 3 blz. I 1).
Mobiele radar vinden we o.a. op schepen als navigatiemiddel
bij slecht zicht en in oorlogstijd voor het opsporen van vijan
delijke vaar- en vliegtuigen. Ook vliegtuigen zelf zijn tegen
woordig dikwijls voorzien van radarinstallaties. Een geheel
andere toepassing van radar is de politieradar, waarbij b.v.
met zeer korte tussenpozen de afstand van naderende auto’s

Fig. 20. Kunstmanen wor
den gebruikt voor het
overbrengen van signalen
over grote afstand
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wordt gemeten, zodat men in staat is na te gaan of de maxi
mumsnelheid is overschreden.
Hoewel dit eigenlijk geen radar is, wordt het principe daar
van (reflectie van radiogolven) thans ook toegepast voor het
overbrengen van televisiebeelden over zeer grote afstanden.
De voor televisie gebruikte metergolven planten zich rechtlij
nig voort en kunnen niet „achter” de horizon worden ontvan
gen (zie deeltje Televisie). In 1960 heeft men nu de kunst
maan Echo gelanceerd, een grote gemetalliseerde ballon, die
de daarop gerichte radiogolven verstrooit en ten dele naar de
aarde reflecteert. Door de grote hoogte waarop de kunstmaan
rond de aarde beweegt, is de hiermee overbrugde afstand vele
duizenden kilometers geworden. Voorwaarde daarbij is, dal
de kunstmaan zich zowel voor de zender als de ontvanger bo
ven de horizon bevindt. In de nieuwere kunstmanen „Tel
star”, „Early bird”, „Syncom”, enz. worden de toegezonden
signalen door een ingebouwde versterker versterkt en weer
uitgezonden. De kwaliteit van de ontvangen beelden en ge
sprekken is daardoor aanmerkelijk beter dan bij de Echo.
Later, ais de mens zich nog verder in de wereldruimte gaal
bewegen, zal radar als hulpmiddel bij de navigatie onmisbaar
zijn. Reeds nu echter heeft deze toepassing van de elektroni
ca op de aarde zeer belangrijke bijdragen geleverd voor de
verhoging van de veiligheid van de mens.

Woorden en begrippen
A

B
E

F

G

afstandsbepaling .
aflasten.......................
antenne.......................
buienwolken
echo.............................
Echo.............................
echolood.......................
echoput .
elektronenstraalbuis .
fietslantaarn
fluorescentie
geluidsecho....
geluidssnelheid (lucht)
geluidssnelheid (water)
golfpijp.......................

2 e.v.
7, 1 1
9, 1 1
. . 13
4 e.v
. . 15
. .
6
. .
5
8,11,12
. . 10
. . 13
. .
5
. .
4
. .
6
. .
9

H

I
K
L

M

N

hagelbuien ....
havenradar ....
indicator ....
kunstmanen
lichtecho ....
lichtsnelheid
looptijd.....................
luchtwachtradar .
maanafstand
magnetron ....
Mars.............................
meteoren ....
mist.............................
navigatie ....
nawerkingstijd v.h. oog

13
13
9, 1 1
14
7
7, 1 1
3,6, 1 1
13
8
9
14
14
8
3, 14
13
.
.
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p
R

politieradar.
pulsen ....
radar
radarantenne .
radarbeeld .
radarecho
radargolven.
radarscherm
radarspiegel
radarzender
raketten . . . .
richtingbepaling .
rondpeiling.

S

T

U
V

slechtweer radar
sonar
stereofonisch .
televisie . . . .
Telstar ....
tijdbasislijn .
trillingskring .
ultrasone trillingen

vallende ster
veiligheid
Venus ....
verschilzicht
vleermuis
vliegveldradar .

W

z

wehneltcilinder
zender ....
zendvermogen .

. 14
4, 7,9
4, 9
9
. 12
11
9
11
. 10
9
14
2
7
13
4,7
4, 5
13, 15
15
11
9
5,6
14
2, 14
14
2
2, 5
14
12
9
9
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geluidsregistratie

WIJ EN DE ELEKTRONICA

GELUIDSREGISTRATIE

Sinds enkele jaren is de mogelijkheid tot het registreren van

geluid binnen het bereik van velen gekomen. Op tal van
plaatsen, ook in scholen en in huisgezinnen, kan men thans
de bandopnemer - ook wel „bandrecorder” of „tape recorder”
(Engels) genoemd
aantreffen. De lage prijs en de geringe

technische bekwaamheid, nodig voor de bediening van de te

genwoordige apparaten, hebben dit tot gevolg gehad. Filmamateurs kunnen hun films nu van bijpassend geluid voorzien;
geluidsjagers maken er hun hobby van interessante of exoti
sche geluiden in de vrije natuur of cider
ast te ieggen. Een
geluidsarchief van belangrijke gebeurt er. ;■ sen in het gezin

kan het fotoalbum op waardevolle wijze a -nvullen. In tegen

stelling

met

de

andere

methoden

va.i

geluidsregistratie

maakt de magische magnetische band het mogelijk het vast
gelegde geluid direct weer te reproduceren
Wat geluid is werd reeds in het deeltje „Radio” verteld; in
„Frequenticmodulatie” werd ingegaan op toon en klank en
op het frequentiegebied van de geluidstrillingen. Lang is ge

zocht naar manieren om geluid zo nauwkeurig mogelijk te re
gistreren en te reproduceren. Drie methoden zijn achtereen

volgens tot ontwikkeling gekomen:
de mechanische registratie van de grammofoonplaat,
de optische registratie, zoals tot voor kort uitsluitend bij de
geluidsfilm in bioscopen werd toegepast en
de magnetische registratie van de magnetische band.

De mechanische registratie
In 1877 gelukte het Thomas Alva Edison als eerste geluiden
vast te leggen en weer te geven met zijn „Phonograph” (fig. 1).
Hij gebruikte daarbij een om zijn as draaiende, met bladtin
bedekte cilinder. In het midden van een micaplaatje was een
scherpe naald aangebracht, die met zijn punt tegen het blad
tin rustte. Door draaiing van de cilinder om zijn as, gekop
peld aan een zijdelingse verplaatsing, werd in het bladtin een
schroeflijn gekrast. Kwam het plaatje door opvallend geluid

■4— Voor het vastleggen van getuid wordt meer en meer
gebruik gemaakt van kleine (casette) bandopnemers

in trilling, dan registreerde de naald die bewegingen door
plaatselijke veranderingen in de diepte van de groef.
Bij het afspelen liet men de naald met dezelfde snelheid weer
door de groef lopen. De golvingen in de diepte ervan brach
ten hei plaatje — en ook in de lucht — weer in trilling. Ja,
hel voortgebrachtc geluid leek inderdaad wel wat op het oor
spronkelijke!
Later kwam de vlakke zinken schijf, voorloper van de huidige
grammofoonplaat.
Elektriciteit kwam er nog niet aan te pas. Verbetering van de
geluidskwaliteit werd echter verkregen door het geluid met
een microfoon in elektrische trillingen om te zetten, die dan
na versterking naar de groefsnijder werden gevoerd (fig. 2).
De stroom gaat hierbij, net als bij de telefoon of luidspreker,
door een om een ijzerkern gewikkeld spoeltje, een elektro
magneet. Door de wisselende sterkte van de elektrische
stroom wordt een beweeglijk ijzeren ankertje met wisselende
kracht aangetrokken. De daarop bevestigde snijbeitel komt
daardoor eveneens in trilling. Onder deze beitel draait met
zeer constante snelheid een lakplaat rond; de beitel zelf be
weegt bovendien nog langzaam naar de as van de draaitafel
toe. In de plaat wordt door deze twee bewegingen een spiraal
vormige groef gesneden. Doordat de beitel in dwarse richting
trilt, bevat de groef slingeringen die een afspiegeling van het
opgenomen geluid zijn (fig. 3). Bij het afspelen wordt de plaat

Fig. I. De „Phonograph”
van Edison

Fig. 2. Het snijden van een
gra mm ofoon plaat

snij beitel

• lü

'lil llllll

Fig. 3. Een groef
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in hetzelfde tempo rondgedraaid en is een naald van hard
metaal (staal, saffier of diamant) in de groef geplaatst. De
naald volgt de groef en trilt dus in dwarsrichting. Deze trillin
gen worden weer in elektrische trillingen omgezet, versterkt
en naar een luidspreker gevoerd.
Hoe werkt nu zo’n groef taster, ook wel pick-up genoemd?
We zullen daar één type van bespreken, nl. dat waarbij een
heel belangrijk natuurkundig verschijnsel optreedt, de elek
tromagnetische inductie.

Inductie
I

Magneten hebben om zich heen een werkingsgebied dat men
hun magnetisch veld noemt. De sterkte hierin is groot dicht
bij de magneet en is zwakker op grotere afstanden. De rich
ting van de magnetische werking, bv. op een
mpasnaald,
geeft men aan met behulp van de zg. veldiijr. n. Figuur 4
geeft daarvan enkele voorbeelden
In zo’n magnetisch veld plaatsen we nu een spoeltje, waarvan
de uiteinden met elkaar verbonden zijn (fig. 5). Een gedeelte
van de veldlijnen zal door de spoelopening heen lopen. Is het
spoeltje gewikkeld om een kern van weekijzer, dan zal het
Fig. 4. Magnetische veldlijnen van een staafen een hoefijzermagneet

Fig 5.
a. Een spoeltje in een magneetveld
(slechts de helft van het spoeltje is getekend)

b. Hetzelfde spoeltje, maar nu met ijzerkern
\
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Fig. 6. Bij beweging van de
magneet t.o.v. de spoel ont
staat een inductiestroom

Fig. 8. Principe van ccn groek
taster

rig. 7. Principe van een microfoon

aantal doorgaande veldlijnen groter zijn. Het is alsof het
weck ijzer de lijnen naar zich toetrekt.
Zolang nog alles in iv.st s, gebeurt er niets bijzonders. Wordt
echter op een of andere wijze de sterkte van het veld in de
spoelopening veranderd, dan treedt in de draad een elektri
sche stroom op. Of men daartoe de spoel of de magneet be
weegt of de sterkte van de magneet verandert, doet er niet
toe, steeds ontstaat zo’n zg. inductiestroom (fig. 6).
De richting van de stroom hangt af van het feit of het veld in
sterkte tóé- dan wel af neemt; de sterkte van de stroom wordt
bepaald door de snelheid waarmede het veld verandert. Een
mooi voorbeeld vinden we in de fietsdynamo.
Maar hoe werkt nu een microfoon? Op een trilplaatje is een
klein magneetje bevestigd (fig. 7). In de nabijheid bevindt zich
een spoeltje. Als nu het plaatje door het geluid in trilling ge
bracht wordt, zal ook het magneetje t.o.v. de spoel heen-enweer bewegen. Het magnetische veld dat door de spoelope
ning gaat, verandert voortdurend in sterkte en dus levert de
spoel een wisselstroom.
Op dezelfde wijze werkt de groeftaster bij de platenspeler. Al
leen wordt nu het magneetje t.o.v. de spoel niet door een tril
plaatje bewogen, doch door de naald die de golvingen van de
groef volgt (fig. 8).
Ook bij het weergeven bij de bandopnemer wordt van induc
tie gebruik gemaakt. Wij komen daar later nog op terug.
Steeds zullen we zien dat in een spoel een elektrisch stroom
pje ontstaat doordat het magnetische veld dat door de spoel
opening gaat, in sterkte verandert.
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Het vervaardigen van grammofoonplaten
De bij het opnemen verkregen lakplaat is van zacht materi
aal, de speelplaat moet hard en slijtvast zijn en men moet er
veel kopieën van kunnen maken. Daarom wordt van de lak
plaat langs galvanische weg een afdruk gemaakt, de zg. va
der. Op de lakplaat slaat men langs elektrische weg een laag
je koper neer — een proces dat men elektrisch verkoperen
kan noemen. Deze kopcrlaag is gemakkelijk te scheiden van
de lakplaat. De afdruk is een negatief, d.w.z hij vertoont ver
hogingen waar de oorspronkelijke plaat verdiepingen bezit en
omgekeerd.
De vader kan in principe worden gebruik, als matrijs voor
het persen van grammofoonplaten. Omdat
daarbij echter
gemakkelijk beschadigd kan worden, bewar
men de vader
liever en maakt men van hem, alweer lang' • Jvanische weg,
via een positieve moeder, opnieuw één of nv r negatieve zo
nen, die het zware werk moeten doen. De plaat wordt in één
handeling tussen twee verschillende zonen onder een druk
van ruim 100 atmosfeer geperst uit een schepje verwarmde
plastiekkorrels.
De plaat is nu gereed om thuis te worden afgespeeld. Na aan
sluiting van de platenspeler op een versterker met luidspre
ker, bv. van een radiotoestel, na instelling van de juiste afspeelsnelheid en het plaatsen van de groeftaster in de buiten
ste groef van de draaiende plaat, is het ogenblik aangebroken
om in een gemakkelijke stoel te gaan zitten luisteren naar de
muziek, die zo veel eerder in de studio werd geregistreerd.
Vele malen kan dezelfde plaat worden afgedraaid; op den
duur zal echter wel enige slijtage optreden. Dit kunnen we zo
veel mogelijk beperken door de plaat stofvrij te houden, de
groeven niet met de vinger aan te raken en door het gebruik
van een groeftaster met diamantnaald.
Tegenwoordig worden alleen grammofoonplaten met een
zeer smalle en ondiepe groef, een zg. minigroef, vervaardigd.
Deze groef heeft o.m. het voordeel dat er vele naast elkaar in
de plaat kunnen worden aangebracht. Door het gebruik van
nieuwe stoffen kan ook met een kleinere snelheid worden ge
werkt. Het vroegere plaatmateriaal had een zekere korrelig
heid. In het nu toegepaste, niet korrelige plastiek kunnen veel
fijnere trillingen worden vastgelegd. Zelfs bij kleinere draai
snelheid zullen daardoor veel hogere tonen worden geregi
streerd. Ook het ruisen is nu veel minder.
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Langspeelplaten met hoge geluidskwaliteit (hi-fi) zijn thans
algemeen ingeburgerd. Platen met een minigroef moeten
worden afgespeeld met 33’/3 omwentelingen per minuut (LP
—long play), of 45 omwentelingen per minuut (EP = extcnded
play). Vroeger was dat 78 omwentelingen per minuut.
Figuur 9 toont de doorsneden van de minigroef en van de
oude „standaardgroef”. Het zal daaruit duidelijk zijn waarom
verschillende naalden gebruikt moeten worden.
Waarom is nu juist zo’n fijne groef nodig? Wij willen dit met
een getallenvooibeeld duidelijk maken.
Stel dat de groefsnijdcr op een bepaald moment 10 cm van
de as verwijderd is en dus een cirkel krast met een straal van
10 cm. De omtrek van deze cirkel is 2 7tr=2X3,14X 10 cm
= ca 60 cm.

scjndaardgroef

miiiigroo'

Fig. 9. Grocl'soorien

Als de plaat 30 omwentelingen per minuut maakt, is dat een
halve omwenteling per seconde. De groef wordt dus met een
snelheid van 30 cm/sec gesneden.
Wordt nu een toon van 3000 Hz opgenomen dan moeten
dus 3000 hecn-en-weergangen geregistreerd worden op een
groeflengte van 30 cm. Elke heen- en weergang is dus in de
groef slechts 30 cm : 3000 = 0,01 cm = 0,1 mm lang.
De snijbeitel moet dus wel zeer fijn zijn om dat goed te kun
nen registreren. Bij een snelheid van 33 '/3 omwenteling per
minuut wordt nog geluid met een frequentie van ca. 10.000
Hz geregistreerd. Dit komt overeen met één heen-en-weergang over een groeflengte van 1/30 mm! Dit is alleen moge
lijk door het gebruik van moderne, korrelloze kunststoffen.
Met de vroegere grammofoonplaten, die afgespeeld moesten
worden met 78 omwentelingen per minuut, worden slechts
tonen tot ca. 5000 Hz weergegeven. Bij deze geringe band
breedte gaat de verstaanbaarheid van het geluid wel is waar
niet verloren — ook bij de telefonie neemt men met een ge
ringe bandbreedte genoegen (zie deel 2 Frequentiemodulatie)
— doch de kwaliteit van muziek is zeer slecht.
7

Optische geluidsregistratie
Toen de cinematografie geleidelijk aan tot ontwikkeling
kwam, deed zich al spoedig de behoefte gevoelen bij het pro
jecteren van de film ook het bijpassend geluid ten gehore te
brengen of geluid met een zelfstandige functie. In 1926 deed
de geluidsfilm zijn intrede. In de eerste jaren werd het geluid
weergegeven met grammofoonplaten. Het was echter zeer
moeilijk beeld en geluid synchroon, dat is gelijk-op, te laten
lopen. Door een fout bij het inschakelen van de platenspeler
of van de beeldprojector kon het bij wijze van spreken gebeu
ren, dat men een filmacteur eerst hoorde praten, nadat hij
zijn mond al lang had gehouden. Zoiets bc< ft het effect
uiteraard volkomen.
In 1928 slaagde men er echter in een systeem e ontwerpen
waarbij hel geluid door middel van licht op de .instrook zelf
werd aangebracht. Daar geluid en beeld op dezelfde drager
zijn vastgelegd, vormt de synchronisatie nu geen enkel probleem meer.
Er zijn verschillende methoden om geluid optisch, d.w.z. met
behulp van licht, vast te leggen. We zullen het principe van
één ervan bespreken.
Het geluid wordt door een microfoon in elektrische trillingen
omgezet. Na versterking leidt men deze naar een elektromagneetje. In de reeds besproken groefsnijder bracht zo’n elektro

sche geluidsregistratie
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magneetje de snijbeitel in trilling. Hier is het een beweegbaar
metalen plaatje dat een spleet gedeeltelijk afdekt in het tem
po van de geluidstrillingen (zie fig. 10). Door het open deel
van deze spleet valt het licht van een lampje; de lichtspleet
wordt door een lens afgebeeld op de lichtgevoelige filmstrook
in een smalle ruimte tussen filmbeeld en perforatie. De leng
te van dit spleetbeeldje varieert dus voortdurend en als men
nu de filmstrook met constante snelheid verplaatst, krijgt
men na fotografische ontwikkeling een spoor dat in de breed
te wisselt (zie figuur 1 1). In deze breedtevariatics is het geluid
vastgelegd.
Bij het „afspelen'* iaat men een smalle bundel licht door dit
geluidsspoor gaan; de film wordt met constante snelheid be
wogen, zodat men wisselingen in de sterkte van de doorgaan
de lichtbundel krijgt. Een foto-elektrische cel, zoals besproken
op blz. 13 van het deel „Elektronenbuizen”, zet deze lichttril
lingen weer in elektrische trillingen om, enz.
Door de in werkelijkheid zeer gecompliceerde en kostbare ap
paraten lenen zich de optische methoden alleen voor profes
sioneel gebruik. Bij vele geluidsfilms in bioscopen wordt
thans de magnetische methode toegepast.
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Fig. 12. Principe van opti
sche geluidsweergave

Magnetische registratie

Reeds kort na de uitvinding van Edison, nl. in 1888, werd
door Oberlin Smith voor het eerst het principe van magneti
sche geluidsvastlegging beschreven. Hij dacht zich een katoe
nen draad met tussen de vezels fijn verdeeld ijzerpoeder.
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Fig. 13. Dc „Tdcgraphonc"
van Poulsen

Werd zo’n draad in zijn lengterichting doe* het magnetische
veld van een elektromagneet getrokken, ei.
zouden sterktewisselingen van de stroom door de magne*. poel, de na el
kaar passerende ijzerdeeltjes elk met vei -lillende sterkte
magnetiseren. Als de draad vervolgens langs een spoeltje ge
trokken werd, zouden door de verschillen in sterkte van het
magnetisme van de passerende ijzerdeeltjes in die spoel in
ductieve stroompjes ontstaan. Toegerusl met microfoon en
telefoon zou men zo geluid kunnen „bewaren”.
De eerste praktische toepassing van de gedachten van Smith
werd in 1898 door de Deen Valdcmar Poulsen gepatenteerd.
Hij gebruikte in zijn Tdegraphone (fig. 13) een dikke, in
schroefvorm vast op een cilinder gewikkelde staaldraad.
In latere toestellen werd staalband toegepast en reeds in
1929 plastiekband met een dun magnetisch laagje. In de
Verenigde Staten hield de magnetische draad tot kort na de
Tweede Wereldoorlog stand. Thans wordt algemeen band ge
bruikt.
Magnetisatie bij het opnemen en inductie bij het afspelen,
zijn dus de voornaamste verschijnselen. Wat inductie is, werd
reeds besproken. We zullen nu dieper ingaan op wat magne
tisatie is.

Magnetisatie
In de natuur onderscheidt men magnetische en niet-magncti
sche stoffen. De eerste soort wordt wél en de tweede niet door
een magneet aangetrokkén. Een stuk magnetisch materiaal,
bv. ijzer, wordt door het bijbrengen van een magneet zelf een
magneet en wel zo, dat beide elkaar aantrekken. Men noemt
10

dit verschijnsel magnetisatie. Wat is nu het verschil tussen
een gemagnetiseerd en een niet-gemagnetiseerd stuk ijzer?
IJzcratomen gedragen zich als kleine zg. elementaire mag
neetjes met aan de ene kant een N-pool en aan de andere
een Z-pool. De verbindingslijn van de polen noemt men de
as. In niet-gemagnetiseerd ijzer zijn deze assen willekeurig in
alle mogelijke richtingen gericht. In dit opzicht heerst er een
grote wanorde. Het gevolg is dat de magnetische veldjes el
kaar buiten het ijzer opheffen.
In gemagnetiseerd ijzer daarentegen zijn de assen alle in één
richting georiënteerd. De magnetische velden van de elemen
taire magneetjes versterken elkaar en naar buiten gedraagt
het ijzer zich als een magneet.
Magnetiseren is dus niets anders dan het scheppen van orde
in de oorspronkelijke wanorde. De magneetjes worden daar
bij alleen gedraaid, niet verplaatst (zie fig. 14). Dit geschiedt
door het aanbrengen van een magnetisch veld, bv. van een
(elektro)magneet
Men kan twee soorten magnetiseerbare stoffen onderschei
den. In de magnetisch zachte materialen zoals weekijzer,
vindt magnetisatie gemakkelijk plaats, doch demagnetisatie
treedt even snel op. De elementaire magneetjes zijn blijkbaar
zonder veel moeite draaibaar. „Ferroxcube” is ook zo’n stof.
In de magnetisch harde materialen staal, „Ticonal”, „Ferroxdure”, enz. zijn de magneetjes echter moeilijk draaibaar.
Magnetisatie vereist krachtige velden, maar het heeft ook een
blijvend gevolg.
Voor magnetische geluidsregistratie is in principe een stof
nodig die tussen deze twee soorten in ligt: blijvende magneti
satie is absoluut noodzakelijk, doch al te moeilijk moet het
magnetiseren — bij het opnemen althans — niet zijn. Door
een kunstgreep, nl. de toevoeging van een extra-stroom door
de spoel, kan men toch een hard-magnetisch materiaal ge
bruiken. Op de details hiervan kan echter op deze plaats niet

Fig. 14
a. In niet-gemagnetiseerd ijzer
heerst wanorde
_ <► <>'
o o o o <►
_ _
o O- O- O- o
O-O- O- O- o <► O- O- <► oo

b. In gemagnetiseerd
heerst orde

ijzer
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Fig. 15. Schema van een
bandopnemer
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worden ingegaan. De tegenwoordige magnetische banden be
staan uit een drager van doorzichtig plastiek met daarop een
dunne laag van een bruine emulsie. Deze bevat fijn verdeeld
ijzeroxyde-poeder vermengd met een soort vernis.

De bandopnemer
De bandopnemer bevat behalve enkele versterkers voor het
opnemen en weergeven, een luidspreker, een elektrisch aan
drijfmechanisme dat de magnetische band, gewikkeld op een
tweetal bandspoelen, met een zeer constante snelheid langs
enkele zg. magneetkoppen voert (fig. 15). Het geheel is in een
kast ondergebracht. Een microfoon en de voor aansluiting op
het lichtnet benodigde snoeren behoren tot de verdere uitrus
ting.
De magneetkoppen zijn elektromagneetjes van bijzondere
vorm: een spoel van koperdraad gewikkeld op een weekijzeren ringvormige kern. Deze ring (zie figuur 16) is niet volledig
gesloten; hij bevat een zeer nauwe dwarsspleet van enkele
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duizendste mm breedte. Het geheel is in een isolerende stof
ingebed.
Wanneer door de spoel een stroom gaat, bestaat er een mag
netisch veld in de spleet tussen de uiteinden van de ijzerkern.
Dit veld steekt iets buiten de spleet uit. Onder invloed daar
van wordt het ijzeroxyde op de band, die langs deze spleet ge
trokken wordt, gemagnetiseerd. Elk deeltje ijzeroxyde be
houdt na het passeren grotendeels de magnetisatie die het bij
de spleet verkregen heeft. Men noemt de gebruikte magneet
kop de opneemkop.
De sterkte van deze magnetisatie hangt af van de sterkte van
het magneetveld in de spleet en dus van de stroomsterkte
door de spoel. Is deze stroom de versterkte stroom, afkomstig
van een microfoon, dan zal de blijvende magnetisatie van de
verschillende naast elkaar liggende gebiedjes op de band een
afspiegeling zijn van de geluidstrillingen die de microfoon
na elkaar getroffen hebben.
Bij het weergeven wordt de band, na het terugspoelen met de
zelfde sndh-'.d •’»n dezelfde richting langs de weergeefkop
gevoerd. Deze kop is net zo ingericht als de opneemkop. Ter
wijl deze laatste verbonden is met de uitgang van de microfoon-versterker, staat de andere in verbinding met de ingang
van de weergeefversterker met luidspreker, zoals in fig. 15 is
getekend.
We hebben gezien dat elk gebiedje van de band een bepaalde
graad van magnetisatie heeft gekregen. Het buiten de band
uitstekende magnetische veld is dus niet overal even sterk. Bij
het passeren van de magneetkop zal dus een voortdurend in
sterkte wisselend magneetveld heersen, niet alleen in de
spleet, doch ook in de ringvormige kern en dus ook in de
spoelopening. In de spoel zal zodoende een inductiestroom
ontstaan, die dezelfde trillingen bevat als het oorspronkelijke
geluid. Versterker en luidspreker doen de rest.
Om op een reeds gebruikte band nieuw geluid op te kunnen
nemen, moet de vorige registratie vóór het passeren van de
opneemkop uitgewist worden. Dit geschiedt met een zg. wis
kop, die vóór de andere kop(pen) geplaatst is. Door de spoel
wordt een wisselstroom geleid met een hoge, „onhoorbare”
frequentie van ruim 50.000 Hz. Deze wisselingen zijn zo snel
dat elk ijzeroxyde-deeltje gedurende het passeren van de
spleet enkele wisselingen meemaakt en dus nu eens de ene
kant en dan weer de andere kant op gemagnetiseerd wordt.
Relatief langzaam komen de ijzeroxyde-deeltjes uit het snel
wisselende magnetische veld. Het resultaat is dat tenslotte in
elk gebiedje evenveel deeltjes in de ene als in de andere rich-

Fig. 16. Een magneetkop
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Fig. 1 7. Dc twee sporen
van een magneetband

ting gemagnetiseerd zijn. Er is nu geen voorkeursrichting
meer; de band is gedemagnetiseerd.
De mogelijkheid een opname uit te wissen, betekent dat de
zelfde band steeds weer opnieuw kan worden gebruikt.

Op de meeste bandopnemers wordt band gebruikt met een
breedte van 6,35 mm. De opneemkop is in veie gevallen zo

geconstrueerd, dat voor een opname slechts iets minder dan
de helft van deze breedte wordt gebruikt. Na
verwisselen

van de bandspoelen, dus omkering van de ba;
is de andere
helft van de breedte voor het opnemen bes .ikbaar. Gere
kend t.o.v. de band zijn de twee sporen dus h. tegengestelde
richting opgenomen (zie fig. 1 7). Thans wordt ;

nagenoeg al

i

Ie opnemers zelfs het viersporensysteem toegepast.
Ook de bandsnelheden zijn internationaal gestandaardiseerd.

Voor bandopnemers voor professionele doeleinden, zoals het
gebruik in radiostudio’s, worden gewoonlijk snelheden van 38

en 19 cm per seconde gebruikt. Sommige machines voor
huisgebruik hebben drie snelheden, nl. 19, 9 */2 en I 3 i cm/s

respectievelijk dc helft, een kwart en een achtste van dc snel
heid van 38 cm/s.
De invloed van de bandsnelheid op de geluidskwaliteit is de
zelfde als die van de draaisnelheid bij de grammofoon. Bij la

!

ge opneemsnelheid zijn de trillingen van de hoge tonen te
snel om los van elkaar te kunnen worden geregistreerd. Hoe
nauwer de spleet in de magneetkop echter is — en hoe fijner
de snijbeitel bij de grammofoon — hoe kleiner deze beper
kende factor.

De praktische bruikbaarheid van de apparaten en ook de ge
luidskwaliteit lieten in het begin veel te wensen over. Talloze
vindingen zijn echter geleidelijk in de bandopnemers ver

werkt, zodat deze thans aan heel hoge eisen kunnen voldoen.
Geheel tevreden zijn we nog niet. Stel dat men een opname
gemaakt heeft van een concertstuk gespeeld door een groot
orkest: links o.a. de eerste violen en rechts de bassen. Als men
nu de band afspeelt, komt het geluid van al die instrumenten
van één plaats af, nl. uit de luidspreker. Aan de natuurlijk-
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heid van het geluid doet dit, zelfs indien de geluidskwaliteit
perfect is, veel afbreuk. We zullen zien hoe ook hiervoor de
elektronica een oplossing heeft gegeven.

Stereofonie
Bij figuur 2 in het deeltje „Radar" is besproken hoe men door
het gebruik van beide oren in staat is de richting te horen
waarin een geluidsbron zich bevindt. Het tijdsverschil tussen
de ontvangst van hetzelfde geluid door beide oren bedraagt
maximaal nog geen duizendste seconde. Maar dit is voor het
gehoorzintuig reeds voldoende. Als het geluid van opzij komt,
is er behalve een tijdsverschil ook nog een verschil in sterkte;
het geluid moet zich nl. om het hoofd heenbuigen om hel oor
aan de andere zijde te bereiken. Ook dit verschil draagt sterk
bij tot het verkrijgen van een ruimtelijk of stereofonisch ge
luidsbeeld.

Fig. 18. Stereofonie

lift

Willen wc deze ruimtelijkheid ook bij kunstmatige overbren
ging van geluid zoveel mogelijk handhaven, dan kan niet met
één geluidskanaal worden volstaan. In principe dient men
met beide oren in de concertzaal aanwezig te zijn. Is dit niet
mogelijk, dan moet men elk oor een apart verlengstuk geven,
dat tot in de zaal reikt. Dit zouden in principe spreekbuizen
kunnen zijn, doch beter is het de kanalen elektrisch te maken
met een versterker er in en eindigende in een microfoon.
Omdat deze microfoons het geluid net zo moeten ontvangen
als onze twee oren dat doen, worden ze op de juiste plaats in
een kunsthoofd aangebracht. Twee kanalen brengen dan elk
apart geluid over, van kunsthoofd naar hoofdtelefoon. Een
15

Fig. 19. Model
stereo-groeftaster

deel van zo’n kanalenpaar kan door een radioverbinding gevormd worden.
De Nederlandse Radio Unie heeft voor het eerst in 1947 een
aantal stereofonische uitzendingen verzorgd, waarbij twee
zenders werden gebruikt die ieder een kanaal voor hun reke
ning namen. Natuurlijk waren ook twee ontvangers nodig
die, op de juiste wijze afgestemd, links en rechts in de huiska
mer opgesteld moesten worden.
Dit bezwaar is ondervangen bij de moderne stereofonische
radio-omroep in de FM-band. Het is mogelijk gebleken beide
geluidssignalen onder te brengen in één draaggolf. Natuurlijk
vereist dit aan zend- en ontvangzijde speciale voorzieningen.
Het gebruik van hoofdtelefoons is bij de weergave in principe
juister dan van luidsprekers. Immers
door de linker mi
crofoon van het kunsthoofd opgenóme;
ordt, is alleen be
stemd voor het linker oor. Past men luids; kers toe, dan ont
vangt eik oor ook iets van het geluid dat : w en voor het ande
re oor bestemd was. Door een juiste opstc üng en het gebruik
van luidsprekers met een speciaal richteiïcct kan echter toch
een grote natuurlijkheid van het geluidsbeeld worden verkre
gen. Wat dit alles betekent voor de geluidsregistratie zal zon
der meer duidelijk zijn. Wil men daarbij stereofonie toepas
sen, dan zullen steeds twee sporen nodig zijn, die tegelijker
tijd opgenomen en weergegeven moeten worden.
Voor het opnemen van stereofonische grammofoonplaten
maakt men gebruik van een gecompliceerde groefsnijder met
twéé elektromagneetjes. De ene zij
wand van de stereofonische groef be
vat nu het trillingspatroon van het
ene kanaal, de andere wand dat van
het tweede. Een saffier of diamant
tast bij het afspelen beide zijden van
de groef tegelijkertijd af en een speci
ale groeftaster geeft beide opnamen
gescheiden, na aparte versterking,
door aan verschillende luidsprekers.
Figuur 19 toont, sterk vergroot, ver
schillende soorten groeven. Links een
mono-groef die overal dezelfde
breedte heeft. De volgende groef ver
toont alleen aan zijn linkerzijde een
golving, de derde groef alleen aan
zijn rechterzijde. Combinatie van bei
de verschillende golvingen levert de
buitenste groef, de stereo-groef. De

grocftastcr is zo ingericht, dat beide zijden afzonderlijk wor
den afgetast, zodat twee verschillende signalen worden ver
kregen.

Toepassingen

Eerder in dit boekje zijn reeds toepassingen voor amateurs
genoemd, zowel voor gebruik binnen- als buitenshuis. Daar
naast wordt echter dankbaar en nuttig gebruik gemaakt van
de bandrecorder in scholen, in kantoren, in film-, radio- en
televisiestudio’s, in schouwburgen en in de industrie, in labo
ratoria, zelfs in kunstmanen en
. ook bij de fabricage
van grammofoonplaten.
Dit laatste is op het eerste gezicht wel merkwaardig. Wij wil
len er hier iets van vertellen. Bij het fabriceren van grammo
foonplaten was het vroeger noodzakelijk de opname in één
geheel op de wasplaat vast te leggen. Daartoe moest de uit
voering van het begin tor het einde overal de hoogst bereik
bare kwaliteit hebben. W-.incer zelfs een kleine passage on
der de maat bleef, moest steeds een volledig nieuwe opname
worden gemaakt.
Toen men echter magnetische band bij het opnemen ging ge
bruiken, werd het mogelijk de beste stukken van verschillende
uitvoeringen samen te voegen en zo tot een complete opna
me van de hoogste kwaliteit te ko
men. Dit betekent een belangrijke
besparing van tijd, moeite en kosten.
Men maakt daarbij gebruik van de
mogelijkheid gedeelten van een
bandopname uit te wissen, weg te
knippen of aan elkaar te plakken.
Met dergelijke montages kunnen
fouten worden hersteld, „klankbeel
den” worden samengesteld, solo
partijen worden toegevoegd aan
apart opgenomen begeleidingsmuziek, enz.
Magnetische band wordt echter ook
voor vele andere doeleinden gebruikt.
Een groot deel van de radioprogram
ma’s wordt tegenwoordig van te vo
ren op de band opgenomen. In tal
van scholen worden bandopnemers

Fig. 20. Een talenprakticum

in de les gebruikt. Vele brieven worden op kantoren op
magnetische dicteermachines gedicteerd. Velen leren thans
een juist gebruik en een goede uitspraak van vreemde talen
in zg. talenpraktica (fig. 20).
Op de grote luchthavens staan bandopnemers, die alle radiotelefonische gesprekken met piloten van vliegtuigen op de
band registreren. Een dergelijke machine kan op 15 naast el
kaar gelegen sporen evenveel gesprekken met vliegtuigen op
nemen, terwijl slechts één maal per 24 uur nieuwe banden
behoeven te worden opgezet. Is er een ongeluk gebeurd, dan
kan men achteraf nagaan welke instructies de vlieger van de
luchtverkeersleiding heeft gekregen en welke mededelingen
hij tot op het laatste ogenblik voor het ongeluk heeft gedaan,
Dit is van groot belang bij het onderzoek naar de oorzaken
van een vliegtuigongeluk.
Andere bandopnemers, meestal data
orders genoemd,
kunnen meetgegevens in de vorm van
amplitude en frequentie variërende trillingen op de bai. .astleggei Dit ge
beurt bv. in kunstmanen, die op hun sic
en hoge vlucht in
de ruimte lal van gegevens opzamelen i hun magnetische
geheugen. Komt de maan in de buurt van een waarnemings
station dan kan, na een radiografisch commando, de band
afgespeeld worden, waarbij de vastgelegde gegevens, zo nodig
in een versneld tempo, naar de aarde worden gezonden. An
dere data-recorders registreren uitkomsten van elektronische
rekenmachines, of besturen werktuigmachines met een in het
geheugen vastgelegd werkprogramma. Een automatische dia
projector kan worden gecommandeerd „Volgend plaatje”
door een bandopnemer, die ook de begeleidende tekst ver
zorgt.
Verder wordt de magnetische band ook gebruikt om de
akoestiek van „droge” zalen geschikt te maken voor muziek
uitvoeringen. Een zaal met droge akoestiek heeft weinig na
Voor muziek is echter een ruimte nodig met langere nagalm
tijd, voor gewijde muziek zelfs met zeer lange nagalm. Met
nagalminstallaties kan de akoestiek aan de behoeften worden
aangepast.

Een heel bijzondere toepassing is het op magnetisch band
vastleggen van televisieprogramma’s. Dit kon daarvoor alleen
fotografisch op film. In het deeltje „Televisie” hebben we ge
zien hoe een beweging ontleed kan worden in beelden en hoe
elk beeld omgezet kan worden in een zeer snel variërend,
elektrisch signaal. Net zoals bij het geluid kan dit video-signaal vastgelegd worden op de magnetische band. Daar per
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seconde veel gegevens vastgelegd moeten worden, ruim 10
miljoen (zie deel 5, blz. 14), is een zeer grote bandsnelheid en
dus een grote hoeveelheid band voor elk programma nodig.
De kwaliteit van de registratie is hoog (telerecording). Wel
licht zal in de toekomst de amateurfilmer zijn opnamen elek
tronisch maken met de magnetische band en deze op zijn te
levisietoestel afspelen!
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halfgeleiders

WIJ EN DE ELEKTRONICA

HALFGELEIDERS

Dat elektriciteit zich zo nuttig laat gebruiken, is voor een
groot deel te danken aan het bestaan van materialen met
zeer uiteenlopende eigenschappen. Met behulp van geleiden
de stoffen zoals koper, aluminium, enz. kan men elektriciteit
brengen daar waar men dat wenst en do-_-r middel van isole
rende sloffen zoals porselein, plastiek. <■•!/.. er juist voor zor
gen dat deze niet op ongewenste plaat en komt. Tussen de
geleiders en isolators in liggen de halfgch.idende stoffen. Zo
als de naam reeds suggereert, geleidt een halfgeleider de elek
trische stroom minder goed dan de geleiders, doch beter dan
de isolators. Reeds in de beginjaren werd in de radiotechniek
vóór de komst van de „radiolampen” gebruik gemaakt van
halfgeleiders. Een kristal van loodglans waarop een metalen
spits gedrukt was, diende als gelijkrichter in de primitieve radio-ontvanger. Met een dergelijke „kristal-ontvanger”, voor
zien van een hoofdtelefoon, kon men zonder batterij naar
een klein aantal zenders luisteren. De veel grotere mogelijk
heden van de elektronenbuizen, die al spoedig tot ontwikke
ling kwamen, drongen de halfgeleiderkristallen snel op de
achtergrond. Doch in de laatste oorlog zijn er weer heel wat
kristalontvangers in verborgen hoekjes in bedrijf geweest
voor de „verboten” ontvangst van Radio Oranje en van Her
rijzend Nederland.
Tezelfdertijd vond de kristalgelijkrichter ook toepassing in de
radartechniek. Deze opbloei is het voorspel geweest van een
lawine-achtige ontwikkeling. Men leerde halfgeleidende
stoffen zuiveren en op heel speciale manier bewerken. Daar
uit volgden nieuwe produkten zoals de temperatuurgevoelige
weerstand, de lichtgevoelige weerstand, de kristaldiode en de
thans beroemde transistor.
De eigenschappen van de geleiders, halfgeleiders en isolators
worden bepaald door de bouw van de kristallen, moleculen
en atomen waaruit zij bestaan. Wij zullen ons daarom nu
eerst gaan verdiepen in deze submicroscopische wereld.
<— Dank zij de ontwikkeling van halfgeleiders is de fabricage van gein
tegreerde schakelingen mogelijk geworden en zijn we het tijdperk
van de micro-miniaturisatie ingegaan

De bouw van het atoom

Op blz. 3 van het deel „Elektronenbuizen” is reeds iets gezegd
over de deeltjes waaruit een atoom zelf weer bestaat: een po
sitieve kern met daaromheen wentelend onderling gelijke, ne
gatieve elektronen. Elke atoomsoort heeft een eigen aantal
elektronen: één voor waterstof, twee voor helium, enz...
92 voor uranium en 103 voor lawrencium. De kern heeft
een even grote positieve lading als de negatieve van alle elek
tronen tezamen. De elektrische aantrekking tussen deze te
gengestelde ladingen houdt de deeltjes bij elkaar lot één elek
trisch neutraal geheel. Hoe de kern is samengesteld, laten we
hier buiten beschouwing.
Men zou verwachten dat deze neutraliteit zich ook in het ge
drag der atomen onderling uit. Het wonderlijke is nu dat
slechts enkele soorten een strikte neutraliteit handhaven; de
ze atomen gaan geen bindingen aan met andere atomen,
zelfs niet van eigen soort. Men noemt ze daarom „edel” en
omdat ze gasvormig zijn, edelgassen. De andere atomen zul
Fig. 1. Vereenvoudigd atoomlen zich echter, ondanks hun neutraal zijn, onderling verbin model van:
den tot grotere atoomgroepen, b.v. moleculen. Ook kunnen
kristallen ontstaan door ordelijke rangschikking van zéér vele
atomen.
Edelgassen zijn dus stoffen die bestaan uit enkelvoudige, los
se atomen welke zich als het ware te ver boven andere ato
men verheven voelen om zich daarmede te verbinden. Er zijn
zes edele atoomsoorten: helium met 2 elektronen, neon met
No. 1, waterstof
10, argon met 18, krypton met 36, xenon met 54 en radon
met 86 elektronen.
De verklaring van de bijzondere eigenschap van de edelgas
atomen kan niet in enkele woorden worden gegeven. Het
staat in verband met het feit dat in alle atomen de banen
waarin de elektronen kunnen lopen, onderverdeeld zijn in
No. 2, helium
groepen of schillen, elk met plaats voor een bepaald aantal
elektronen. De eerste schil bevat de binnenste banen, de vol
gende meer naar buiten gelegen banen, enz. Hoeveel banen
werkelijk door elektronen bezet zijn, hangt af van de atoom
soort. De binnenbanen hebben daarbij de voorkeur, de bin
nenste schillen zijn het eerst vol.
In de rij der atoomsoorten nemen de edelgasatomen een zeer
speciale plaats in doordat bij deze alle gebruikte schillen (op
een bepaalde manier) vol zijn met elektronen. Dit „vol” zijn
resulteert blijkbaar in het „edel” zijn van de soort. De atomen
No. 3, lithium
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Fig. 2. Vereenvoudigd atoommodel van:

No. 9, fluor

No. 10, neon

die in deze reeks direct voorafgaan aan de edele, hebben één
elektron minder in de buitenste schil. De schil is dus niet vol.
Zo zijn er ook atomen met twee elektronen „te weinig”, enz.
De atoomsoorten die in de reeks direct volgen op de edele
soorten, bezitten één enkel elektron dat rondloopt buiten de
volle schillen. Vergeleken met de edele atomen bevatten zij
een elektron „te veel”. Zo zijn er ook atomen met twee elek
tronen „te veel”, enz.
Men dient wel te bedenken, dat dit „te veel” en „te weinig” al
leen geldt bij de vergelijking met de edelgasatomen. Alle aio
men zijn elektrisch neutraal. Neemt men een ander atoom,
b.v. met meer elektronen, dan krijgt men ook een atoomkern
met een evenveel grotere positieve lading. Als voorbeeld zijn
in figuur 2 drie opeenvolgende atomen getekend en wel van
fluor, neon (edelgas) en natrium.
We kunnen nu alle atoomsoorten rangschikken in een aantal
groepen: edele atomen en atomen mei .'én, twee, drie, enz.
elektronen „te veel” óf „te weinig” (zie fig 3).

De lonenbinding
Het blijkt dat elk atoom met „te weinig” elektronen de nei
ging heeft zoveel elektronen op te nemen als nodig is om ook
de buitenste schil vol te maken. Hierdoor ontstaal een atoom
dat, wat de buitenkant betreft, „edel” is; een edelgasatoom is
het echter niet geworden. De atoomkern is namelijk niet ver-

No II, natrium

Fig. 3. Een gedeelte van het z.g. periodieke systeem der elementen
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Fig. I. Een neutraal fluoratoom plus een elektron geeft een negatief
fluorion

anderd (zie figuur 4); wat ontstaan is, is een negatief geladen
atoom, een zogenaamde negatief ion. Evenzo zullen atomen
met „teveel” elektronen dit „teveel” gaarne afstaan (fig.5).
Hier ontstaan dan positieve ionen die, evenals de negatieve
ionen, uitsluitend .olie schillen bezitten. De kernen zorgen
echter voor een overmaat aan positieve lading. Het laat zich
gemakkelijk ; .>den wat er gebeurt als gelijke aantallen fluora
tomen (no. 9) eri natriumatomen (no. I 1) bij elkaar komen.
De Na-atornen geven elk een elektron af aan een F-atoom. Er
ontstaan hierdoor positieve Na-ionen en negatieve F-ionen
die elkaar elektrisch aantrekken. Tc zamen vormen zij een
kristal van natrium fluoride (Na F), een keurig gerangschikte
opeenstapeling van vck miljoenen ionen, van beide soorten
evenveel. Neemt men chloor (no. 17) in plaats van fluor, dan
ontstaat op precies dezelfde wijze natriumchloride (Na Cl),
beter bekend onder de naam keukenzout. Ook magnesium
(no. 12) zal zich met chloor (no. 17) verbinden. Alleen zal er,
daar Mg-atomen elk twéé elektronen te veel hebben, het dub
bele aantal Cl-atomen beschikbaar moeten zijn; men ver
krijgt dan magnesiumchloride (Mg Cl2). Zo kan men verder
gaan.

Fig. 5. Een neutraal natriumatoom minus een elektron geeft een positief natriumion

In al deze voorbeelden is sprake van de zgn. ionenbinding.
Het is gemakkelijk in te zien dat alle stoffen, op deze wijze
opgebouwd, isolators moeten zijn. Alle elektronen zitten na
melijk in volle schillen en zijn daardoor heel stevig vastge
bonden. Vrije elektronen zijn er niet; er kan geen elektronenstroom, dus ook geen elektrische stroom optreden.
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Fig. 6. Na is een geleider; Na Cl is een isolator

De metaalbinding
Een ander soort binding van atomen >ot een kristal vindt
men in de metaalbinding. Na-atomen b.v., elk met een elek
tron „te veel”, kunnen zich verenigen tot een kristal. Op blz. 3
van deel 2, Eicktronenbuizen, is verteld, dat deze buitenelek
tronen zich in het materiaal zeer vrij bewegen en daardoor
het optreden van een elektroncnstroom mogelijk maken. Elk
metaal is dus een geleider
Men vergelijke nog eens een Na-kristal met een NaCI kristal.
De elektronen die in hel metaal vrij bewegen, zijn in het keu
kenzout alle opgevangen door de Cl-atomen (fig. 6).

De covalente binding
Tenslotte bespreken wij nog een derde bindingsmogelijkheid
tussen atomen, de zgn. covalente binding. Wat doen b.v. zuur
stofatomen (no. 8) om hun tekort van twee elektronen in de
buitenste schil op te heffen? Het antwoord is uitgebeeld in

(Êiï)
Fig. 7. Twee zuurstofatomen geven een zuurstofmolecuul

6

fig. 7. Twee atomen werken telkens samen, waarbij
elk twee van de acht elektronen beschikbaar stelt
voor gemeenschappelijk gebruik. Het resultaat is
een zuurstofmolecuul waarin om elk van de
twee atoomkernen toch tien elektronen wentelen,
zes geheel eigen elektronen en vier gemeenschap
pclijke. De schillen zijn weer vol!
Zo zijn er meer stoffen met covalent gebonden ato
men. Ook dit zijn isolators, daar alleen volle schil
len aanwezig zijn.
En dan is het ogenblik daar om over germanium
(no. 32) te spreken, de stof die met silicium (no. 14) in dit
boekje de hoofdrol zal spelen. Elk atoom treedt in wisselwer
king met vier andere door het beschikbaar stellen van vier
elektronen voor gemeenschappelijk gebruik (fig. 8). Om elk
germanium-atoom draaien zodoende 36 elektronen (kryp
ton no.'36!), 28 geheel in eigen bezit en 4 X 2 gemeenschap
pelijk. Elke zwarte stip in de figuur stelt een germaniumkern voor, te zamen met deze 28 eigen elektronen,
dus met een totale lading 4-32 — 28 = +4.
Omdat de vier buren elk ook weer vier buren hebben, ont
staat geen klein molecuul zoals bij zuurstof, doch bij verdere
opbouw, een uitgebreid kristal. Hel is niet verwonderlijk dat
de kristalvorm zowel voor germanium als silicium dezelfde is
als van koolstof. Alleen volle schillen komen voor; de atomen
zijn covalent gebonden.

Fig. 8. Vele germaniumatomen vormen te zamen
een germaniumkristal

Halfgeleidende stoffen
De conclusie ligt voor de hand dat germanium een niet-gelei
der is. Inderdaad is het bij zeer lage temperatuur een ideale
isolator. Zodra men de stof echter verwarmt, gaan de kristaldeeltjes heftiger trillen, waardoor elektronen uit de bindin
gen los geslagen kunnen worden.
Hoe hoger de temperatuur, hoe meer vrije elektronen op deze
manier ontstaan. Vergeleken met een metaal is het aantal
vrije elektronen echter zeer gering: bij kamertemperatuur is
er slechts één vrij elektron op de miljard atomen, terwijl bv.
bij het metaal natrium één vrij elektron per atoom voorkomt,
ongeacht de temperatuur. Dit aantal neemt bij germanium
bij stijgende temperatuur snel toe, dus ook het geleidingsvermogen. Op dit principe berusten de zgn. N.T.C.-weerstanden
(negatieve temperatuurcoëfficiënt) die o.a. als temperatuur-
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Fig. 9. Temperatuur of
licht kunnen de weerstand
van een halfgeleider beïn
vloeden
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Fig. 10. Als een elektron
een binding verlaat, ont
staat een vrij elektron en
een gat

aanwijzer toepassing vinden.
Ook kent men de lichtgevoelige weerstand Licht
vertegenwoordigt energie en als licht op een half
geleider valt, zullen daarin vrije elektronen ont
staan. Door het opvallen van licht krijgt de stof dus
geleidingsvermogen. De toepassing als aanwijzer
voor verlichtingssterkte ligt voor de hand. Als de
lichtwerking niet gewenst is, sluit men het germanium lichtdicht op.

Vrije elektronen en gaten
Door toevoer van energie (warmte of licht) kunnen dus elek
tronen in halfgeleiders uit hun kristalb dingen worden los
geslagen tol vrije elektronen. Er is ecb • meer. Op de be
treffende plaats in het kristal blijft nl. e».
pen plek, een zgn.
gat achter (zie fig. 10). Zo’n gat kan m\uld v. orden door
het overspringen van een elektron ui:
n der vele andere
kristalbindingen. Energie kost dit niet, daar er evenveel ener
gie vrij komt bij het inspringen als er voor het uitspringen no
dig is. Tegenover het verdwijnen van een leegte op de ene
plek staat het ontstaan van een nieuw gat elders: het gat
heeft zich verplaatst. Dit zal zich natuurlijk kunnen herhalen.
Het gat zal dus door het kristal heen bewegen en wel net zo
lang totdat toevallig het vrije elektron de leegte die het ge
creëerd heeft, weer opvult. Men kan hel gedrag van zo’n gat
— het ontbreken van een elektron — het gemakkelijkst be
schrijven als de beweging van een positief deeltje. Ter toelich
ting nog het volgende: wanneer we op de volle parkeerplaats
in fig. i 1 de auto A b.v. met een kraan wegnemen, ontslaat er

Fig. 11. Wanneer de auto
B oprijdt, verplaatst het
gat zich naar links
8

Zuiver germanium
Metaal

Metaal

l
Elektronen stroom

1

Elektrische stroom

Stroombron

Fig. 12. Geleiding in zuiver
germanium

een open plaats. Rijdt auto B nu naar rechts, dan verplaatst
dit gat zich naar links. Hiermee kan men doorgaan; het gat
verplaatst zich over de parkeerplaats, net zolang totdat men
de „vrije” auto /\ weer op de open plaats neerzet.
Tussen de vorming van elektronen en gaten (generatie) en
’un hereniging (recombir.atic) ontstaat in het germanium
een evenwicht waarbij het ; mtal werkelijk aanwezige gaten
en vrije elektronen constant is. Dit aantal is groter naarmate
de temperatuur hoger is.
In een zuiver germaniumkristal lopen dus evenveel vrije, ne
gatieve elektronen als positieve gaten. Legt men een elektri
sche spanning over het kristal aan door verbinding van de
uiteinden met de klemmen van een batterij (zie fig. 12),
dan loopt er behalve een (negatieve) elektronenstroom naar
links ook een (positieve) gatenstroom naar rechts. Beide dra
gen bij tot wat men de „doorgaande elektrische stroom”
noemt. Dat elektronen een elektrische stroom kunnen vor
men, wisten we reeds. Nieuw is dal een elektrische stroom
ook door gaten kan worden gedragen.

N-germanium
In het voorafgaande is gedacht aan heel zuiver germanium
met ten hoogste enkele vreemde atomen per tien- of honderdmiljoen germaniumatomen. Voor het bereiken van een
dcrgclijke zuiverheid — ter vergelijking: één vreemdeling in
onze gehele natie — moeten heel speciale zuiveringstechnie
ken gebruikt worden, die wij hier echter niet kunnen bespre
ken. Kristaldiodes en transistors bestaan nu uit germanium
dat een geringe hoeveelheid vreemde atomen van een bepaal-
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de soort beval, die er met opzei in precies afgepaste mate in
aangebracht is.
In /V-germanium is ongeveer één op de miljoen germanium
atomen vervangen door een atoom uit de groep met een elek
tron meer in de buitenste schil, bv. arsenicum (no. 33, zie blz.
4). Deze vreemde atomen trachten zich zo goed mogelijk in
het kristal in te passen. Daarbij blijft per atoom telkens één
elektron over, dat niet in de kristalbindingen opgenomen kan
worden; het is „te veel”. Het gevolg is het ontstaan van zwer
vende, vrije elektronen. Deze vreemde atomen noemt men
donors (= gevers); ze hebben elk een vrij elektron afgegeven
en zijn dus zelf positieve ionen geworden. TV-germanium be
vat dus vrije elektronen — evenveel als er donors zijn — die,
net zoals in metalen, elektriciteitsgelciding mogelijk maken.
Gaten zijn er nauwelijks, daar deze snel gevuld worden
door de talrijke vrije elektronen.
Wij wijzen er op dat TV-germanium u:« omplete neutrale ato
men opgebouwd is en dus zelf ook ei
risch neutraal is. Im
mers, behalve de vrije elektronen, z;< i er de vast op hun
plaats staande positieve donorionen.

P-germanium

Men kan in zuiver germanium ook atomen brengen van de
groep met vijf elektronen „te weinig”, b.v. gallium (no. 3 1). Dit
heeft tot gevolg dat bij de inpassing daarvan in de kristalbindingen per atoom telkens één elektron te weinig aanwezig is.

Elektron te weinig gat

Elektron te veel

ZLJ
Donoratoom

Fig. 13. N-germanium

Acceptoratoom

Fig. 14. P-germanium
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Er is daar dus een gat. Zo’n vreemd atoom, dat gemakkelijk
een elektron accepteert (= aanneemt) en dus elders een
gat veroorzaakt, noemt men een acceptor. In dergelijk P-germanium (P wijst op de positieve ladingdragers) komen dus
veel gaten voor die zich als zwervende positieve deeltjes ge
dragen. Elcktriciteitsgeleiding vindt hier door een gatenstroom plaats. Vrije elektronen zijn er nauwelijks, daar deze
direct opgeslokt worden door de talrijke gaten. Ook P-germanium is elektrisch neutraal. Tegenover de positieve lading
van de beweeglijke gaten staat nl. de negatieve van de
vaste acceptor-atomen, die door het opnemen van een elek
tron, negatieve ionen geworden zijn.

Ccxr.&htc-F-geleiders
.. .
‘
' .... GXiSJ
Tot nu toe is uitsluitend gesproken over het geleidingsvermogen van halfgeleiders eu hoe dit beïnvloed kan worden. Ook
zagen wij dat behalve elektronengeleiding, zoals in metalen
en in AT-germanium, oo‘: geleiding door galen mogelijk is in
P germanium. Hel grote belang van de halfgeleiders ligt hier
echter niet in. Eerst de combinatie van een elektronengelei
der met een gatengeleider blijkt de bijzondere effecten te
doen ontstaan die de halfgeleiders beroemd gemaakt hebben.
Dergelijke combinaties zijn b.v. de kristaldiode met het gelijkrichteffect en de transistor, die als versterker kan worden
gebruikt. De volledige verklaring van deze effecten is zeer
moeilijk. Wij zullen trachten op eenvoudige wijze een inzicht
te geven.

De kristaldiode
De kristaldiode bestaal uit een enkel gezuiverd germaniumkrislal dat op een heel speciale wijze bewerkt is. Het zou ons
te ver voeren deze bewerking te beschrijven. De ene helft be
vat donoratomen en is dus N-Ge, terwijl de andere kant P-Ge
is door de aanwezigheid van acceptors. Twee gebieden zijn
dus te onderscheiden: het ene met gaten, het andere met vrije
elektronen. Deze merkwaardige situatie geeft aanleiding tot
een bijzonder effect.
Er zullen namelijk vrije elektronen zijn die na een lange
zwerftocht door het eigen gebied — het N-Ge — de grens
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metaal
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P-Ge

N-Ge

metaal

metaal

P-Ge

N-Ge

metaal
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l'*»
Fig. 15. Grensverkeer van de vrije elektro
nen en gaten

Fig. 16. Het overgangsgebied bij de grens
tussen P- en N-germanium

overschrijden en in het P-gebied komen (zie fig. 15). Een lang
leven is zo’n elektron in de vreemde omgeving niet bescho
ren. Een ontmoeting met één van de vele gaten maakt een
eind aan zijn bestaan. Het enige resultaat • . dal het TV-gebied
door het verlies van een elektron een kleine positieve lading
krijgt en het P-gebied een negatieve door ' ’ verlies van een
gat.
Precies ditzelfde resultaat wordt bereikt •
-neer een gat uit
het P-germanium de grens overdwaalt. In '
/V-gebied geko
men, zal het spoedig een vrij elektron on lm .eten en daarmee
recombineren. Hoe meer elektronen en galen over de grens
dwalen om dan te verdwijnen, hoe sterker positief het 7V-gebied en negatief het P-gebied wordt en hoe groter de afsto
tende werking op nieuwe binnendringers.
Aan dit grensverkeer van gaten en elektronen komt zodoende
na enige lijd automatisch een einde. Tussen de twee gebieden
heerst dan een bepaald spanningsverschil, de zgn. contactpotenliaal. Deze bedraagt ongeveer 0,5 V. Door de afstotende
werking ontstaat bij de grens een overgangsgebied waarin
geen enkele beweeglijke ladingdrager, gat noch vrij elektron,
rondloopt (zie fig. 16). Natuurlijk zijn er in deze laag wel de
onbeweeglijke geladen donor- resp. acceptor-ionen. Hun aan
wezigheid zonder bijbehorende vrije ladingdragers gaat sa
men met het bestaan van het spanningsverschil over de
grenslaag.

De kristaldiode als ventiel
Wij nemen de kristaldiode nu op in een schakeling, zoals in
fig. 17 getekend. De pluspool van de stroombron maakt het
/V-gebied waarmede deze verbonden is, nog sterker positief
en de minpool het P-gebied nog sterker negatief. De afstoten-
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Fig. I7. Diode geschakeld -':i kecrrichting
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Fig. 18. Diode geschakeld in doorlaatrichting

de werking die de gaten en vrije elektronen van dc grens af
dreef, wordt eveneens sterker. Dit heeft een verbreding van
dc „lege” grenslaag ten gevolge. Er ontstaat daarover een gro
tere spanning.
Er wordt zodoende een nieuw evenwicht bereikt, waarin noch
een gatenstroom, noch een elektronenstroom optreedt. De
kristaldiodc laat dus geen - room door, ondanks de aanwezig
heid van een stroombron in de keten. Op deze wijze aangeslo
ten is dc diode niet-geleidend.
Gemakkelijker is in te zien wat er gebeurt als de aansluitin
gen op de stroombron worden verwisseld (fig. 1 8). Het span
ningsverschil tussen dc P- en ïV-gebicden wordt nu verlaagd.
Terwijl in het voorafgaande de vrije ladingdragers uit de
grenslaag weggetrokken werden, worden ze er nu juist naar
toe geduwd. Gaten uil het P-gebied ontmoeten bij de grens
vrije elektronen uit hel 7V-gebied, waarbij ze door recombinatie verdwijnen. Nieuwe elektronen en gaten stromen toe met
hetzelfde resultaat. Nog meer volgen, enz. enz. Een eind komt
er niet aan. De stroombron pompt nieuwe elektronen rechts
in het TV-gebied en zuigt links uit het P-gebied elektronen
weg, waardoor aldaar nieuwe gaten ontstaan. Zo kan dit stro
men van gaten naar rechts en van elektronen naar links wil
lekeurig lang doorgaan.
Anders gezegd: er gaat nu een elektrische stroom van links
naar rechts door de kristaldiodc. In het N-gebicd wordt deze
stroom gevormd door een (negatieve) elektronenstroom naar
links en in het P-gebied door een (positieve) gatenstroom
naar rechts. Op deze wijze geschakeld, is de diode wél gelei
dend. Hij kan dus werken als een ventiel, als een gelijkrichter.
Sluit men de diode aan op een wisselspanning, dan zullen pe
rioden van wel- en niet-geleidend zijn elkaar afwisselen. Er
ontstaat nu hetzelfde als op blz. 6 van deel 2, Elektronenbui-

Fig. 19. Het symbool van
een diode
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zen, beschreven is voor de diodebuis: een schcutsgewijze
stroom in één richting, een gelijkstroom. De kristaldiode kan
de diodebuis dan ook met succes vervangen.
Als bijzonderheid noemen wij de fotodiodc, die i.p.v. de foto
cel gebruikt kan worden. Deze wordt steeds in de nicl-geleidende stand aangesloten bv. op een zakbatterij van4i/2
volt; in onbelichte toestand loopt er dan geen stroom door.
Valt er nu licht op, dan zullen overal elcktron-gatparen ont
staan, waardoor de ventielwerking verloren gaat. Er loopt nu
een stroom waarvan de sterkte een maat is voor de sterkte
van het opvallend licht.

De transistor
Om de werking van de transistor te Ie.-. n begrijpen, nemen
we een tweetal kristaldiodes
en 1), ( ' . 20) en zetten deze
zo, dat de 7V-gebieden tegen elkaar s': .. Beter is het zo’n
dubbele diode te vervaardigen uil één r. el kristal. Het resul
taat is een zgn. P/VP-kristal bestaand' -:i: een A'-gebied, ge
flankeerd door twee P-gebieden.
Twee stroombronnen
en B2 worden zodanig aangesloten,
dat in het gehele kristal de gaten naar rechts en de vrije elek
tronen naar links gestuwd worden. In de grenslaag Gj zullen
gaten en elektronen elkaar ontmoeten en recombineren; dit
diode-deel is dus geleidend. Zelfs bij een kleine spanning van
Bp bv. van 0,1 V, zal er in de linkerketen een stroom lopen.
Hoe groter deze spanning, hoe sterker de stroom is.
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Fig. 20. Bouw van een transistor
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Fig. 21. Geleiding in een transistor
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Rechts bij G2 worden de ladingdragers door de aangelegde
spanning juist van de grenslaag af gedreven; deze diode is
dus niet-geleidcnd. Ook al maakt men de spanning van B,
groot, b.v. 10 of 20 V, èen stroom zal er in het rechter circuit
niet lopen. Hel is van belang zich goed te realiseren waarom
het 7V-gebied geen gaten bevat, ondanks het feit, dat er van
links af een groot aantal instroomt. Elk gat zal namelijk in
het TV-gcbied gekomen, spoedig een vrij elektron ontmoeten
en daarmede recombineren. Het ene gat zal daarbij verder in
het TV-gebied doordringen dan het andere, doch tenslotte
gaan ze alle ten onder. Dit wordt echter anders ais het 7V-gebicd zeer smal ■ Bij de transistors is dit slechts enkele hon
derdste mm breed. In fig. 2 1 is dit gebied nog veel te dik gete
kend. De gaten uit het linker P-gebied doorlopen deze dunne
laag in zo’n korre tijd, dat er nauwelijks gelegenheid is voor
recombinatic- door ontmoeting met een vrij elektron. Daar de
recombinatitkans klein is, zullen er van elke 100 gaten die
door Gt het TV-gebied binnenkomen, er bv. liefst 95 de laag
G-, heelhuids bereiken. De overige gaan verloren, tegelijk met
vijf vrije elektronen waarmee ze recombineren. Het rechter
P-gebied, door stroombron B-, negatief geladen, zal deze 95
gaten aantrekken; zij hebben dan het gehele kristal doorlo
pen. In de transistor is dus ook de tweede diode geleidend ge
worden en wel doordat op heel bijzondere wijze gaten in het
TV-gebied ingebracht zijn. Bijzonder is ook het feit dat veran
dering van de spanning van B, de sterkte van de doorgaande
stroom niet beïnvloedt; in het bovenstaande voorbeeld bv.
blijft het aantal doorgestroomde gaten 95, ook al neemt die
spanning toe.
Men noemt het linker P-gebied, dat de emissie (uitzending)
der gaten veroorzaakt, de emissor en het rechter gebied, dat
de gaten verzamelt, de collector. Daar tussen ligt de basis.
Fig. 22 toont de doorsnede van een werkelijke transistor. Ook
de stromen in de verschillende aansluitingen hebben een
naam. In de linker aansluiting en door
loopt de emissorstroom Zc, veroorzaakt door de gatenstroom in de emissor; in
de rechterdraad en door B2 gaat de collectorstroom Ic, een
gevolg van de gatenstroom in de collector. Zoals we zagen is
Ic iets kleiner dan Ic. De elektronen die in het TV-gebied bij de
recombinatie verdwijnen, worden aangevuld door een elektronenstroom in de middcnaansluiting. Men noemt de hier
mede overeenkomende, naar beneden gerichte elektrische
stroom de basisstroom K. Gemakkelijk is in te zien dat Ic =
Ic +
(in het voorbeeld zien wij dit uit de aantallen: 100 =
95 4- 5).

basis
collector

emlssor

Fig. 22. Doorsnede door
een transistor
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De transistor als versterker
Fig. 23 geeft het principe weer van een transistorverslerkcr.
Als belastingweerstand R kan bv. een luidspreker L gedacht
worden. De grootte van de doorgaande stroom Zc ~ Zc (wij
verwaarlozen hier Z|5) hangt uitsluitend af van de spanning
van B], die hier 0,1 V genomen is. Vallen nu geluidsgolven
op de microfoon M, dan zal hierin een wisselspanning ont
slaan, die bv. schommelt tussen +0,02 V en —0,02 V. Hier
door zal de spanning tussen emissor en basis variëren tussen
0,1 +0,02 = 0,12 V en 0,1 —0,02 = 0,08 \ . Dit heeft een vari
atie ten gevolge in lc en een even grote in Zc. De door de luid
spreker gaande stroom Zc wisselt dus in hetzelfde ritme als de
geluidstrillingen die op de microfoon va!
Is het geluid dat
nu uit de luidspreker komt eigenlijk wel versterkt?
PNP

►
Ie

1

I

M

R

—r

0,1 v
Bi

'e

◄
I

KI

/

10 V
Ba

Fig. 23. Schakeling van een transistor als versterker

Fig. 24. Symbool voor een
PNP-transistor

16

De transistor heeft de stroomvariaties, veroorzaakt door de
microfoon, niet vergroot. Ze zijn zelfs iets kleiner geworden!
Nu gaat het er echter in feite niet om of de (wisselstroom
door de luidspreker groter is dan die door de microfoon. Wel
van belang is, dat de elektrische energie die de luidspreker
opneemt groot is. De energie die per seconde overgedragen
wordt, is nl. gelijk aan het produkt van de stroomsterkte door
de luidspreker en het spanningsverschil dat nodig is om die
stroom daar doorheen te laten gaan. Wil men met een tran
sistor in deze schakeling, die dus geen stroomversterking
geeft, toch een flinke energieverslerking verkrijgen, dan zal
men een grote waarde van de belastingsweerstand (een luid
spreker met een grote impedantie) moeten nemen. Er is nl.
veel spanning nodig om stroom door een grote weerstand te
doen lopen. Voor het bereiken van een grotere spanning over
de grotere belastingsweerstand is een grotere spanning van

B2 nodig. Wc hebben reeds gezien, dat een toename hiervan
de collectorstroom zelf niet beïnvloeden kan.
De werking van de transistor kan nu als volgt kort worden sa
mengevat. Een kleine verandering in de spanning Veb, ver
oorzaakt door de microfoon, zal een verandering in de door
gaande stroom Ic = Ic ten gevolge hebben en dit veroorzaakt
weer een grote spanningsverandering over de luidspreker.
Deze spanningsversterking zal, ondanks het afwezig zijn van
stroomversterking, toch een vergroting van de afgegeven
energie met zich bi ongen. Ook hier is natuurlijk de stroom
bron B2 de eigenlijke energiebron.
Door zijn versrerkeifect is de transistor te vergelijken met de
triode of penuxh. In vele gevallen kan dit halfgelciderprodukt de eiektronenbuis met succes vervangen. Op de andere
schakclmogelijkheden met transistors waarin bv. wel stroom
versterking optreedt co op de NPN transistor kunnen wij hier
niet ingaan.

Voordeie.ft

J

Reeds op het eerste gezicht valt op dat de halfgeleiderprodukten klein zijn: er zijn er die niet groter zijn dan een erwt.
Ook de typen voor grote vermogens hebben aanzienlijk klei
nere afmetingen dan de overeenkomstige elektronenbuizen.
Deze kleinheid gaat samen met een klein gewicht van slechts
enkele grammen. Dit alles maakt miniaturisatie van de elek
tronische apparaten mogclijk.
Daarbij komt dat, in tegenstelling met de buizen, geen gloeistroom nodig is om elektronen door warmte-effect vrij te ma
ken, hetgeen voor hun besturing in buizen noodzakclijk is. De
besturing van ladingdragers in halfgeleiders vindt in de stof
zelf plaats. Veel van de toegevoerde gloeistroomenergie gaat
bij buizen in de vorm van warmte nutteloos verloren. Er is
(lucht)koeling nodig en dal vereist veel lege ruimte. Kristaldiodes en transistors behoeven geen glocistroom en omdat ze
bovendien kunnen werken bij veel lagere spanning (bv. 10
i.p.v. 200 V) kan met enkele kleine, in het toestel ingebouwde
batterijen worden volstaan. Men is daardoor tevens afhanke
lijk geworden van het lichtnet. Omdat er geen gloeikatoden
opgewarmd moeten worden, zal een toestel uitgerust met dio
des en transistors, na het inschakelen ook direct werken.
Daar tenslotte de halfgeleiderprodukten door hun construc
tie zeer schokvast zijn, ligt de toepassing in kleine draagbare
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apparaten voor de hand. Overal waar men zuinig moet zijn
met ruimte en energie, zoals in auto’s, vliegtuigen of kunst
manen, past men ze bij voorkeur toe. Rekenmachines bevat
ten duizenden elektronische ventielen, schakelaars, verster
kers, enz. Met buizen uitgevoerd zouden ze heel groot worden
en hinderlijk veel warmte produceren. Ook hier brengt de
halfgeleider uitkomst

Nadelen

Fig. 25. Transistor voor
groot vermogen met koelplaatje
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Er zijn enkele nadelen; deze zijn echter door de ontwikkeling
van bijzondere schakelingen praktisch geheel op te heffen.
Wij zullen ons voornamelijk bepalen tot de invloed van de
temperatuur. Zoals op blz. 8 verteld is. zuilen in zuiver germanium bij stijgende temperatuur steed< meer elektron/gatparen gegenereerd worden door de kristaltrillingen. Dit ge
beurt nu ook in N- én in P-germanium. m blz. 10 is verteld
hoe het komt dat TV-germanium bij kamertemperatuur prak
tisch alleen vrije elektronen bevat. Word' dit nu verwarmd,
dan komen er niet alleen steeds meer vrije elektronen bij,
doch ook steeds meer gaten.
Ditzelfde geldt voor P-germanium. Bij verwarming bevat dit
steeds meer vrije elektronen naast de vele gaten die er al wa

ren. Dc conclusie is dat het typische onderscheid tussen /Ven P-germanium bij toenemende temperatuur steeds kleiner
wordt, om tenslotte geheel te verdwijnen.
Hel spreekt vanzelf dat de bijzondere effecten ontstaan door
het contact van een zuivere elektronengeleider met een zuive
re gatengeleider, verloren gaan. Er zullen lekstromen in de
kecrrichting optreden. Bij kamertemperatuur is er een gerin
ge, niet hinderlijke lek. Doch een te warme kristaldiode richt
helemaal niet meer gelijk en een te warme transistor ver
sterkt niet meer.
Doordat de stroom a tic halfgeleiders ook weerstand onder
vindt, zal er net zoals tr. een gloeidraad, warmte in ontstaan.
Men dient er du> voor s_- zorgen, dat dc halfgeleiders in be
drijf niet te warm werden, bv. door montage op een metalen
plaatje dat de warmte goed geleidt (fig. 25). Bij germaniumprodukten ligt de ternperatuurgrens bij ongeveer 70°C en bij
siliciumprodukten bij ca l50f!C Dc temperaturen waarbij
blijvende beschadigingen optreden, bv. het smelten van con
tacten, liggen daar natuurlijk boven.
Een ander bezwaar was dat de halfgeleiders niet geschikt wa
ren voor wisselstromen met hoge frequentie. Door een verde
re verkleining van de afmetingen heeft men hieraan kunnen
tegemoetkomen, zodat thans reeds toepassing mogelijk is bij
de zeer hoge frequenties van dc metergolven (zie de deeltjes
„Frcquentiemodulatie” en „Televisie”).
De nadelen vallen dus nogal mee, de voordelen mogen er
zijn. Een groot gebied ligt open voor de toepassing van de
halfgeleiders.

Geïntegreerde schakelingen

Door de invoering van de kristaldiode en de transistor, met
hun grote voordelen, is miniaturisatie van schakelingen en
apparaten mogelijk geworden. Wel bleef het grote bezwaar
bestaan dat nu ook elke schakeling samengesteld moest wor
den door montage op een drager van alle, afzonderlijk gefa
briceerde onderdelen zoals weerstanden, condensators,
diodes en transistors.
Een dergelijke montage is kostbaar, terwijl er, vooral bij de
steeds ingewikkelder wordende schakelingen, verkeerde ver
bindingen gemaakt kunnen worden.
Nu is het mogelijk gebleken complete schakelingen in één ge
heel te vervaardigen door een gecompliceerde reeks van ver19

Fig. 26. Microfoto van een uitgebreide geïntegreerde schakeling. Wa
re grootte 2,1 x 2,6 mm. Deze schakeling vervangt 165 diodes, tran
sistors en weerstanden
schillende handelingen. Daar elk benodigd onderdeel aanwe
zig is, noemt men dit een geïntegreerde schakeling.
Men gaat hierbij uit van een dun plaatje halfgeleidend sili
cium. De schakeling kan nu gefabriceerd worden door een
aantal van de volgende handelingen:
a. Brengt men het plaatje bij hoge temperatuur in zuurstof,
dan wordt de buitenlaag geoxydeerd tot het isolerende siliciumoxyde.
b. Brengt men het plaatje in fosfordamp, dan dringen fos-

foratomen het silicium binnen, waar zij als donor optreden.
Er ontstaat dus /V-silicium.
c. Gebruikt men broomdamp i.p.v. fosfordamp, dan ontstaat
op overeenkomstige wijze P silicium.
d. Door middel van verstuiving van een aluminiumdraad bo
ven hel plaatje in vacuüm, kan het plaatje bedekt worden
met een laagje goed geleidend aluminium.
c. Evenzo kan men op het plaatje een nieuw laagje silicium
aanbrengen door verstuiving in vacuüm.
Het interessante is dat al deze processen beperkt kunnen
worden tot zeer bepaalde gebiedjes van het plaatje door het
gebruik van maskers, die niet te bewerken gedeelten afdek
ken en afschennen. Verder kan men door etsen, waarbij ook
een soort masker wordt gebruikt, bepaalde gedeelten van een
aangebrachte laag verwijderen.
Door een combinatie van al deze handelingen, elk slechts op
bepaalde plaatsen uitgevoerd, kan men op het plaatje waar
van men is uitgegaan, een reeks laagjes van het materiaal
met verschillende eigenschappen krijgen. Aantal en aard van
de laagjes varieert bovendien van plaats tot plaats. Op deze
wijze ontslaan gebiedjes die zich gedragen als een weerstand
of een condensator, als een diode of een transistor. Boven
dien zijn alle „onderdelen” op de juiste wijze geleidend met
elkaar verbonden.
De winst aan ruimte is onvoorstelbaar groot. Op een plaatje
van 3 X 3 cm kan men 200 tot 2000 complete schakelingen
verkrijgen. Microminiaturisatie is nu mogelijk! De toepassin
gen zijn beperkt tot schakelingen met gering vermogen die
zich voor massaproduktie lenen en liggen vooral op het ge
bied van de elektronische rekenautomaten.

Besluit
Veel mogelijkheden zijn er reeds genoemd of aangeduid: zen
ders, ontvangers en andere apparaten in vliegtuigen, raketten
en kunstmanen; autoradio’s; zakradio’s; draagbare zenders,
ontvangers en bandopnemers; afslandbesturing van model
len; elektronische rekenmachines, enz.
Enkelvoudige en samengestelde halfgeleiders vinden o.m.
daarin toepassing, ten dele als vervangers van de elektronen
buizen, ten dele met geheel nieuwe functies.
De halfgcleiding is een moeilijk onderwerp. Misschien heeft
deze korte, zeer beknopte inleiding voldoende licht daarop la
ten vallen voor een beter begrip van deze moderne toepas
sing van de elektronica.
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Woorden en begrippen
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acceptor
atoombouw
atoomkern
atoomsoorten ....
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belastingweerstand
buitenelektronen .
collector
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elektrische stroom
elektronenbanen .
elektronenschillen
elektronenstroom .
emissor
energieversterking
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fotodiode
gat
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geïntegreerde schakelingen
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halfgeleiders
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ionenbinding
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kristaldiode
kristalgelijkrichter
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lekstroom.............................
lichtgevoelige weerstand
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4 e.v.
3
4
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3
9
3
3
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8
9
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9
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5
4
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2
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2
2
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8
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miniaturisatie..................................
natrium
natriumchloride
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N-silicium..................................
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P-germanium............................
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recombinatit:
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WIJ EN DE ELEKTRONICA

ELEKTRONISCHE REKENAUTOMATEN

Met de naam „rekenmachine” kan men het oog hebben op
twee verschillende groepen van instrumenten. Dit zijn ener
zijds de digitale of cijferende machines, anderzijds de analo
gonmachines. In dit boekje zal de eerste soort uitvoerig wor
den besproken.

Analoog en digitaal
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Fig. 1. Analogon-instrumenten

Het onderscheid tussen de begrippen analoog en digitaal kan
toegelicht worden aan minder gecompliceerde apparaten, bv.
aan meetinstrumenten. Tijd meet men met een horloge, de
snelheid van een auto met een snelheidsmeter. In beide ge
vallen moet de stand van een wijzer op een schaalverdeling
worden afgelezen. Bij de snelheidsmeter wordt elke mogelijke
snelheid, b.v. 60 km/h, 60,5 km/h of 60,53 km/h voorgesteld
door een bepaalde plaats op de schaal. Grotere snelheden
staan aan de ene kant daarvan, kleinere aan de andere zijde.
De naald wijst, aangenomen dat de meter goed geijkt is, de
werkelijke snelheid aan.
Men noemt een horloge, een snelheidsmeter, doch ook een
rekenlineaal een analogoninstrument (fig. 1). Het typische
ervan is, dat alle mogelijke waarden aangewezen kunnen
worden, maar dat aan de aflezing steeds een zekere onnauw
keurigheid is verbonden.
Tegenwoordig heeft men ook klokken die de juiste tijd, bv. in
minuten nauwkeurig, aangeven niet met een wijzer, doch met
getallen. Elke minuut verspringt er één of meer cijfers. Ook
de kilometerteller in de auto geeft de afgelegde afstand in
km met cijfers aan. Onderdelen van een km, bv. decameters
en meters, laat staan centimeters, worden niet aangewezen.
Het aflezen is een echt „lezen”.
Van onduidelijkheid is geen sprake — behalve op het mo
ment dat een cijfer verspringt. Dergelijke met cijfers (digits)
werkende toestellen noemt men digitale instrumenten (fig. 2).
Ook een telraam hoort in deze groep thuis.

Centrale computer-eenheid bestaande uit drie rekken waarin
mcerlagen-borden zijn geplaatst.

De analogon-rekenmachine
Deze machines zijn omstreeks 1930 voortgekomen uit de
meetkundige instrumenten voor het bepalen van oppervlak
ken van vlakke figuren (planimeters) en werkten aanvankelijk
geheel mechanisch. Moest bv. een vraagstuk over warmtegeleiding door een wand heen met zo’n machine worden opge
lost, dan kwam de waarde van de temperatuur overeen met
de hockverdraaiing van bepaalde assen. Wijzers op deze as
sen maakten aflezing van de stand mogelijk. De assen in de
machine waren door tandwielen en zgn. integratoren zodanig
aan elkaar gekoppeld, dat hun beweging beheerst werd door
dezelfde wetten als golden voor het temperatuurverloop in
het warmtegeleidingsvraagstuk De koppeling van de assen
moest daartoe voor ieder nieuw probleem anders worden uit
gevoerd. Op deze wijze vormde de machine een soort mecha
nisch analogon van hel werkelijke vraagstuk.
De nauwkeurigheid, van de antwoorden — meestal in de
vorm van grafieken rechtstreeks door de bewegende assen op
getekend — werd hierbij geheel bepaald door de nauwkeurig
heid waarmee men de hockverdraaiing van de assen, o.a. in
verband met speling in de tandraderen en dode gang, kon
aflezen. Deze precisie kon nauwelijks beter dan 1 % worden
gemaakt.
Kort voor de tweede wereldoorlog is men elektrische machi
nes van deze soort gaan bouwen. In plaats van de verdraaiing
van assen gebruikte men nu de grootte van elektrische span
ningen. Dank zij de ervaringen met de elektronentechniek is
het mogelijk om met grote nauwkeurigheid elektrische span
ningen op te tellen, zodat de nauwkeurigheid van deze ma
chines zeker met meer dan een factor tien is verbeterd.
Desondanks is deze in vele gevallen nog veel te klein. In dit
opzicht zijn de digitale machines hen verre de baas. Ander
zijds bestaan er soorten vraagstukken, waarbij de analogonmachine sneller het antwoord gereed heeft. Dieper willen wij
op dit soort machine echter niet ingaan.

De digitale rekenmachine
De digitale rekenmachines werken cijferend, d.w.z. zij bevat
ten registers welke getallen kunnen bevatten; optellingen,
vermenigvuldigingen, enz. worden hier in principe cijfer voor

Fig. 2. Digitale instrumenten
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Fig. 3. De rekenmachine van
Blaise Pascal

Pd

u
(p^EpOSE^
cijfer uitgevoerd. Hieruit volgt direct dat de nauwkeurigheid
van de uitkomsten zo groot is als met de registerlengte (d.w.z.
het mogelijke aantal cijfers van de getallen) overeenkomt en
dus gemakkelijk beter dan bv. 0,1 % gemaakt kan worden.
Tot deze machines behoren bv. de tafelrckenmachines en de
kasregisters in winkels, machines, waarvan de eerste eenvou
dige exemplaren reeds door Schickard (1623) en Pascal
(1642) zijn uitgevonden (fig. 3). Bij deze,
vel als bij de huidi
ge tafelrekenmachines worden getallen met de hand in de
machine gebracht, bv. door het aanslaan van toetsen. Door
het indrukken van een commandotoets kan men een zojuist
ingebracht getal bv. bij een reeds aanwezig getal optellen of
het ermee vermenigvuldigen.
Meestal worden bij deze machines de cijfers weergegeven
door de stand van tandwielen met tien tanden en wordt de
optelling uitgevoerd door een cijferwiel van hel éne getal zo
veel tanden te verdraaien als de stand van het overeenkom
stige cijferwiel van het andere getal aangeeft. Een moeilijk
heid bij de constructie is het doorgeven van de overdrachten:
als de som van twee cijfers boven de 10 komt, moet op de
volgende, hogere cijferplaats het wiel één tand verder draaien
(denk aan: 5+8=3 en één onthouden!).
Omstreeks 1940 is men begonnen digitale rekenmachines
elektrisch i.p.v. mechanisch te laten werken. Eerst deed men
dit met relais, d.w.z. elektromagnetische schakelaars, waarvan
het gebruik uit de automatische telefooncentrales reeds goed
bekend was en daarna ook met elektronenbuizen. Om de me
chanische telwielen met hun tien standen na te bootsen,
maakte men zgn. ringtellers met tien standen, die door hel
toevoeren van een elektrische puls (stroomstoot) aan de ingangsklemmen, van de ene stand in de volgende werden
gebracht en waarbij dan op de tiende stand weer de eerste
volgde.
Daar in relais altijd bewegende delen optreden, kan de schakelsnelheid ervan niet erg hoog zijn. Ongeveer 500 pulsen
per seconde is wel een uiterste. Elektronenbuizen kunnen
echter gemakkelijk 1000 maal sneller werken. Maar de eerste
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zo gebouwde machine, de ENIAC in de U.S.A., had voor elke
ringteller, d.w.z. voor elke cijferplaats in één getalregister,
liefst 20 elektronenbuizen nodig! Van de 18.000 buizen in dit
apparaat dienden er alleen reeds 4000 voor de 20 registers
elk met 10 cijfers. De tijd, nodig om de som van twee getallen
te vormen, bedroeg 200/x s! (1 /x s = 1 microseconde =
0,000.001 s). Kort voor óns, maar voor de praktijk nog erg
lang! Andere elektronische schakelingen die tien verschillen
de standen kunnen aan nemen, zijn later nog wel overwogen,
maar ook deze hadden het bezwaar van te kleine snelheid of
te grote ingewikkeldheid.
De oorzaak van deze gecompliceerdheid is daarin gelegen,
dat men over „elementen” moet beschikken, die zich elk suc
cessievelijk in tien verschillende toestanden moeten kunnen
bevinden, om zodoende de cijfers 0 t/m 9 te kunnen aanduiden. Zit men nu aan die tien, dus aan het tientallig stelsel
vast voor het met getallen aanduiden van aantallen? Is dit
stelsel het enig mogelijke?
De wiskunde heeft daarop reeds lang geleden antwoord gege
ven. Op élk getal is een talstelsel op te bouwen: op 12 (terug
te vinden in het dozijn en het gros), op het getal 60 (denk aan
de onderverdeling van een booggraad of van een uur in mi
nuten en seconden), doch ook op hel getal twee. Men heeft
dan slechts twee symbolen nodig, bv. 0 en 1, terwijl de „ele
menten” in de op dit tweetallig stelsel gebaseerde rekenma
chines slechts twee standen behoeven te kennen. De overwe
ging dat een elektronenbuis en ook zijn modernere plaatsver
vangers, de diode en de transistor, eigenlijk bij uitstek twee
toestanden kennen, nl. stroomgeleidend en niet-geleidend,
heeft veroorzaakt dal veel machines voor het rekenen nu dit
tweetallig stelsel gebruiken. Wij zullen later zien hoe dit in
zijn werk gaat en hoe dit talstelsel is ingericht.

Rekenprogramma's
Eerst willen wij echter aandacht schenken aan een gedachte
die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de
moderne rekenmachine. Dit voert ons terug naar de Engels
man Charles Babbage (1792-1871). In het voorafgaande is
gesproken over een tafelrekenmachine waarbij men getallen
met de hand aanslaat, een bewerkingstoets indrukt en het
ontstane resultaat afleest en overschrijft op een stuk papier.
Wil men met zulk een machine lange berekeningen maken,
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dan moet na elke bewerking de rekenaar de nieuwe getallen
aanslaan, een nieuwe bewerkingstoets indrukken en het re
sultaat weer op papier overnemen. Zo wordt het gehele re
kenprogramma afgewerkt. Babbage doorzag nu dat het gehe
le rekenwerk automatisch door een machine gedaan zou kun
nen worden, ook bij de ingewikkeldste problemen. De enige
voorwaarde daarvoor was dal de oplosmethode, en daarmede
dus het programma van de berekeningen, van te voren be
kend moest zijn.
Laten wij als — eigenlijk véél te eenvoudig — voorbeeld cens
nemen de vraag naar de wortels Xj en x, van de vierkantsvergelijking ax2+6x-Fc = 0. Hierin stellen de coëfficiënten a, b
en c bepaalde, overigens willekeurige getallen voor. Het is be
kend dat de wortels gevonden kunnen worden uit:

— b 4- (/ b- — 4«c
Xi =

-----------------------------------

— b — ]/ b2 — 4ac
en X2 =

2a
2a
De berekening loopt via een aantal tussenuitkomsten staps
gewijs als volgt:

Fig. 4. Schema van een
rekenautomaat

6. Bereken Ub = -b + Uy
I. Bereken Ui = 6 X b
7. Bereken Ut = -b 2. Bereken U2 = a X c
8. Bereken U8 = 2a
3. Bereken Uy=t 4 X U.
9. Bereken *1 = U6:U8
4. Bereken U4 = Ui - Uy
10. Bereken a-2 = ï/7 :
5. Bereken U5 = |/“J4
Laat ons nu nagaan waaraan een machine moet voldoen die
dit lijstje van tien rekenstappen, het rekenprogramma, auto
matisch achter elkaar kan afwerken. De machine moet een
orgaan bevatten dat de bewerkingen: optellen, aftrekken, ver
menigvuldigen, delen en worteltrekken (vaak een heel pro
gramma van eenvoudige berekeningen) kan uitvoeren, het
zgn. rekenorgaan.
Dit is niet verwonderlijk; bclangrijker is dat de tussenresulta
ten U{ t/m U8 tijdelijk bewaard moeten kunnen blijven. Er
moeten dus een aantal ge
heugen registers zijn waarin
de, als tussenresultaten uit
Bes turlngsorgaan
het rekenorgaan verkregen
kunnen worden
Uit voere getallen
organen Resultaten vastgelegd.
Bovendien
moet de inhoud van deze
Rekenorgaan
registers bij volgende be
werkingen weer naar het
rekenorgaan kunnen wor
Geheugen
den overgebracht. Het ge-

3c
Informatie:
Gegevens
Opdrachten
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heugen moet dus beschrijfbaar en leesbaar zijn; er moeten
getallen kunnen worden ingeschreven en worden uitgelezen.
Ook de coëfficiënten a, b en c van de gegeven vergelijking
moeten tevoren in dat geheugen aanwezig zijn. Elk der geheugenregisters waaruit het geheugen is opgebouwd, zal een
nummer moeten hebben (het zgn. adres van dat register) om
het van andere te kunnen onderscheiden.
Een heel belangrijk punt is echter dat ook de tien rekenop
drachten tevoren aan de machine bekend moeten zijn, wil de
ze automatisch de ene opdracht na de andere kunnen afwer
ken. Dit programma moet dus eveneens in een (liefst in hetz.elfdej geheugen zijn vastgelegd. Omdat de geheugen registers
slechts getallen kunnen bevatten, moeten de opdrachten in
getalvorm zijn gecodeerd. Dit kan op allerlei wijzen geschie
den. bv. volgens de drie-adrescode. Hierbij bestaat de code
voor een opdracht uit vier stukken, die resp. aangeven:

soort bewerking

1 e adres

2e adres

3e adres

De soort bewerking kan in getalvorm worden aangegeven
volgens een afgesproken code, bv. optellen = 1, aftrekken— 2,
vermenigvuldigen = 3, enz. Aannemende dal adres no. 5 het
getal a beval en adres no. b hel getal
zal de opdracht voor
de tweede stap in het als voorbeeld gegeven programma nu
in code kunnen luiden: | 3 | 3 | 6 | 9 | hetgeen bete
kent:
„Vermenigvuldig het getal a, uit te lezen op adres no. 5 van
het registergeheugen met het getal c, uit te lezen op adres no.
6 en schrijf de uitkomst in op adres no. 9 (en ga voort met de
volgende opdracht)”.
Het opslaan van het programma in het geheugen is echter
nog niet voldoende. Er is nog nodig een besturingsorgaan dat
de opdrachten in de juiste volgorde uit het geheugen haalt,
hun betekenis ontrafelt, de betrokken getallen uit het geheu
gen opzoekt en overbrengt naar het rekenorgaan, de goede
bewerking erop doet plaatshebben, het resultaat op de door
het derde adres aangegeven plaats opbergt en nadat dit alles
klaar is, de volgende opdracht uit het geheugen haalt en
daarmee op geheel gelijke wijze handelt.
Het is merkwaardig dat deze hele gedachtengang in principe
reeds omstreeks 1 830 door Babbage was gevonden en dat de
ze daarvoor een mechanische oplossing wist aan te geven.
Een gedeelte van zijn machine is ook werkelijk geconstrueerd.
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Door de, voor die tijd te hoge eisen die aan de afwerking
moesten worden gesteld en door gebrek aan middelen, is de
gehele „Analytical Engine” nooit klaar gekomen.

Conditionele sprongopdrachten
In ons voorbeeld zullen wij nog één verandering aanbrengen,
aan de noodzaak waarvan ook Babbage reeds gedacht had.
De berekening heeft in de gegeven vorm alleen zin als de uit
drukking b2 — 4ac positief is. De wortel uit een negatief ge
tal is nl. niet bestaanbaar. De berekening is dan niet mogelijk
en de rekenmachine zal, hetzij direct moeten stoppen, hetzij
moeten overgaan op een nieuw progr amma dat nog in het
geheugen wacht.
Men moet de machine dus een opdracht geven tot het afwij
ken van de normale volgorde van het rekenprogramma na de
eerste vier stappen. Deze afwijk of sprongopdracht geldt ech
ter alleen onder de voorwaarde (conditie) dat U4 = b2 — 4 ac
negatief is, of dat b2 < 4ac, dus dat é/l < Uy
Men gebruikt nu een conditionele sprongopdracht. In de
„drieadrescode” luidt deze als volgt:

conditionele sprong

le adres

2e adres

3e adres

hetgeen betekent:
„Als het getal
, aanwezig op het le adres, kleiner is dan het
getal
aanwezig op het 2e adres, ga dan door met een pro
gramma waarvan de eerste opdracht aanwezig is op het 3e
adres. (Is dit niet het geval, ga dan, zoals vanzelf spreekt, ver
der met het normale programma)”. Met dergelijke conditio
nele sprongopdrachten kan men zorgen dat de machine tij
dens het werken, op grond van verkregen resultaten beslissin
gen neemt die vooraf, bij het maken van het programma, nog
niet waren te overzien.
Het blijkt juist deze mogelijkheid te zijn die de elektronische
rekenmachines hun grote veelzijdigheid geeft en ze werkelijk
tot rekenautomaten maakt die lange en ingewikkelde pro
gramma’s zonder tussenkomst van een operateur uitvoeren.
Wij zullen daarom voor dit soort machines voortaan de naam
rekenautomaten (Engels: computers) gebruiken, in onder
scheid met de naam rekenmachines voor de niet-automatische apparaten.
8

In het hierboven gegeven voorbeeld moet het geheugen be
vatten:
1. de getallen a, b en c; hiervoor zijn drie adressen nodig.
2. de constanten 4 en 2, voorkomende in de opdrachlstappen no. 3 en 8.
t/m U8. Daar deze
3. ruimte voor de tussenuitkomsten
niet alle tot hel einde bewaard behoeven te worden, kan
men voor verschillende hiervan na elkaar éénzelfde adres
gebruiken. Drie zijn er in het gegeven programma nodig.
4. de elf opdrachten, inclusief de sprongopdracht, van het
programma.
In totaal moeten dus 19 adressen ter beschikking staan.
Wij bespraken hier maar een zeer bescheiden programma;
voor ingewikkelde berekeningen zijn programma’s die bv. een
paar duizend geheugenadressen in beslag nemen, geen zeld
zaamheid.

.’
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In het voorgaande maakten wij reeds kennis met drie hoofd
onderdelen van iedere rekenautomaat, te weten: het rekenor
gaan, het geheugen en het besturingsorgaan.
Hieraan moeten nu nog worden toegevoegd de organen voor
in en uitvoer. Om met het laatste te beginnen, natuurlijk zal
het nodig zijn om de antwoorden in leesbaar schrift afge
drukt te krijgen. De meeste installaties zijn daartoe uitgerust
met een door de automaat bediende schrijfmachine, maar
vaak ook met een zgn. regeldrukker. Hiermede kunnen hele
regels van vaak ca. 120 tekens met een snelheid tot 15 regels
per seconde worden afgedrukt. Zelfs deze enorme snelheid is
nauwelijks voldoende om het rekenapparaat bij te houden. In
sommige gevallen is het gewenst de antwoorden vast te leg
gen in ponskaarten of ponsband. Ponskaarten worden reeds
lang in de gemechaniseerde administratie van grote bedrij
ven en instellingen gebruikt. Het zijn kaarten waarin een
groot aantal rechthoekige gaatjes op schijnbaar willekeurige
plaatsen geponst is. In een kaart kunnen maximaal 80 tekens
voorkomen. Ook de lidmaatschapkaarten van de A.N.W.B. en
de formulieren voor de Postgirodienst zijn zo uitgevoerd.
Ponsband is een lange reep papier waarop naast elkaar vijf
of meer rijen gaatjes voorkomen. Met het aanwezig zijn of
ontbreken van een gat op een bepaalde plaats wordt een ge
geven in een tweetallige codevorm vastgelegd. Ook telex-apparaten maken hiervan gebruik.

Fig. 5. Een ponskaart en
ponsband
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Ponskaarten en ponsbanden kunnen in heel snel tempo door
het uitvoer-orgaan worden voorzien van de informatiedragende gaatjes; ponsband bv. met 300 tekens per seconde.
Doch zij zijn machinaal ook heel snel te lezen, bv. ca. 1000 te
kens per seconde uit ponsband of 10 kaarten per seconde bij
ponskaartlezers. Daarom worden ze ook gebruikt als invoermiddel voor de automaat. Via het invoerorgaan kan het re
kenprogramma, alsmede de bijkomende getallen vanaf de
kaarten en banden in het geheugen worden ingebracht. De
mens is daar veel te traag voor; de machine zou veel te lang
werkeloos staan.
Om de tekens door het invoerorr.ian te laten lezen en op de
goede manier met elkaar gecotr meerd in het geheugen te
zetten, is nog een invoerprograi ; • nodig, dat steeds in de
machine aanwezig dient te zijn.
Door middel van knoppen op de bedieningslessenaar wordt
eerst het invoerprogramma in werking gezet, waardoor het
invoerorgaan begint te lezen. Daarna kan met het ingevoerde
programma zelf worden begonnen.

/\ i iifA
2=
10
3=
11
4 = 100
5= 101
6= 110
7= 111
8 = 1000
9=1001
10= 1 0 1 o
11 = 1011

Het tweetallig of binair stelsel

Fig. 6. Decimale en binaire
getallen
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Fig. 7. Voorbeeld van en
kele berekeningen
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Wij komen nu terug op de opmerking dat het tweetallig stel
sel voor een elektronische rekenautomaat zoveel voordelen
biedt. Daarom eerst iets over dit talstelsel zelf.
Gewoonlijk zijn wij gewend te rekenen en te tellen in het tien
tallig stelsel. Dit betekent dat wij aantallen splitsen in eenhe
den, tientallen, honderdtallen enz. en voorzover het over
breuken gaat in tienden, honderdsten, duizendsten, enz. Alle
zijn dit machten van 10. Als voorbeeld van een aantal dat in
getalvorm moet worden geschreven, nemen we het aantal da
gen in een (normaal) jaar. Hiervan splitsen we eerst zoveel
mogelijk honderdtallen H af, dan zoveel mogelijk tientallen
T, zodat dan een aantal eenheden E overblijft. We krijgen
dan 3xH + 6*T+5XE, waarin dus H= 100 = 102, T =
10= 10'en E= 1 = 10°.
Deze schrijfwijze is onpraktisch. Men is gewend de getallen 3,
6 en 5 naast elkaar te schrijven: 365. Daarbij is afgesproken
dat de plaats van het cijfer in het getal aangeeft of men te
maken heeft met eenheden, tientallen, honderdtallen, enz.,
daarbij rechts beginnende. Het is zodoende duidelijk dat men
met 365 niet bedoelt 3X6X5. Men noemt dit de positio
nele schrijfwijze van getallen.

¥
In het tientallig stelsel hedft mcTi claarbij genoeg aan de tien
/oor „twaalf” bv. heel t
symbolen 0, 1,2, 3, 4, 5^6, 7,
ccn tiental af te split
men rgeen symbooLnjKlig, daar ft'
sen is, waai n<t.‘er ;tvwee eenheden overblijven. Twaalf wordt
dus positionctlf in hel tientallig stelsel geschreven als
(1 X 10 + 2=) 12.
In het tweetallig stelsel verdeelt men een aantal in eenheden,
tweetallen, viertallen, achttallen enz. en, voor zover hel breu
ken betreft, in halven, vierden, achtsten, enz. Alle zijn dit
machten van het grondtal 2. Om het aantal dagen in een jaar
in het tweetallig stelsel te schrijven splitst men eerst zoveel
mogelijk 28 = 256-tallen af, dan de 27 = I 28-tallen, vervolgens
de 26 = 6 I--tallen enz., tot de 22 = 4-tallen, 21 = 2-tallen en een
heden (2°) toe. Men krijgt dan:

/ X256 + 0X 128+/X64+/X32 + ÖX 16
+/X8+/X4+OX2+/XI=
o/ X28 + 0X27+/ X26+/ X25 + 0X24
+ / X23+/ X22 + 0X2’+ / x2°
Dit kan weer vereenvoudigd worden met de positionele schrijfwijze tol 101 101101.
Dit getal stelt dus in hel tweetallig stelsel het aantal dagen
voor in een jaar; voor een schrikkeljaar wordt dat
101101110. In dit binair stelsel heeft men genoeg aan twee
symbolen 0 en /. Voor het aantal „drie” is geen symbool no
dig, omdat hiervan een tweetal afgesplitst kan worden, waar
na ccn eenheid overblijft. Men krijgt dus: drie =11.
Berekeningen in het tweetallig stelsel gaan daarom zo gcmakkclijk, omdat de tafels van optelling en vermenigvuldi
ging zich beperken tot: 0+1 = 1, 1 + 1 = 10, 0X1=0 en
1X1 = 1 (zie fig. 7).
Een nadeel van dit stelsel is dat de getallen langer zijn dan in
hei tientallig stelsel. Dit weegt wat de rekenmachines betreft
echter ruimschoots op tegen hel grote voordeel dat slechts
twee symbolen nodig zijn. De elektronische schakelingen be
hoeven slechts twee toestanden te kennen en hiervoor komen
bij uitstek in aanmerking: „geleidend zijn” en „niet-geleidend
zijn”!
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Fig. 8 Schema van ccn
flip-flop schakeling

Elektronische binaire elementen
Op elke cijferplaats van een tweetallig (binair) geschreven ge
tal kan alleen óf een 0, óf een 1 voorkomen. Om nu elektro
nische registers te maken die tweetallige getallen kunnen be-

Fig. 9. Symbool voor een
flipflop schakeling
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Fig. 11. Enkele ringkern
tjes vergeleken met een
luciferkop
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waren, heeft men voor elke cijferplaats een schakelelement
nodig dat zich slechts in twee toestanden kan bevinden, wel
ke men resp. de O-toestand en de 1-toestand noemt.
Een belangrijke schakeling van deze soort is de zgn. flip-flopschakeling, die in principe uit twee buizen of transistors be
staat. Deze zijn zo geschakeld dat steeds één van beide in de
geleidende toestand kan verkeren, óf de ene, óf de andere,
waardoor steeds één uitgang een hoge en de andere een lage
spanning heeft. Door een elektrische puls (klokpuls) kan de
ene toestand in de andere overgaan. Dit gedrag lijkt veel op
een wip uit de kinderspeeltuin; hij staat óf in de ene, óf in de
andere stand en kan door een stoot worden omgezet.
De registers in het rekenorgaan, betrekkelijk klein in aantal,
worden vaak met flip-flops ingericht. Zou men de registers
van het geheugen ook zo uitvoeren, dan rijgt men echter on
doenlijk veel buizen of halfgeleiders. H: rvoor gebruikt men
daarom andere oplossingen, meestal berustend op magneti
satie van hard-magnetische stoffen.
Een ander dergelijk schakelelement dat zich in twee toestan
den kan bevinden, is de magneetring, vaak ook ringkerntje
genoemd. Deze is gemaakt van ferriet, een kunststof met
hardmagnetische eigenschappen (ook Ferroxdure en Ferroxcube zijn ferrieten; zie blz. 1 1 van deel 7, Geluidsregistratie).
De diameter van deze ringen is slechts 2 mm of nog kleiner.
Door deze ringetjes lopen koperdraden. Elektrische stromen
hierdoor kunnen met hun magnetisch veld de ringetjes in een
richting langs hun cirkelomtrek magnetiseren.
Een enkele stroomdraad heeft om zich heen een magnetisch
veld met gesloten, cirkelvormigc veldlijnen waarvan de rich
ting bepaald wordt door de stroomrichting. Deze twee rich
tingen blijken bij elkaar te horen net als de roterende en
voortgaande richting bij een kurketrekker (zie fig. 12). De ele

Fig. 12. Het verband tussen
stroomrichting en veldrichting
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mentaire magneetjes in de ringkerntjes zullen met hun
noordpooltje in de richting van de veldlijnen gaan staan, dus
óf linksom, óf rechtsom, afhankelijk van de stroomrichting.
Verdwijnt de stroom, dan blijft deze toestand behouden; de
kerntjes zijn immers van hardmagnetische stof gemaakt.
Men kan nu de elementaire magneetjes in de andere richting
doen omklappen, door een stroom in de andere richting ...
mits deze echter een bepaalde sterkte heeft, die wij hier ge
makshalve op 1 ampère stellen. Zwakkere stromen hebben bij
dit soort ferriet geen enkele invloed.
De magneetringen kunnen dus in twee stabiele toestanden
voorkomen, óf linksom gemagnetiseerd, óf rechtsom. Door
hun kleine afmetingen en lage prijs zijn zij zeer geschikt om
er het grote aantal geheugenregisters mee te maken dat in
een rekenmachine wenselijk is.
Wij willen er hier reeds op wijzen dat de stroom van 1 A, be
nodigd om de ringkerntjes te doen omklappen, ook verdeeld
kan worden in stromen van elk l/z A door twee verschillende
draden, b.v. een horizontale en een verticale (zie fig. 17). Men
moet er daarbij voor zorgen, dat beide stromen het ringetje
aan dezelfde kant binnengaan, zodat hun werkingen bij el
kaar opgeteld kunnen worden. Wij zullen spoedig zien, hoe
men van deze kunstgreep gebruik maakt.

Geheugens
Figuur 13 toont ons een der vele identieke delen van een
magneetringgeheugen; figuur 14 is een vergrote afbeelding
van een klein deel van zo’n „mat”. De ringkerntjes zijn gere
gen in een matje van koperdraden. Per mat komen b.v. 32X
32 ringetjes voor, terwijl een geheel geheugen uit vele matten
Fig. 13. Deel van een magncetringgeheugcn

Fig. 14. Detail van het matje

bestaat en zelfs wel een miljoen ringetjes kan bevatten. Er is
daarin dus plaats voor het vastleggen van miljoen binaire cij

fers, ook wel bits (b/naire digits) genoemd.
In grote installaties is vaak een ringengeheugen van miljoen
bits nog niet groot genoeg. Men neemt dan zijn toevlucht tot
magnetische trommels of magnetische band waarvan de wer
king gelijkt op de magnetische geluidsregistratie bij bandre

corders.
In deel 7, Geluidsregistratie, hebben we reeds gezien, hoe
men geluid magnetisch kan vastlegger.. Het is niet verwon
derlijk dat magnetische band ook gebruikt wordt als geheu

gen voor veel minder gecompliceerde signalen. Ook hier laat
men de band lopen langs een magncc'kop. Afhankelijk van
de stroomrichting in de spoel van d<
op kan men op de

band na en dus naast elkaar kleine gebi. Hes krijgen met wis
selende magnetisatierichting. Een gebitwaarin de noordpooltjes van de ijzerdeeltjes naar boven ” richt zijn, stelt b.v.

het symbool 0 voor, terwijl een 1 voorgcstcld wordt door een
stukje met naar beneden gerichte noordpooltjes. Per symbool
blijkt slechts een bandlengte van minder dan 0,1 mm nodig

te zijn! Past men brede band toe (b.v. 25 mm), dan is er vol
doende ruimte om 16 magneetkoppen naast elkaar elk hun
eigen spoor te laten schrijven. Eén meter band bevat zodoen

de liefst 160.000 binaire symbolen, overeenkomende met ca.
50.000 decimale cijfers !
De magnetische band vormt dus een geheugen met zeer grote
Fig. 15. Voorbeeld van een trommelgehcugen
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capaciteit; men gebruikt zelfs banden tot 1000 m lengte. Een
groot bezwaar is echter, dal voor het opzoeken van een be
paald gegeven de gehele band afgespeeld moet worden en
dat kost veel lijd.
Sneller bereikbaar zijn de gegevens als ze geregistreerd wor
den op magnetische trommels (fig. 15) of schijven. Deze
draaien bv 100 keer per seconde rond, zodat alle gegevens,
vastgelegd in een groot aantal naast elkaar gelegen sporen,
door even zo vele magneetkoppen binnen 0,01 sec kunnen
worden uitgelezen Geheugens uitgerust met trommels of
schijven zijn dus sneller uilleesbaar dan die voorzien van
band; hun capaciteit is echter kleiner.

Het irs< ?
en -Hezen van gegevens bij
een r»ngke • ? • jeheutjen
Hoe kan men nu in een rij (van tenminste vijf) ringen bv. het
getal 22 in binaire vorm vastleggen ? Eerst stuurt men dan
door de gemeenschappelijke horizontale draad (zie fig. 16)
een stroom van tenminste 1 A naar rechts. Hiermede wordt

no 5

Fig. 16. Hei schoonvegen van
een ri/ igk en igch cugcii

als het ware het bord schoongeveegd: alle ringetjes komen in
een stand die we 0 noemen.
Vervolgens zendt men door deze draad een stroom van */, A,
nu naar links. Dit heeft, zoals we reeds bespraken, geen ge-

Fig. I 7. Hei inschrijven van een
getal in een ringkcrngcheugcn
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Fig. 18. Schakeling voor het
uitlezen van het geheugen

volgen. Bovendien laat men nu echter door de verticale dra
den van het 2e, 3e en 5e ringetje (van rechts af gerekend) ook
een stroom gaan van l/2 A en wel omhooggaande (fig. 1 7).
Door deze ringetjes gaat dus in totaal 1 A; deze — en alléén
deze — zullen dus omklappen in de stand I. Het doel is be
reikt, er staat nu 10110 !
Aan de ringetjes zelf is natuurlijk niet te zien in welke mag
netische stand zij verkeren. Hoe kan men nu het geregistreer
de getal uitlezen en bv. overbrengen naar de flip-flop-schakelingen van het rekenorgaan ?
De verticale draden worden daartoe elk met zo’n schakeling
verbonden, die eerst alle in de nulstand gebracht zijn (fig. 18).
Men zendt nu weer een stroom van tenminste 1 A naar
rechts door de gemeenschappelijke horizontale draad, zodat
alle ringetjes weer in de 0-stand komen (fig. 19). Drie ervan
zijn dus omgeklapt. Bij dit omklappen zullen in de betreffen-
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Fig. 19. Het uitlezen van het geheugen
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de verticale draden door inductie (zie blz. 4 in deel 7) korte
stroomstootjes optreden die de flip flops no. 2, 3 en 5 —
en alléén deze — omzetten in de 1-stand. Daar staat dus nu
101 10.
Opgemerkt moet worden dat het uitlezen van een ringgeheugen de ingeschreven gegevens vernietigt. Op de voorzienin
gen die daarom nodig zijn om de uitgelezen gegevens weer
automatisch in het geheugen terug te schrijven, gaan wij ech
ter niet in.

Eter.-- ;*sch cijferen
Wij willen nu in het kort aanduiden hoe met elektronische
middelen het eigenlijke cijferwerk gedaan wordt en zullen
ons daarbij beperken tot het optellen van twee getallen in het
tweetallig stelsel. Het zal voldoende zijn als wij, voor een wil
lekeurige cijferplaats van de beide getallen, weten aan te ge
ven hoe het cijfer s van de som tot stand komt uit de cijfers a
en b van de getallen zelf en de eventuele overdracht c die uit
de voorafgaande cijferplaats binnenkomt, en bovendien hoe
een nieuwe overdracht d naar de volgende cijferplaats ont
staat.

Fig. 20. Bedrading van een
geheugenma tje
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Fig. 21. Schema van enkele
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Wij moeten dus s en d bepalen voor alle mogelijke combina
ties van a, b en c. Bekijken wij eerst de waarde van de nieuwe
overdracht d dan geldt:
d = 1 als a, b èn c alle drie = 1 zijn
óf als twee ervan = 1 zijn en de derde niet = 1
Voor s geldt overeenkomstig:
s = 1 als a, b èn c alle drie = 1 zijn
óf als één ervan = 1 is en de twee anderen niét = 1
Dit zijn uitspraken waarbij gebruik gemaakt is van de begrip
pen „èn”, „óf” en „niét”, begrippen du ook in de formele logi
ca voorkomen. Deze kunnen worde i vertaald in elektroni
sche schakelingen, de zgn. logica > , ! dingen, ook wel poor
ten genoemd. In fig. 20 zijn de „èn pc n t”, de „óf-poort” en de
„niet-poort” afgebeeld. Daarin heeft ” alleen dan een span
ning van 1 V, als a, èn b, èn c een spanning van 1 V hebben;
anders is de spanning 0 V. Zo heeft Q alleen dan een span
ning van 1 V, als óf a, óf b, óf c, óf 2 ervan, óf alle drie een
spanning van 1 V hebben. R tenslotte heeft alleen een span
ning van 1 V, als die van a niét 1 V is
Het rekenorgaan bevat daarom een gehele reeks van dergelijke poorten.

Toepassingen

Tenslotte nog iets over de toepassingen van elektronische re
kenautomaten. Zij kunnen zeer snel werken. Machines die
gemiddeld 100.000 programmapunten per seconde afwer
ken, komen op het ogenblik reeds voor. Anderzijds moet het
rekenprogramma eerst worden samengesteld en in kaarten of
papierband geponst worden vóór de machine eraan kan be
ginnen. Dit is een werk dal voor moeilijke vraagstukken gemakkclijk een aantal dagen kan duren, nog afgezien van het
wiskundige werk dat hieraan vooraf moet gaan om vast te
stellen welke rekenmethode gevolgd zal worden. Dit is de
taak van de zgn. programmeurs. Hieruit volgt dat de reken
machines alleen toepassing zullen vinden
a. voor zo ingewikkelde of moeilijke vraagstukken dat de be
rekening op ouderwetse manier onmogelijk is of veel te
lang zou duren.
b. voor eventueel gemakelijke berekingen die echter zo vaak
voor verschillende gevallen moeten worden herhaald, dat
bewerking met de hand veel te lang zou duren.

i

18

ï

In beide gevallen loom hel om het betrekkelijk tijdrovende

programmeerwerk voor een elektronische rekenmachine te
doen. Tol de groep a. behoren de meeste wetenschappelijke
vraagstukken, tol groep b. vele administratieve problemen.

Als een voorbeeld van groep a. moge dienen b.v. de baanbere-

kening van een raket, de correctie ervan uit binnengekomen
waarnemingen en de berekeningen van hel juiste moment en
hei juiste gedrag van b.v. de hulpaandrijving om aan de baan
een gewenste vormverandering te geven.
Een voorbeeld van groep b. is de loonberekening, waarbij

voor elke werknemer in principe hetzelfde rekenschema
geldt, hoewel de loonschaal, kinderaftrek, loonbelasting en
diverse premies per persoon telkens weer anders liggen. De

hierbij betrokken berekeningen zijn in de regel slechts een
voudige optellingen, vermenigvuldigingen en delingen.
De rekenautomaat is een zeer waardevol instrument, een rekentuig dat met ongelooflijke snelheid de berekeningen uit
voert die de mens hem opdraagt. Zonder de mens is de auto

maat hulpeloos . . . Woorden als „rekenrobot” en „ctekAro^
nisch brein” geven een onjuiste indruk van waartoe een re
kenautomaat of „computer” wel en niet in staal is.

Fig. 22. P 1100 computersysteem met de P 1000 serie van
N.V. Philips-Electrologica in Apeldoorn
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elektronica in
industrie en onderzoek

WIJ EN DE ELEKTRONICA

Antenne voor ontvangst van signalen van ruimtevaartuigen

I

Werktuigen
Het leven van de dieren in de wildernis verschilde heel lang
geleden maar zeer weinig van dat der primitieve mensen. De
ze laatsten waren echter beter bewapend in de strijd tegen de
verschrikkingen van de natuur. De mens bleek nl. in staat uit
zijn ervaringen lessen voor de toekomst te putten, voor zich
zelf, voor zijn stamgenoten, maar ook voor de na hem ko
mende generaties. De levensomstandigheden van het menseiijk ras kwamen geleidelijk op een hoger niveau doordat de
natuurverschijnselen meer en meer tot eigen voordeel werden
aangewend. Het vuur vooral was van belang. Het verschafte
warmte en licht; boomstammen konden er mee worden uit
gehold, planken naar wens krom getrokken. Metalen werden
er mee uit hun ertsen gewonnen, gesmolten en bewerkt.
De mens leerde ook andere materialen als steen, hout, glas,
klei enz. bewerken tot produkten, bruikbaar voor allerlei
doeleinden. Ten dele waren dit gebruiksvoorwerpen voor het
dagelijks leven, de jacht en de krijg. Een ander deel werd ge
bruikt als gereedschap bij de vervaardiging van andere pro
dukten. Zij dienden om grote kracht te kunnen uitoefenen —
toepassing van het hefboomprincipe — of om te kunnen snij
den, zagen, boren, malen, pletten, slijpen; ook om iets handig
te kunnen aanpakken, optillen of vastzetten (fig. 1).
Dit zijn de zgn. werktuigen, „verlengstukken ” voor de vingers
van de handwerker. Kenmerkend voor deze mechanische
hulpmiddelen is dat de energie, benodigd voor het gebruik er
van, door de mens geleverd moet worden. Met een betrekke
lijk kleine kracht op een hefboom b.v. kan men een grote
kracht uitoefenen, maar de gebruiker moet zelf de arbeid, de
energie leveren om de hefboom te laten bewegen.
Een werktuig kan als volgt gekarakteriseerd worden: het is ge
reedschap voor de zwakke, onhandige mens (fig. 2).

Al spoedig waren de behoeften van het maatschappelijk le
ven zo sterk gegroeid, dat opvoering van de produktie, wat
soort en aantal betreft, nodig was. In de ambachten voltrok
zich daarom een specialisatie. De omvang van de produktie
werd vergroot door het inschakelen van meer mensen. Slaven

Fig. 1. Enkele werktuigen

Fig. 2. Voor veel taken is de
mens te zwak en te onhan
dig

3

i»U=Zri

W\\

c 1%^
Èl

Zd r. V ||

511 Inso

s
Fig. 3. Enkele natuurlijke
energiebronnen
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konden b.v. het primitieve werk overnemen, zoals het leveren
van de energie om de werktuigen in beweging te houden. Het
bedienen hield de ambachtsman in eigen hand.
Ook dierlijke energie werd reeds heel lang geleden gebruikt.
Evenzo kon men aan stromend of vallend water en aan de
wind met diverse soorten molens voldoende energie voor
kleine werkplaatsen onttrekken. Werktuigen zoals deze mo
lens, die energie kunnen leveren, noemt men arbeidsmachines of kortweg machines. De: brachten de houtzagen, mo
lenstenen, schepraderen, borec. -/ijpstenen enz. in beweging.
Volledigheidshalve vermelden wij, dat de naam „machine”
ook gebruikt wordt voor werkgen mei een gecompliceerd
karakter, b.v. de naaimachine en de grasmaaimachine.
De ontwikkeling ging voort. De stoommachine werd uitge
vonden en, vooral door James Watt (1736-1819), vervol
maakt tot een betrouwbare bron van veel energie.
In het begin van de 19e eeuw voltrok zich zodoende de zgn.
industriële revolutie: de mens heeft als energiebron bij het ge
bruik van de in fabrieken geconcentreerde werktuigen nage
noeg afgedaan. De produktie is gemechaniseerd en geschiedt
eigenlijk niet meer direct door de mens zelf. In de meeste ge
vallen is de arbeider, in de letterlijk natuurkundige zin, geen
arbeider meer; hij is slechts stuurman en controleur gewor
den. De invoering van elektriciteit en de uitvinding van de
verbrandingsmotor versterkten deze ontwikkeling. Ook in
kleine werkplaatsen deed de machine zijn intrede.
Kunnen wij de werktuigen zien als hulpmiddel voor de „te
zwakke mens”, de arbeidsmachine is te karakteriseren als
hulpmiddel voor de mens die zelf niet voldoende energie kan
leveren, of anders gezegd, voor de spoedig uitgeputte mens.

Fig. 4. Voor veel taken is
de mens als energiebron
ongeschikt
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Bovendien: mechanische arbeid geleverd door de mens is
thans ongeveer 500 keer zo duur als elektrische energie.

Door de steeds hogere eisen bleek de mens spoedig ook op
andere punten te kort te schieten in zijn prestaties. Behalve
dat hij niet genoeg kracht kon uitoefenen en niet voldoende
energie kon leveren, bleek hij niet snel genoeg in zijn hande
lingen. Ook de nauwkeurigheid waarmede hij kon werken,
was vaak te klein voor de gestelde kwaliteitseisen. De mens is
dus ook te traag en te onnauwkeurig.'
Destijds werden hoefijzers door de hoefsmid met de hand ge
maakt. Een afwijking van enkele mm in de diameter daarvan
maakte deze zeker niet onbruikbaar. De zuigers van de auto
motor, die het paard vervangen heeft, moeten echter op en
kele duizendste mm nauwkeurig zijn. Deze kunnen dan ook
niet „op het oog” gemaakt worden, zeker niet als er honder
den per dag tegen aanvaardbare prijs beschikbaar moeten ko
men Alleen door automatisering van de besturing van de
werktuigen kon de gewenste snelheid bereikt worden. Nieuwe
kunstmatige zintuigen moesten het waarnemingsvermogen
van de mens en de machine opvoeren en uitbreiden om deze
snelheid te kunnen bijhouden en om de gewenste grote nauw
keurigheid en betrouwbaarheid bij de controle mogelijk te

Fig. 5. Automatische be
sturing bepaalt de positie
van het soldeerapparaat
voor het bevestigen van de
verbindingen
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maken. Aanvankelijk waren dit eenvoudige hulpmiddelen,
maar thans kan besturing en controle praktisch volledig door
elektrische apparaten worden overgenomen.
Wij zullen hiervan enkele voorbeelden geven.

Eerst willen wij aan de hand van een tweetal voorbeelden na
gaan hoe de mens zelf zijn werktuigen en machines bestuurt
en de produkten controleer
Het smidsbedrijf is een heel oud ambacht. Met een tang
wordt het gloeiende stuk ü.-er in de juiste stand op de juiste
plaats van het aambeeld gelegd. Met grote kracht komt de
smidshamer neer op de juiste plek. Dit zijn bij uitstek be
stuurde handelingen, waarbij de smid zijn ogen beslist niet
kan missen. Hij heeft deze echter ook nodig om vast te stellen
of het vuur aangeblazen moet worden, of het ijzer nog warm
genoeg is, of het nog verder vervormd moet worden enz. Van
dergelijke controles hangt af wat de smid verder doen moet.
Een laatste keurende blik vormt de eindcontrole. Een machi
nebankwerker zal met zijn draaibank b.v. een as moeten ma
ken. Ook hier worden de handelingen waarmede hij de snijbeitel bestuurt, bepaald door voortdurende controlerende
waarnemingen. Is de diameter nog te groot en moet er dus
nog meer metaal worden afgedraaid? Of is het oppervlak
nog te ruw?
Besturing en controle kunnen dus niet zonder waarnemin-

Fig. 6. Een draaibank; het
oog bepaalt wat de hand
doen moet
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gen geschieden, ook als men dit automatisch wil doen. Elk
automatisch apparaat zal daarom onderdelen moeten bevat
ten die kunnen waarnemen en meten.
Er zijn lal van natuurkundige grootheden die door meting in
getallen vastgelegd kunnen worden: temperatuur, afmeting,
hardheid, kleur, tijd, bewegingssnelheid, gewicht, kracht,
druk, elasticiteit, elektrisch geleidingsvermogen, magnetische
eigenschappen enz. enz. Hulpinstrumenten in tal van varia
ties zijn de mens daarbij van dienst. Thermometers, schuifmaten, hardheidmeters, snelheidsmeters, balansen, drukme
ters, ampèremeters enz. meten op een of andere wijze de ge
wenste eigenschap.
Behalve de direct aanwijzende meters zijn er ook instrumen
ten, de zgn. opnemers, die de te onderzoeken eigenschap om
zetten in een elektrisch signaal, b.v. een variatie van de door
gaande elektrische stroom. Enkele van deze opnemers zijn
reeds eerder besproken. Zo worden elektrische signalen ver
kregen van geluid door een microfoon, van licht door een
fotocel, van temperatuur door een temperatuurgevoelige
weerstand, van beweging door de groeftaster van een platenspeler enz.
Hel signaal kan na versterking gemakkelijk elektrisch worden
gemeten. De gewenste eigenschap is zodoende langs indirecte
weg onderzocht.
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Fig. 7. Waarnemen
regelen

Indien een natuurkundige grootheid, b.v. de temperatuur van
een oven, gemeten kan worden, dan is het ook mogelijk deze
te regelen. Het eenvoudigste regelprogramma is het constant
houden van de temperatuur. Wordt de oven b.v. met gas ver
warmd, dan ligt regeling van de gastoevoer voor de hand. In
fig. 7 zijn de onderdelen van de regelaar getekend.
Het regelproces bestaat nu hieruit, dat zodra waargenomen
wordt dat de temperatuur van de gewenste afwijkt, de regelkraan bediend wordt, zodat óf meer óf minder gas toe
stroomt. Als we de temperatuur opvatten als gevolg en het
toevoeren van gas als oorzaak, zien we in het regelproces dus
ooriook

--►

>

gtvolg
proces

regelaar
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Fig. 8. Principe van
regelaar

een
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een teruggrijpen van het gevolg op de oorzaak (ng. 8). Dit
wordt het principe van de terugkoppeling genoemd Daar een
temperatuurstijging tol gevolg moet hebben, dat de tempera
tuur weer daalt, is hier sprake van een zgn. tegenkoppeling.
In dit voorbeeld kan de tegenkoppeling worden verzorgd
door de mens, die de bereikte temperatuur afleest, deze met
de gewenste temperatuur vergelijkt en op grond daarvan de
gaskraan bedient. Het is echter betrekkelijk eenvoudig de
mens door een apparaat te vervangen. Dergclijke automati
sche regelaars werken vaak elektronisch. Men heeft dan een
opnemer nodig die de temperatuurafwijking van de oven
aangeeft met een elektrisch signaal. De regelaar bedient dan,
b.v. door een elektromotor, de gaskraan.
Wordt de regelaar voorzien van een geh< i cn. dan is het ook
mogelijk een bepaald programma af te la - n werken. Bij som
mige fabricageprocessen is het nl. nodig de temperatuur na
verloop van tijd te wijzigen, b.v. gedurende 10 minuten op
100 °C, vervolgens 5 minuten op 1 50 °C enz.
Het gebruik van een regelaar heeft veel voordelen. Er komt
een mens vrij voor minder eentonig werk van hoger niveau.
Afgezien van storingen werkt de regelaar echter ook betrouw
baar: hij kan niet afgeleid worden en de aandacht zal nooit
verslappen. Ook kan een grotere snelheid en een grotere
nauwkeurigheid worden bereikt.
Een bijzondere regeling vindt men in radiotoestellen. Door
atmosferische omstandigheden, zoals fading, kan de sterkte
van het radiosignaal dat via de antenne binnenkomt, vrij snel
in sterkte wisselen. Dit is zeer hinderlijk. Daarom bevat het
toestel een zgn. automatische volumeregelaar, die de hoogfre
quentie-versterker zo regelt, dat de draaggolftrilling in het
toestel steeds even sterk blijft (zie deel 1, Radio). Het spreekt
vanzelf dat deze regeling niet zo ingericht moet worden, dat
het geluid steeds dezelfde sterkte heeft!
Natuurlijk is in de industrie niet alleen de temperatuur van
belang: alle mogelijke natuurkundige grootheden kunnen be
langrijk zijn en regelaars vereisen. Soms — als vele factoren
tegelijkertijd een rol spelen — zal regeling van een enkele
grootheid alleen niet voldoende zijn. Als voorbeeld noemen
wij een kernreactor waarin door reacties tussen atoomkernen,
energie wordt opgewekt. Als men zo’n reactor volledig be
heersen en regelen wil, moeten op tal van plaatsen met korte
tussenpozen telkens honderden gegevens worden gemeten. In
dergelijke gevallen kan men natuurlijk niet meer spreken van
eenvoudige regelsystemen. Men dient dan gebruik te maken
van elektronische rekenmachines, die al deze gegevens met
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enorme snelheid verwerken en hieruit de nodige besturende
signalen opwekken, nodig om het geheel naar wens te laten
werken. Dit lijkt zeer ingewikkeld, maar tenslotte komt ook
dit neer op het eenvoudige principe van tegenkoppeling.
Voor elke te meten grootheid heeft men een opnemer nodig.
Wij zullen nu enkele soorten daarvan bespreken.

Fig. 9. Een weerstandsthermometer

Wij sp. aken reeds over de temperatuurgevoelige weerstand.
de weerstand van halfgeleiders vertoont een sterke af
hankelijkheid van de warmtegraad (zie blz. 7 van deel 8,
Halfgeleiders). Voor temperaturen nabij het absolute nul
punt, waar de weerstand van halfgeleiders te groot is, heeft
een draad van platina de voorkeur.
De schakeling van dergelijke weerstandsthermometers is zeer
eenvoudig. In een keten met een stroombron wordt een stuk
je halfgeleider of een platinadraadje opgenomen, dat ge
plaatst is in de te meten ruimte. De sterkte van de stroom
wordt dan bepaald door de grootte van de weerstand en dus
door zijn temperatuur (zie fig. 9).
Ook kan het zgn. thermo-elektrische effect gebruikt worden.
Wanneer men een keten opbouwt uil twee stukken draad van
verschillend materiaal, zonder eigenlijke stroombron, zal er
een stroompje gaan lopen zodra twee conlactplaatsen A en
13 ongelijke temperatuur hebben (fig. 10). Deze stroom is gro
ter naarmate hel temperatuurverschil groter is. Brengt men
A bv. op 0 °C en /3 in de te onderzoeken ruimte, dan wordt
de slroomsterkte bepaald door de temperatuur van /ƒ In zo’n
thcrmo-element past men bv. koper en constantaan toe. Zeer
hoge temperaturen, bv. van ovens, bepaalt men weer op an
dere wijze daar de opnemers zelf zouden verbranden of smel
ten. Met lichtgevoelige elementen meet men dan óf de inten
siteit, óf de kleur van de licht- of warmtestraling die de oven
uitzendt. Hoe hoger nl. de temperatuur, hoe intenser de stra
ling en hoe meer de kleur van rood via oranje naar het geel
wit en zelfs blauwwit toeschuift. Dergelijke pyrometers meten
dus de temperatuur langs indirecte weg; het elektrische sig
naal ontstaat met licht als tussenfaze.
Het meest voor hand liggen eigenlijk de thermometers die be
rusten op de uitzetting van vaste stoffen (metaalthermometer), vloeistoffen (kwikthermometer) of gassen. Deze worden
wel gebruikt, doch dan als schakelaars, die bij een bepaalde

r
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0°c

Fig. 10. Een thermo-element
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temperatuur een stroom geheel in- of uitschakelen. Brandalarminstallaties, doch ook thermostaten, bv. in aquaria er
in strijkijzers berusten op dit principe van „alles of niets”
De eerdergenoemde regelaars zijn van het continue type.

In een bijzondere continue tcmpcfatuuropnemcr wordt ge
bruik gemaakt van deze uitzetting. Het gevoelige element is
een strook bimetaal', twee repen
verschillend metaal met
sterk uiteenlopende mate van ui'.?.' ing zijn daarin op elkaar
gewalst. Een der uiteinden is vast:-; set. Het bimetaal zal nu
bij verwarming kromtrekken, waarbij het sterkst uitzettende
metaal de „buitenbocht” neemt. De plaats van het losse
uiteinde is dus een maat voor de temperatuur.
Hoe kan men nu deze „plaats” door middel van een elektrisch signaal aangeven? Aan het losse einde van het bimetaal bevestigt men daartoe een blokjc zachtmagnetisch materiaal, bv. een weekijzer. Het geheel wordt geplaatst nabij de
luchtspleet van een spoel met ijzerkern. De spoel vormt met
een condensator een elektrische trillingskring (zie fig. I 1).
Zoals behandeld op blz. 8 van deel 1, Radio is de frequentie
van de opgewekte trilling afhankelijk van de elektrische
waarde (zelfinductie) van de spoel. Deze laatste wordt nu be
paald door de plaats van het stukje weekijzer t.o.v. de ijzer
kern. Het gevolg is dat de frequentie van de oscillator veran
dert door temperatuurvariaties. Men kiest bij voorkeur fre
quenties die met hoorbaar geluid overeenkomen. Sluit men
nu via een versterker een luidspreker aan, dan hoort men bv.
bij 20 °C een toon van 5000 Hz en bij 30 °C bv. een toon
van 6000 Hz. In plaats van dat men de temperatuur voelt
veranderen, hoort men dat nu!
Dergelijke inductieve opnemers worden toegepast in radiosondes, meetinstrumenten die voor het meteorologisch onblmetaalstrook

t
spoel
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Fig. 11. Een inductieve (temperatuur ) verplaatsingsopnemer
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derzoek van de luchtlagen tot ca. 10 km hoogte aan ballons
worden opgelaten. De opgewekte trilling wordt op een radio
golf gemoduleerd en zo uitgezonden naar de waarnemer.
Van de luchtlagen die de stijgende ballon doorloopt, is zo
doende de temperatuur op afstand meetbaar. Dit is een voor
beeld van de z.g. tclemetertechnick. Het stukje weekijzer kan
vanzelfsprekend ook door andere oorzaken verplaatst wor
den. Zo beval een radiosonde tevens een opnemer voor de
vochtigheidsgraad. Een haar is in vochtige lucht langer dan
in droge lucht; het zal dus, op de juiste wijze bevestigd, de
frequentie van een oscillator kunnen beïnvloeden (zie fig.
12).
Van de vele andere plaatsopnemers noemen wij nog slechts
het type, dat gebruik maakt van een schuifcontact. Het zich
verplaatsende voorwerp wordt vast verbonden aan een
schuifcontact dat over een weerstandsdraad loopt. De weerstandsvariatic veroorzaakt het gewenste elektrisch signaal, nl.
de variatie van de stroom in de keten.
Behalve de spoel (denk bv. ook aan de microfoon) kan uit de
trillingskring ook de condensator als plaatsopnemer dienen.
Een variatie in de afstand der platen verandert nl. de elektri
sche waarde (capaciteit) ervan en hiermee kan weer een elek
trisch signaal worden afgeleid.
Verplaatsingsmeters gebruikt men o.a. bij het automatisch
boren van gaten (fig. 1 3).

Fig. 12. Het oplaten van
een radiosonde

Wanneer men een lichaam A bevestigt tussen twee schroefveren in een raam B (zie fig. 14) en dit een versnelde beweging

Fig. 13. Gaten boren met
behulp van het Snorapparaat voor automatische
besturing
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geeft, zal A door zijn traagheid enigszins achterblijven bij B.
De verplaatsing van A t.o.v. B is zodoende een m
.oor ce
versnelling waaraan het geheel onderhevig is (versnelling is
snelheidsverandering per seconde). Een spoel met luchtspleet
of een condensator kan deze verplaatsing, zoals eerder be
sproken, omzetten in een elektrisch signaal.

B

-------------------------

versnelling

Fig. 14. Een versnellingsopnemer

Bij oceanografisch onderzoek van de zeegang op de Noordzee
ten behoeve van de Deltawerken gebruikt men drijvende
boeien met dergelijke versnellingsopnemers. Het verkregen
signaal wordt per radio naar het vasteland ovcrgcbracht. Uit
deze informatie volgt hoogte en frequen' der golven.

Ook bij de navigatie van raketten en onderzeeboten maakt
men tegenwoordig gebruik van dit traag - idsprincipe (inertial navigation), verwerkt in opnemers met een haast onvoor
stelbare gevoeligheid. De vlakke ligging van spoorrails kan er
eveneens nauwkeurig mee worden gecontroleerd vanuit een
rijdende wagon.

Veel behoeven wij niet meer te zeggen van de gduidsopnc
mers, zoals men microfoons zou kunnen noemen. Steeds vin
den wij daarin een metalen plaatje dat door de geluidsgolven
in trilling komt. Inductieve microfoons zetten met een spoel
deze trilling om in een elektrische trilling (zie blz. 5 van deel
1, Radio). In de capacitievc microfoon is het trilplaatje een
der platen van een condensator (fig. 15). De trilling veroor
zaakt een periodieke verandering van de capaciteit daarvan
en indien deze aangesloten is op een gelijkspanningsbron,
ontstaat in de keten een wissclslroompje door het toe en af
vloeien van elektrische lading. Van geluid zijn op deze manie
ren de frequentie, samenstelling en sterkte te bepalen. Er zijn
zelfs applausmeters!

i

*1^
Fig. 15. Een capacitievc
opnemer
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De moderne maatschappij is ondenkbaar zonder de vele
voorwerpen met ronddraaiende onderdelen: ventilators,

koffiemolens.;centrifuges, auto’s, vliegtuigen, treinen, machincsicnz.-’- —:n treden als ongewenst bijverschijnsel vaak tril
lingen op, cue niet alleen hinderlijk zijn, doch die ook de le
vensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden. Trillingen in
vlicgtuigvlcugels hebben reeds enkele malen tot ernstige on
gevallen geleid door het optreden van vermoeidheidsver
schijnselen in het metaal. Onderzoek van de trillingen is van
belang voor het opsporen van de oorzaak. Voor dit doel kent
men inductieve en capacitieve iriHingsopncmers. Ze berusten
op hetzelfde principe als de microfoons. Het te onderzoeken
voorwerp laat men dan de functie verrichten van het trilplaatjc. De rest ligt voor de hand.
Een bijzonder soort trillingsopnemer kennen wc reeds in de
groeftaster van de platenspeler. Overigens, alle plaatsopnemers zijn in principe als trillingsopnemer te gebruiken.

Veel industriële produkten moeten tijdens hun afwerking
worden gepolijst om hel oppervlak minder ruw te maken. De
timmerman kan nog met zijn vingers vaststellen of schaaf en
schuurpapier nog eens over de plank moeten. Maar dit is
voor de huidige eisen in de metaalbewerking een veel te gro
ve manier. De ruwheid van een oppervlak kan men meten
door een trillingsopnemer met een bepaalde snelheid daar
over te bewegen. De taster ondergaat door de hobbels en da
len trillingen, die in een elektrisch signaal omgezet worden.
Ook hier is een zeer grote gevoeligheid bereikbaar.

Ook Vader Tijd schijnt elektronificering niet te kunnen ont
gaan. Hel uurwerk kent een lange geschiedenis. Zandloper,
wateruurwerk, slinger- en ankeruurwerk zijn alle zuivere tijd
meters. De bekende elektrische klok bevat een elektromotortje. Dit draait rond met een snelheid die bepaald wordt door
de frequentie van de wisselspanning waarop de klok aange
sloten is. In de elektrische centrale zorgt men er voor dat de
frequentie van het lichtnet 50 Hz is. Een hierop aangesloten
klok loopt dan gelijk.
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Deze klok is eigenlijk geen zelfstandige tijdmeter, doch
slechts een tijdaanwijzer. Digitale tijdaanwijzers (zie blz. 2
van deel 9, Elektronische Rekenautomaten) bevatten elektro
nische schakelingen die het aantal keren tellen dat de span
ning van het lichtnct positief is. Na elke 3000 wordt het mi
nutengetal telkens met één verhoogd.
Zelfstandige elektronische tijdmeters bevatten eigen oscillators, die een wisselspanning opwekken. Door het gebruik van
een klein stemvorkje of een bepaald soort kristal kan de fre
quentie hiervan heel nauwkeurig constant worden gehouden.
Het meten van tijd is ook hier niets anders als het tellen van
het aantal spanningswisselingen. Tegenwoordig bestaan er
reeds elektronische polshorloges! Zij lopen op een miniatuurbatterijtje langer dan een jaar, met eer. nauwkeurigheid die
niet onderdoet voor die van de beste veer crkhorloges
Hoewel elke fabriekswerker — zoals iedereen — steeds gaar
ne weten wil hoe laat het is, is hel meten van het tijdstip in de
industriële produktic niet van groot belang. Belangrijker is
het meten van een tijdsduur.

In tal van gevallen zal een fabricageproces een zeer bepaalde
tijdsduur moeten hebben, niet langer en niet korter. Vloei
stoffen bv. dienen gedurende een zeer bepaalde tijd aan de
kook gehouden te worden, lichtgevoelig materiaal gedurende
een bepaald aantal seconden te worden belicht, elektrische
stroom gedurende telkens enkele seconden door een lastoe
stel geleverd te worden. Voor dit doel zijn tijdschakelaars ont
wikkeld die na verloop van een instelbare tijd uitschakeling
automatisch tot stand brengen. Ook knipperlichten hebben
een lijdschakclaar. Sommige tijdschakelaars berusten op het
reeds besproken principe van tellen van elektrische spanningswisselingen. Andere bevatten een condensator die, óf na
opgeladcn te zijn via een zgn. lekweerstand langzaam leeg
loopt, of uitgaande van de lege toestand, langzaam opgela
den wordt (zie blz. 12 van deel 4, Elektronenstraalbuizen).
Niets is vervelender voor de mens dan zonder verslapping
van de aandacht te moeten wachten op het verstrijken van
een lange tijdsduur. De elektronica kan deze taak op bc
trouwbare wijze overnemen. Ook het inschakelen van een
stroom, telkens gedurende een zeer korte tijd, zoals nodig bij
bepaalde elektrische lasprocessen, is nu mogelijk. De lasverbindingen zullen nu ook onderling homogene kwaliteit bezit
ten. Tenslotte noemen we nog de tijdschakelaars in doorlichtinstallaties, die ervoor zorgen dat de patiënt niet langer dan
nodig aan de röntgenstralen blootgesteld wordt.
14
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Er zijn tal van atoomsoorten, waarvan per tijdseenheid een
constant gedeelte van het aantal kernen uiteenvalt. Bij elke
kcrndeling wordt energierijke straling (radiatie) uitgezonden,
die ten dele uit snelle deeltjes bestaat en ten dele uit elektro
magnetische golven. Vooral deze laatste, de zgn. gammastraling, heeft een sterk doordringend vermogen, sterker zelfs
dan de nauw verwante röntgenstralen.
Ook voor deze straling bestaan opnemers of detectors. Deze
berusten op de ioniserende werking van de straling. Laat
men deze nl. door een gas gaan, dan worden uil een aantal
gasatomen elektronen losgeslagen. Naast deze vrije elektro
nen ontstaan dus positieve ionen, atomen die een (of meer)
elektronen verloren hebben. Door deze ionisatic zijn dus in
hel gas vrije ladingdragers ontstaan en wel des te meer naar
mate de stralingsstoot cnergierijker was.
In dit gas bevindt zich een tweetal elektroden waartussen een
spanningsverschil bestaat. De elektronen in deze ionisatiekamcr (zie fig. 16) bewegen zich naar de positieve plaat, de posi
tieve ionen naar de negatieve. Gedurende korte tijd, nl. zo
lang als deze voorraad strekt, loopt er dus een stroompje in
de keten en ontstaat er over de weerstand R een spanningsstoot. De sterkte hiervan is een maat voor de sterkte van de
stralingsstoot. Telkens als er een atoomkern uiteenvalt, kan
er dus zo’n spanningsstoot optreden.
Dit principe wordt ook toegepast in de zgn. geiger-müller-buizen. Deze zijn, door gebruikmaking van een lawinc-effect,
zeer gevoelig. Ook halfgeleiders worden thans als stralingsdetcctor gebruikt.
De spanningsstoten worden versterkt en elektronisch geteld.
Ook kan men ze hoorbaar maken, zodat men een steeds snel
ler getik hoort als een stukje radio actief materiaal de detec
tor nadert.
Fig. 16. Een opnemer voor
radio actieve straling
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Hoe kan men dit alles nuttig toepassen? Slecht? enkele toe
passingen kunnen hier kort worden vermeld.
Met een hoeveelheid radio actief zand ergens in zee gestort,
is na te gaan hoe zand in de loop van de tijd door zeestromingen verplaatst en verspreid wordt. Met kunstmest waarvan
bv. een deel der fosforatomen radio actief is, is gemakkelijk
te onderzoeken welke soort kunstmest het best opgenomen
wordt, in hoeveel tijd, in welke plantendelen enz.
Wil men weten hoe een mol zich mder de grond beweegt,
dan voorziet men het diertje van e • heel klein stukje radio
actief materiaal. Boven de grond ka:, men dan met een stralingsdelector de plaats van de mol
elk ogenblik bepalen.
De gedragingen van één enkele bij in de zwerm zijn te volgen
als we deze bij radio actief „merken’*.
Jodium uit ons voedsel wordt opgenomen in de schildklier.
De juiste werking ervan is te constateren door gebruikmaking
van radio-actief jodium. Ook de plaats van verborgen gezwel
len in het menselijk lichaam kan van buiten af door middel
van dergelijke technieken worden opgespoord.
Maakt men een deel van de wand van een motorcilinder ra
dio-actief, dan zal onderzoek van de radio activiteit van de
smeerolie reeds na zeer korte tijd een indruk geven van de
slijtage. Minimale hoeveelheden ijzer zijn reeds aantoonbaar.
Zo zijn er veel meer toepassingen op de meest uiteenlopende
takken van wetenschap en techniek. Hoe interessant ook, we
zullen ze hier niet kunnen bespreken.

We hebben deze reeds besproken; hoe de fotocel werkt, za
gen we reeds in het deel Elektronenbuizen, terwijl de lichtge
voelige weerstand in Halfgeleiders ter sprake kwam. Veel is
hiermede voor meting, controle en regeling toegankelijk ge
worden. Lichtopnemers kunnen constateren of er wél of géén
licht is, hoe sterk het is en welke kleur het heeft.
Voorzien van de nodige instrumenten kunnen zij:
— als het donker wordt de stadsverlichting inschakelen,
’s avonds, bij een zware bui of tijdens een zonseclips,
— in oliestookinstallaties de oliepomp stoppen als de vlam
is uitgegaan,
— een lopende band stilzetten als deze vol is,
— gastvrij een deur openen nadat de bezoeker een lichtstraal onderbroken heeft,
16
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— alarm slaan als een onbevoegde datzelfde doet, nu
echter vlak voor de deur van een goed gevulde kluis,
voor een betere luchttoevoer naar de vuurhaard zor
gen, als de rook in de schoorsteen zo ondoorzichtig is, dat
een lichtstraal daarin te veel verzwakt wordt,
constateren hoe hoog een vloeistof in een reservoir
slaat en de aanvoer aanzetten of stopzetten,
de sterkte melen van het licht uit een vergrotingstoestel, de belichtingstijd berekenen en de sluiter zo nodig
bedienen,
- in verpakkingsmachines de, op lange rollen gedrukte
etiketten, op de juiste plaats af laten snijden,
- het aantal keren tellen dat een lichtstraal onderbroken
wordt door blikjes op een lopende band, of datzelfde
door een getand wiel, zodat de snelheid van dat wiel en
van een metaaldraad die er omheengeslagcn is, kan wor
den bepaald (fig. 1 7),

tinto*

Fig. 17. De snelheid van de
wolfraam draad wordt geme
ten door middel van een fo
tocel
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— door kleurfilters heen de kleur bepalen van een voorwerp
en zo nodig witte bonen van bruine scheiden,
- camera’s in kunstmanen naar de zon richten,
- kortom ... ja, niet alles, maar toch heel veel!

Fig. 18. Een rekstrookje

Fig. 19. Rekstrookjes ge
monteerd op een schroefas
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Een heel bijzondere opnemer is het rekstrookje; tal van ver
schijnselen kunnen er mee worden onderzocht. Tussen pa
pierlaagjes is weerstandsdraa- ! os vormig vastgelegd (zie fig.
18). Het geheel, hoogstens enkele cm lang, wordt stevig vast
gelijmd op het te onderzoeken voorwerp, bv. een ijzeren staaf
Indien deze staaf nu door een kracht uitgerekt wordt, zal de
weerstandsdraad iets langer en iets dunner worden. Beide
effecten veroorzaken te zamen een wcerstandstoeneming die,
hoe buitengewoon klein ook, met speciale schakelingen zeer
nauwkeurig meetbaar is. Daar de weerstandsverandering
evenredig is met de uitrekking van de staaf en dus ook met
de kracht, kan men met deze rekstrookjesmeettechniek op
elegante wijze uitrekkingen en krachten meten.
Men onderzoekt zo, waar in een metaalconstructie, bv. een
brug of een kraan, of in modellen daarvan, bij belasting te
grote vervormingen optreden en waar dus dikker of steviger
materiaal nodig is. Ook kan men krachten meten, druk of
trek, en dus ook gewichten. Hoeveel weegt de last aan de
haak van een hijskraan? Hoeveel weegt een locomotief? Hoe
veel kg steenkool of graan passeert er per seconde over een
transportband? Dit zijn vragen waarop het antwoord gevon
den kan worden door op de juiste plaats één of meer rek
strookjes te bevestigen met de nodige hulpapparatuur. Com
binaties van strookjes maken het mogelijk ook de torsie (wrin
ging) van de schroefas van een schip te bepalen, zodat ook de
kracht die de machine op de schroef uitoefent gemeten kan
worden (fig. 19). Ook lenen rekstrookjes zich als trillingsopnemer.
Bij deze nog veel te korte opsomming zullen wij het moeten
laten. Wij vragen nu aandacht voor enkele toepassingen van
de elektronica buiten het gebied van meten en regelen.

Röntgenapparaten worden niet alleen gebruikt bij onderzoek
en behandeling van patiënten, doch ook bij de controle van

industriële produkten. Een gietstuk of een lasnaad mag er
van buiten nog zo fraai en stevig uitzien, als zij holten bevat
ten, zijn zij vaak onbruikbaar. Behalve röntgenstralen komen
voor het opsporen van fouten ook de veel doordringendere
gammastralen in aanmerking, vooral daar, waar aansluiting
op het lichtnct onmogelijk is. Een capsule bv. met radio actief
kobalt wekt deze straling nl. zonder uitwendige energiebron
op.
Behalve deze elektromagnetische golven worden ook geluids
golven toegepast. Met ultrasoon geluid, waarvan de frequen
tie boven de 20.000 Hz ligt, kan men — net zoals bij sonar
(zie het deel Radar) - uit de reflectie op inhomogeniteiten in
het materiaal de ligging daarvan opsporen.

Bij de fabricage en het onderzoek treft men ook steeds meer
elektronische werktuigen aan. Met ultrasone golven in een
vloeistof kan men op snelle wijze wassen en zelfs sterk ver
vuilde oppervlakken snel schoontrillcn. Met een energierijke
ultrasone geluidsbundel boort men gaten in glas of metaal.
Brengt men geleidende stoffen in een hoogfrequent magne
tisch wisselveld, dan ontstaat daarin warmte. Men kan er me
talen in een vacuüm mee smelten — germanium wordt zo

Fig. 20. Een elektronisch
fornuis
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gezuiverd — zonder dal verontreiniging door de lucht of de
verbrandingsgassen optreedt. Bij de conventionele verwar
mingsmethoden wordt de warmte steeds van buiten af toegcvoerd.
Niet-geleidende stoffen vertonen dezelfde sourt warmlvo.itwikkeling als ze in een hoogfrequent elektrisch wissclveld van
een condensator worden gebracht. Nat of pas gelijmd hout
kan zo ook van binnen gedroogd worden, dikke stukken rub
ber ook van binnen gevulcaniseerd. Lappen van plastiek wor
den er mee aan elkaar gelast. Ook in de moderne keuken
wordt deze hoogfrequente verhitting toegepast; de biefstuk
kan nu tevens van binnen gebakken worden. Met elektroni
sche fornuizen is het mogelijk binnen enkele minuten diepge
vroren maaltijden warm -<e maken, zonder bijsmaak, doch
ook zonder verlies van eigen aroma of van vitaminen (fig.
20).
Deze hoogfrequente velden - orden alle opgewekt door elek
tronische apparaten; de oscillator is hun belangrijkste onder
deel. Elektronenstralen in een soort elektronenstraalbuis (zie
het deel van die naam) kan men door hel gebruik van zeer
hoge spanningen zo snel maken, dat ze uit een stuk metaal
materiaal kunnen wegslaan. Daar de straal elektrisch of mag
netisch bestuurbaar is, kan men zo heel fijn en nauwkeurig
frezen en graveren.
Microscopen die met lichtstralen werken, laten ten hoogste
een vergroting van enkele duizenden malen toe. Met elektro
nenmicroscopen, een bijzonder soort elektronenstraalbuis,
zijn vergrotingen van honderdduizend maal of meer moge
lijk. Veel is daarmede op medisch gebied ontdekt lot heil van
de mens.

Natuurlijk maakt men in de industrie en in ondcrzoeklaboratoria ook gebruik van de elektronische verbindingsmiddelen.
Zonder oproep- en omroepinstallaties, telefoon, telegraaf, te
lex, radio en televisie gaat het niet meer. Telecommunicatickanalen kunnen vanzelfsprekend ook dienen voor meet- en
regeldoeleinden (telemetrie). Alles kan tegenwoordig „op af
stand” geschieden, het meten, het regelen, hel horen en ook
het zien. In de administratie worden steeds meer mechani
sche en automatische, dus geëlektronificeerdc machines toe
gepast. Vestigingen overal in het gehele land van grote bedrij-
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ven kunnen elk op hun beurt de rekenopdrachten, admini
stratieve problemen, salarisgegevens enz. per draad of draad
loos opgeven aan het gemeenschappelijke rekencentrum. Het
antwoord volgt per ommegaande.

Zelfs op de meest onverwachte plaatsen komen wij de elek
tronica, hulpmiddel dienstig aan de mens, tegen. Veel nieuwe
toepassingen kunnen nog verwacht worden: de opmars van
de elektronica is pas enkele jaren geleden begonnen. Veel in
teressante werkkringen, vol goede vooruitzichten, liggen open
voor hen die geboeid worden door dit mengsel van techniek
en wetenschap .. . werk op het gebied van onderhoud
en fabricage, ontwerp en onderzoek. Zeker is het dat Wij en
de Elektronica elkaar nog vele malen zullen ontmoeten!

Fig. 21. Controlc-kamer van
de TV-installatie in het
hoofdpostkantoor in Rotter
dam
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materiaalonderzoek
meten
opnemer
pyrometer
radio-actieve straling
radiosonde
regelaar
regelprogramma
rekstrookjesmeettechniek
röntgenstralen
ruwheidsopnemer
signaal
stralingsdetektor
tegenkoppeling
telcommunicatie.........................................
telemetertechniek.........................................
temperatuuropnemer
terugkoppeling
thermo-elektrisch effect
thermo-element
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5
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11
. 13
. 20
. 19
15, 19
. 15
. 12
. 20
. 20

10
4
12
15
3
16
18
6
7
9
15
11
7
7
17
19
13
7
15
8
20
20
9
8
9
9
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trillingsopnemer . .
tijdschakelaar . . .
ultrasoon geluid
versnellingsopnemer.
vochtighe: dsopnemer

.
.

waarnemer
weerstandsthermometer.
werktuigen

13
14
19
12
11
6
9
3
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