TRANSISTOR RADIO BOUWDOZEN

4 transistor radiobouwdozen met soldeergarnituur en 3 uitbrei
dingsdozen.
Bevatten alle
onderdelen voor
een goed wer
kende ontvanger.
Met doos Nr. 1
(ƒ 12,90) kan al
complete diode - ontvan
ger gemaakt worden. Dui
delijke instructies maken
radiokennis overbodig.

4 HOOFDDOZEN
Nr 1

diode-ontvanger met oortelefoon voor ont
vangst binnenland
ƒ 12,90

Nr2 Ontvanger Nr 1, uitgebreid met transistorversterking
ƒ19,90
Nr 3

Middengolf ontvanger met oortelefoon, germanium diode-detector en tweetraps-transistorversterker voor meer stations
. ƒ 24,50

Nr 4

Transistor middengolfontvanger met luidsprekerweergave, compleet met metalen kast en
luidspreker
f 39,75

3 AAN VU LLIN GS DOZEN
Nr 1 A

uitbreiding Nr 1 tot Nr 2

.

.

Nr2 A

uitbreiding Nr 2 tot Nr 3

.

Nr 3 A

uitbreiding Nr 3 tot Nr 4

.
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Een populaire inleiding in de radiotechniek in elf praatjes
met illustraties van Han Lang
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Wanneer we de radiotechniek willen gaan bestuderen, kunnen we niet
beter doen dan een of andere goede mondelinge of schriftelijke cursus
volgen en daarnaast nog een paar theoretische boekwerken door
worstelen. Wanneer we dat alles dan maar heel serieus doen, dan
kunnen we na een paar j aar met goed gevolg een of ander officieel exa
men afleggen en ons vol trots radiomonteur of radiotechnicus noemen.
Maar 20 ver gaan de aspiraties van de meeste mensen niet; meestal
gaan 2e niet verder dan wel eens te willen weten hoe zo’n radiotoestel
nu eigenlijk wel werkt en hoe het mogelijk is dat die mu2iek over
soms enorm grote afstanden 20 maar bij ons thuis uit de lucht kan
worden gevist. Om daar achter te komen behoeven we heus geen
cursus te volgen en het is ook niet nodig ons te verdiepen in moeilijke
en ingewikkelde theorieën. We kunnen volstaan met eens ge2ellig te
praten met iemand, die voor ons alleen de hoofd2aken uit de radiotheorie licht en het dan 20 populair mogelijk aan ons vertelt.
Ik wil trachten die iemand voor u te 2ijn en stel u voor om samen eens
ge2ellig ergens een rustig plekje op te 2oeken. U gaat er dan maar
makkelijk voor 2itten en laat mij
maar aan het woord. Ik 2al het
behandelde met 20veel mogelijk
schetsjes toelichten en als u dan
hier of daar een moeilijkheid
tegenkomt, dan vraagt u maar
gerust naar het hoe en waarom.
Als we klaar 2ijn met ons verhaal,
dan2ult u 2eggen: „O, dit is dus
radio 1”

en stel u voor om samen . ..

BUSSUM, september 1959.
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EERSTE PRAATJE

Alle begin is moeilijk en zeker als we over radio willen praten, want
waar moet je nu eigenlijk mee beginnen? Met een compleet schema?
Nee, dat gaat niet, dan komen er al dadelijk zoveel dingen naar voren
waar we nog niets van weten, dat we hopeloos vastlopen.
Maar waarmee dan wel?
Met de natuurkundige begrippen, die eraan te. pas komen?
Ja, dat zou wel gaan, maar dat komt wel als het zover is dat we ze
nodig hebben.
Beter is het eerst maar eens wat elektrotechnische begrippen onder de
loep te nemen. Ieder ogenblik toch zullen we woorden als volt,
ampère, spanning, stroomsterkte, weerstand en ik weet zo gauw niet
wat nog meer, moeten gebruiken. Het is dus maar het beste, dat we
het daar eerst eens over hebben.
I
Laten we maar beginnen met de twee begrippen, die het meeste voor
komen, maar die ook het meeste door elkaar worden gehaald.
Ik weet niet precies waar u woont, maar het is vrij zeker, dat u op al
uw elektrische apparaten hebt staan dat ze voor 220 V zijn. Er zijn
nog een paar gemeenten waar ze 125 V hebben, maar dat is een uit
zondering en lang zal dat ook wel niet meer duren.

>1/

. . . voor 220 volt, of 125 • • •
Mat

Wat betekent dat nu: 220 V.
Die V is een afkorting voor volt, de eenheid van spanning. Wilt
u er overigens aan denken, dat de afkortingen van de eenheden
altijd met een hoofdletter worden geschreven en het woord voluit
met een kleine letter? Ja?
Dan gaan we verder: met die eenheid van spanning. Wat die spanning
betekent kunnen we ons het beste voorstellen als we de elektriciteit met
water vergelijken. Dat zal ons trouwens wel meer te pas komen.
Het water wordt door de waterleidingbedrijven opgepompt in een
watertoren en vandaar wordt het door buizen naar de verbruikers
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gevoerd. Hoe hoger die watertoren is, hoe groter de druk op het
water zal zijn en des te groter is de kracht, waarmee het uit de ge
opende kraan zal stromen.

... des te groter de kracht. . .

De elektriciteit nu wordt door het elektriciteitsbedrijf of „stroomleveringsbedrijf,” zoals het zich ook wel noemt, ook onder „druk”
gebracht. Hoe, doet er niet toe en er komt ook geen toren aan te pas,
maar een feit is dat er druk of spanning „op” de elektriciteit staat.
De eenheid nu, waarin die spanning wordt uitgedrukt, is de volt.
Waar die naam vandaan komt? Och, dat is een vriendelijkheidje
tegenover de — overigens al in 1827 overleden — Heer Alessandro
Volta, een Italiaanse natuurkundige, die werd geboren in 1745
en zich bezig hield met de studie van de nog in de kinderschoenen
staande elektriciteit.
Trouwens alle eenheden die we zullen tegenkomen zijn genoemd naar
mensen, die zich voor de techniek verdienstelijk hebben gemaakt.
Maar zoals het altijd gaat: pas na hun dood werden ze in de vorm van
een naar hen genoemde eenheid geëerd.
Maar nu weer terug naar onze spanning. O ja, dat zou ik haast ver-

• • • hoe meer water per tijdseenheid. . .

geten: als u soms eens het woord potentiaal tegenkomt is dat
precies hetzelfde. Een potentiaalverschil is dus niets anders dan een
spanningsverschil en dat komt weer overeen met een drukverschil
bij water.
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We waren dus zover dat het water, toen we de kraan opendraaiden,
met een zekere kracht eruit stroomde. Hoe groter de druk, hoe
meer water er per tijdseenheid — b.v. een seconde — uit die kraan
stroomt. De waterstroom heeft een zekere sterkte. Die kraan kan
druppelen, maar het water kan er ook met grote kracht uitstromen.
Hoe meer water er nu per seconde uit de kraan loopt, hoe groter de
stroomsterkte; dat is wel duidelijk, denk ik.
Ook bij. de elektriciteit kennen we het begrip stroomsterkte. Hoe
meer elektriciteit in een zekere tijd door de elektrische leidingen
stroomt, hoe groter de stroomsterkte.
Ja, dat heeft u goed gezien, de elektrische leidingen kunt u rustig
vergelijken met de waterleidingbuizen, daar is niets op tegen en dat
zullen we straks ook doen.
Die stroomsterkte waar we het zojuist over hadden, heeft natuur
lijk ook een eenheid en wel de ampère, die ons nog eens helpt her
inneren aan de Franse natuurkundige André Marie Ampère, die zich
tot zijn dood in 1836 bezig hield met het bestuderen van het magne
tisme en de elektriciteit.
U voelt wel, dat de stroomsterkte voor een groot deel afhankelijk is
van de spanning. Hoe hoger de spanning, dus hoe „sneller” de
elektriciteit door de leiding wordt geperst, des te groter is de hoe
veelheid elektriciteit die in een zekere tijd door de leiding stroomt.
Maar er is nog iets waar de stroomsterkte van afhangt en dat kunnen
we weer het beste verklaren aan de hand van een watervoorbeeld.

• • • een wijde waterleidingbuis \al
veel minder weerstand aan de
waterstroom bieden dan een nauwe . • •

Zijn de buizen van het waterleidingnet flink wijd, dan stroomt het
water er veel gemakkelijker door dan door een nauw pijpje. Een wijde
buis zal dus veel minder weerstand aan de waterstroom bieden dan
een nauwe. Ook zal het water gemakkelijker door een schone buis
stromen dan door een buis waarin b.v. een hoop stenen ligt.
Hieruit kunnen we nu concluderen, dat de weerstand van het buizen
net ook de stroomsterkte zal beïnvloeden. Hoe kleiner die weerstand
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is, des te groter zal — bij een gelijke druk — de stroomsterkte van
het water zijn.
En daar hebben we weer een overeenkomst. Ook de leidingen, waar
door de elektriciteit stroomt, hebben een zekere — in dit geval
elektrische — weerstand. Hoe lager die weerstand is, des te groter
zal de elektrische stroom zijn bij een zekere spanning.
Het was Georg Simon Ohm, die dit verband het eerst ontdekte;
Wanneer hij die ontdekking deed weet ik niet zo uit mijn hoofd.
Hij leefde in Duitsland van 1789 tot 1854, dus ergens in die tijd
moet het geweest zijn.
Hij stelde de naar hem genoemde Wet van Ohm op, die hierop neer
komt, dat:,, Wanneer er tussen de uiteinden van een geleider met een weerstand
van 1 ohm een spanningsverschil heerst van 1 volt, er een stroom door die
geleider %al ontstaan van 1 ampère.”
U ziet, daar hebben we weer zijn naam terug in de eenheid van weer
stand. Overigens wordt ohm voor de variatie nu eens niet afgekort
met de hoofdletter O, maar door de Griekse letter Omega, u weet wel,
zo’n soort hoefijzertje: Q.

. %o'n soort hoefijzertje . . .

De weerstand van een geleider hangt af van verschillende factoren.
Net als bij het watervoorbeeld: in de eerste plaats van de doorsnede
der leiding. Een grotere doorsnede zal, onder overigens gelijkblijven
de omstandigheden, minder weerstand hebben dan een kleine door
snede. Verder spreekt de lengte een woordje mee. Hoe langer, des te
groter de weerstand, des te kleiner de stroom. Denkt u maar eens in
dat u 100 m moet hardlopen; dat gaat waarschijnlijk vrij goed, maar
als u weet, dat u 1000 m moet hardlopen, zet u er heel wat minder
vaart achter. Zo is het met de stroom eigenlijk ook. Al weet hij dan
van tevoren niet hoe ver hij moet, hij „voelt” het als het ware.
Dat waren dus de doorsnede en de lengte. Maar er is nog meer. Ook
de—om eens een mooi woord te gebruiken—„gesteldheid” van de
leiding spreekt een woordje mee. Is een waterleidingbuis van binnen
ruw ofvol met rommel, dan is de weerstand groter dan van een gladde
schone leiding. Nu zit een elektrische leiding wel niet vol met rommel
en hij is aan de binnenzijde ook niet ruw, doch massief, maar er zijn
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materialen waar een elektrische stroom gemakkelijker doorheen
vloeit dan door andere materialen. Zuiver koper b.v. is, wat we
noemen, een goede geleider, aluminium ook nog wel, maar ijzer
daarentegen niet. We zeggen nu, dat de soortelijke weerstand van
koper kleiner is dan van ijzer.
Vandaar dat de elektrische leidingen meestal van koper worden
gemaakt. Koperdraad is niet zo bar duur en het laat zich gemakkelijk
tot lange en zelfs tot heel dunne draden trekken.
Er zijn echter ook nog stoffen, die de elektriciteit helemaal niet of
slechts heel, maar dan ook héél slecht doorlaten. Dat zijn de z.g.
isolatoren of nietgeleiders. Het is maar goed dat deze stoffen bestaan,
want we gebruiken ze o.a. om te voorkomen dat de elektriciteit van
de leidingen afvloeit. Daarom worden b.v. de koperdraden omgeven
met zo’n isolerende stof, ze worden dan wat we noemen geïsoleerd.
Isolatiematerialen zijn o.a. rubber, katoen, zijde, alle mogelijke kunst
stoffen of „plastics” als u ze zo liever noemt, en dan ook nog (een
beetje) hout. Maar dat is geen beste isolator en zeker niet als het
vochtig is.
Nat hout noemt men zelfs een halfgeleider. Wist u overigens, dat
snuiver water de stroom niet geleidt? Ik weet wel wat u wilt zeggen:
„Dat prikkelen dat ik soms voel, als een schakelaar nat is.” Dat
komt omdat het geen zuiver water is dat dan op en in de schakelaar
zit. Uit de kraan komt, elektrisch gesproken, ook nog geen zuiver
water. Daar zit nog van alles doorheen en dat maakt het water ge
leidend.

. . . ons hart en onsp hersenen zijn heel gevoelig voor
elektrische stroom . . .
We moeten dan ook in een vochtige om
geving — en om maar eens een heel nat voor
beeld te geven: als u in het bad zit — erg
voorzichtig zijn met alles wat onder spanning
zou kunnen staan. Elektriciteit is verraderlijk
spul, je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt
het ook niet en als je het voelt ... is het
meestal te laat. En dan ook letterlijk te laat,
want verschillende van onze organen, zoals ons hart en onze hersenen,
zijn heel erg gevoelig voor elektrische stroom. Iets te veel en ze doen
niet meer mee en u weet wel wat dat wil zeggen. Beter altijd te voor
zichtig dan één keer niet voorzichtig genoeg.
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Na deze vaderlijke raadgeving gaan we weer verder met de weer
standen. Niet dat we daar ver van zijn afgedwaald, want ons lichaam
heeft ook een elektrische weerstand. We bestaan nu eenmaal voor
% uit water hebben ze me altijd verteld. Van iets dat eigenlijk zo
nat is kun je je best voorstellen dat het de stroom zal geleiden. Nu is
onze huid over het algemeen vrij droog en dus een behoorlijke isola
tor en daarom is onder normale omstandigheden het aanraken van
iets, dat onder spanning staat, alleen maar geen leuke gewaarwording,
maar als onze huid vochtig is neemt de weerstand af en dat is niet
zo best.
Weerstanden worden in de radiotechniek veel gebruikt. Een radio
toestel met zo’n 60 tot 100 weerstanden is niets abnormaals. Daar
worden dan geen eindeloos lange of dunne draden voor gebruikt,

O

. . . geen eindeloos lange draden . . .

maar meestal een soort staafjes uit een of ander weerstandsmateriaal
of buisjes met weerstandsdraad bewikkeld. Dat zijn dan de vaste
weerstanden. Maar er zijn er ook, die variabel zijn en waarvan de
waarde kan worden veranderd door er op een af andere wijze een
deel van buiten werking te stellen. Zijn deze laatste op een speciale
manier geschakeld, dan heten ze plotseling potentiometer.
Over schakelen gesproken: we kunnen met twee of meer weerstanden
ook nog verschillende schakelingen in elkaar zetten. Verbinden we
een uiteinde van de ene met een van de einden van de andere, dan staan
ze in serie, oftewel achter elkaar. De stroom moet dan eerst door de

weerstanden in serie en weerstanden parallel geschakeld
ene weerstand en daarna door de andere. De totale weerstand wordt
door serieschakeling dus groter. De totale waarde daarvan kunnen
we vinden door ze zonder meer bij elkaar op te tellen. Hebben we
b.v. 3 weerstanden, die even groot zijn en schakelen we ze in serie,
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dan is de totale weerstand 3 maal 20 groot als van een van die weer
standen.
Nee, moeilijk is het niet, maar je kunt 2e ook nog parallel schakelen,
d.w.2. naast elkaar, dus alle beginpunten aan elkaar en alle andere
kanten ook. De stroom verdeelt 2ich dan over de verschillende weer
standen, 2odat er door iedere weerstand maar een gedeelte van de
totale stroom behoeft te vloeien.
We kunnen dit vergelijken met een drukke weg, waar je haast niet
kunt opschieten. Als die weg 2ich dan plotseling splitst in twee wegen,
die later weer bij elkaar komen, dan splitst het verkeer 2ich ook over
die twee wegen, met het gevolg dat 2e heel wat beter uit de voeten
kunnen. Ook daar is dus de totale weerstand kleiner geworden door
het, l^ten we het óók maar parallelschakelen noemen, van de wegen.
Nu is bij parallelschakeling van een stuk of wat weerstanden de totale
weerstand altijd kleiner dan die van de kleinste der parallelgeschakelde
weerstanden. Dat ligt ook voor de hand, want naast die kleine weer
stand is er nog eentje of 2ijn er meer bijgekomen en het kan dus al
leen maar makkelijker worden voor de stroom om er doorheen te
komen.
Om maar weer bij 3 gelijke weerstanden te blijven: schakelen we die
alle drie parallel, dan is de totale weerstand een derde gedeelte van
die van één van de weerstanden. De weg voor de stroom heeft dan
ook een driemaal 20 grote doorsnede, dus natuurlijk ook een drie
maal 20 kleine weerstand.
Nu wil ik u maar niet langer meer met m’n verhalen vermoeien maar
ik wil toch nog wel even iets vertellen over de begrippen arbeid en

. . . door arbeid in de
vermogensbelasting vallen • • •

vermogen. Maakt u 2ich niet blij of ongerust: dat vermogen heeft niets
met de Nederlandse Bank te maken, al is het echt weleens gebeurd,
dat iemand door arbeid in de vermogensbelasting valt.
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Nee, die arbeid en dat vermogen die we hier op het oog hebben, zijn
heel andere begrippen. Een elektrische stroom heeft nl. ook, net als
wij, het vermogen om arbeid te verrichten. Als u iets optilt en u zet
het dan een eindje verder weer neer, dan heeft u wat we noemen „me
chanische” arbeid verricht. Hoe zwaarder dat „iets” nu is en hoe verder
u het wegdraagt, des te groter de verrichte arbeid. U kunt dat ver
plaatsen in een korte tijd doen, maar u kunt er ook de tijd voor nemen,
maar hoe u het ook doet, de arbeid, die u per seconde verricht, wordt
”het vermogen,, genoemd.
Een elektrische stroom kan net als u en ik arbeid verrichten. Zo kan
hij b.v. een elektromotor op gang brengen, die op zijn beurt weer
mechanische arbeid kan verrichten. Indirect verricht dus de elektri
sche stroom die arbeid.
In een gloeilamp wordt een elektrische stroom in warmte omgezet.
Ook dat is een omzetting van elektrische arbeid in een andere soort,
nl. „thermische arbeid” of, om het in het Nederlands te zeggen „warm
te.” Want ook de warmte is een soort arbeid. Verder is er nog chemische
oftewel scheikundige arbeid en die vinden we b.v. terug in de kracht,
die onze bromfietsmotor of misschien wel uw automotor doet draaien.

. . . chemische oftewel scheikundige arbeid. . .

Laten we ons daar nu maar niet teveel in verdiepen. Waar het hierom
gaat is dus, dat de elektrische stroom arbeid kan verrichten. Daar
wordt dan ook een dankbaar gebruik van gemaakt, want je kunt die
stroom gemakkelijk van de ene plaats naar de andere voeren en je
kunt hem ook in iedere andere soort arbeid omzetten.
Stromend water kan ook arbeid verrichten, dat wisten onze voor
ouders al toen ze watermolens maakten, die door de kracht van het
door een beek of rivier stromende water op gang werden gebracht.
Hoe harder zo’n beekje stroomde en hoe groter de stroomsterkte van
het water dus was, hoe meer kracht ze konden ontwikkelen. En
zo is het nu bij de elektriciteit ook: hoe groter de stroomsterkte, hoe
groter de arbeid, die door de stroom wordt verricht.
Maar niet alleen de stroomsterkte, ook de spanning spreekt hier een
woordje mee. Ook dat wisten onze voorouders, anders hadden ze die
watermolens nooit geplaatst onder een waterval, die ze soms kunst12

matig maakten, om een grotere druk op het water te krijgen. Dus ook
de spanning bepaalt de arbeid. En om een lang verhaal verder maar
kort te maken, de tijd spreekt ook een woordje mee. Dat is trouwens
voor de hand liggend, want je kunt, als je constant even hard door
werkt, in een half uur meer arbeid verrichten dan in vijf minuten.
De elektrische arbeid is nu gelijk aan de stroom maal de spanning maal
de tijd in seconden en de eenheid daarvan is de joule. Nee, geen
„joele”, op zijn Frans, maar „joule”, want meneer James Prescot Joule
was een Engelse natuurkundige, die leefde van 1818 tot 1889. En hij
ontdekte hoe dat nu precies in elkaar zat met de warmteontwikkeling
door een elektrische stroom.
De joule — afgekort J, met een hoofdletter — is dus de totaal verrichte
arbeid gedurende een zekere tijd. De elektrische arbeid per seconde
is de watt en dat is dus wat we noemen het vermogen. Dit vermogen
is, omdat de tijd nu één seconde is geworden, gelijk aan het produkt
van spanning en stroom, dus volt x ampère. Die eenheid watt
wordt weer afgekort door de hoofdletter W. Die is afgeleid van de
naam van de Engelse natuurkundige James Watt, de man die van
1736 tot 1819 leefde en waaraan we de stoommachine hebben te dan
ken. Hoe de eenheid van mechanisch vermogen heet, wilt u weten?
Ja, dat is dom van me om dat te vergeten, maar dat is de paardekracht,
die overigens niets met de kracht van een paard heeft te maken. Ieder
paard, dat zich respecteert, zou er trots op zijn als het meer dan 1 pk
— want zo heet het afgekort — arbeid per seconde zou kunnen ver
richten.

• • . elk paard you er trots op vjjn . . .
%
Een watt was dus 1 volt x 1 ampère, maar aangezien meneer Ohm
ons heeft geleerd dat 1 volt gelijk is aan 1 ampère x 1 ohm kan
je het aantal watts ook uitrekenen door de stroom in het kwadraat
te nemen en dat getal dan te vermenigvuldigen met de weerstand.
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We hebben nu al een behoorlijk stelletje eenheden de revrue laten
passeren, maar toch zou u, denk ik, nog wel willen weten waarom
er op een elektrisch strijkijzer b.v. 500 W staat.
Dat doen ze alleen om u in staat te stellen uit te rekenen, wat het u
kan kosten, als dat strijkijzer een uur lang wordt gebruikt. Nu is
500 W precies een half kilowatt en als u het nu een uur laat ge
bruiken — want zelf zult u misschien hoogstens uw broek eens
oppersen — dan verbruikt dat ijzer l/2 kWh, oftewel een half kilo-

. . . hoogstens uw broek eens oppersen ...

wattuur. Die h van kWh is nl. afkomstig van het Engelse „hour” of
als u wilt het Franse „heure.” Dat hangt er maar van af of u Engels of
Frans bent georiënteerd. Die k is van kilo, en dat is dus 1000.
Wat zegt u? Of ik dit allemaal even heel in het kort voor u wil op
schrijven, zodat u het nog eens op uw gemak kunt bekijken? Natuur
lijk wil ik dat, maar dan stoppen we toch werkelijk voor vandaag.
Alleen moet ik u eerst nog even vertellen, dat al die lange woorden
als spanning, weerstand enz. bij het verkort opschrijven niet worden
gebruikt. Bij deze verkorte schrijfwijze worden nl. formules ge
bruikt met alleen maar letters. We zullen daar niet lang over praten
maar de zaak zonder meer direct opschrijven. Als het u te bar wordt,
of als u zich voor deze zuiver technische dingen niet interesseert,
dan is dat helemaal niet erg; zonder dat gaat het ook.
afgekort
spanning
stroomsterkte
weerstand
elektr. arbeid
elektr. vermogen
tijd
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U (soms E) eenheid volt (V)
ampère (A)
I
ohm (13)
R
joule (J)
W
watt (W)
P
seconde (sec)
t

Wet van Ohm: U=I X R (V)
>
of I
U
of K = —(Ü)
Serieschakeling weerstanden: R = Rx -J- Ra + R3 • • enz.
n gelijke weerstanden in serie Rt = n x R
Rt is hier dan de totale weerstand.
1
1
1
1
. enz.
Parallelschakeling weerstanden: -=5- = -=r- -f -5K

Kj

n gelijke weerstanden parallel: Rv =

X\.2

R» *

R

R, X R2
Ri + R2
Hier is Rv de vervangingsweerstand.
Elektr. arbeid:
W = I X U X t 0)
Elektr. vermogen: P = I X U (W)
P = I X I X R = I2R (W)
of
U
en daar I = —— is dus ook
R
U
Ua

2 weerstanden parallel: Rr =

kWh = kilowattuur == 1000 Wh
k
= kilo = 1000
= uur
h
1 X
Weerstand van een geleider: R =

Eenheden:

Hierin is 1 = lengte in meters
p = soortelijke weerstand (zie tabel)
(p = rho = Griekse letter r)
q = doorsnede van de geleider in mm1
Deze formule kan worden omgewerkt tot:
P
q =

1 * 9 (mm8)
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Soortelijke weerstand, geleidingsvermogen, soortelijk gewicht en temperatuurscoëfficicnt van weerstandsmateriaal

Materiaal

Aluminium .
Chroomnikkel
Constantaan.
Goud . . .
Koolstof . .
Koper . . .
Kwik . . .
Lood . . .
Manganine .
Messing . .
Nieuw zilver
Nikkelinc. .
Platina. . .
Tin ... .
Wolfraam. .
Ijzer. . . .
Zilver . . .
Zink. . . .

Soort, weerst.
bij 20° C
H mm*/m
0,0286
1,06.. 1,1

0,5
0,023
0,33
0,0177
0,94
0,21
0,43
0,02.. 0,08
0,3
0,4
0,11

o.n

0,05
0,11
0,017
0,06

Gel. verm.
bij 20° C
m/fl mm*
35

0,91.. 0,95
2
43,5
3,3
56
1,06
4,76
2,33
12,5.. 50
3,3
2,5
9
9,1
20
9,1
59
16,5

Soort. gcw.
kg/dm8
2,7

8.3
8.9
19,3
2,3
8,9
13,6
11,3
8,4
8,4.. 8,7
8,6
8,9
21,4
7,3
19,1
7,9
10,5
7,1

Temp. coëff.
20... 100
10-#/°C
+430
+ 140

+30
+400
—10
+390
+ 100
+420
+ 10
+200 400
+350
+ 110
+390
+450
+460
+660
+340
+410

TWEEDE PRAATJE
ja, u heeft gelijk, ik ben, toen we over weerstanden spraken, de vorige
keer niet helemaal volledig geweest, maar ik kon toch ook echt niet
verwachten, dat u zich nu al op Radio Bulletin zou gaan abonneren
en daarin de schema’s zou bestuderen. Daar bent u heus nog niet
aan toe. Maar ja, u heeft daar nu eenmaal in zien staan M Q en nog
een paar andere rare eenheden, dus zal ik nu eerst maar eens vertellen,
waar die M vandaan komt.
Radio is een wonderlijk begrip. De eenheden (V, A en Q) die in de elek
trotechniek worden gebruikt zijn voor de radio öf veel te groot öf
veel te klein en om dan onoverzichtelijke breuken of onleesbaar grote
getallen te vermijden heeft men een aantal afkortingen bedacht, die
vóór de eenheid worden geplaatst. Dat is trouwens niets nieuws, want
u weet net zo goed als ik, dat de meter de eenheid van lengtemaat is,
maar dat we daarnaast ook nog de kilometer, centimeter en millimeter
kennen. Dat voorvoegsel kilo betekent 1000, centi is 0,01 en milli is
0,001. Maar daar zijn we er niet'mee. In de techniek in het algemeen,
dus niet alleen in de radiotechniek, komt het dikwijls voor dat een
heden moeten worden vergroot of verkleind en dan zet men er een
letter voor en klaar is Kees.
Ik zal voor het gemak maar even een lijstje voor u opschrijven. Zo
zonder meer onthouden gaat toch niet. Kijk, hier zijn ze:
T = tera = 1000 000 000 000 = 1012
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G = giga = 1000 000 000
M = mega = 1000 000
k = kilo = 1000
h = hecto = 100
D = deca = 10
d = deci = 0,1
c
= centi = 0,01
m = milli = 0,001
H = micro = 0,000 001
n
= nano = 0,000 000 001
p
= pico = 0,000 000 000 001

=
=
=
=
=
=
=

10»
10»
10»
10*
10
ÏO'1
10"*

= io-*
= ÏO"4
= 10-*
= ïo-1*

Die T en G komen we haast nooit tegen, maar de M wel. M Q of
zoals we zeggen megohm betekent dus 1000 000 Q.
Ze gaan in de radiotechniek ook nog wel eens een stapje verder en
laten dat Q teken ook nog weg als er geen verwarring kan ontstaan.
Een weerstand waar 3M bij staat is dus 3000 000 Q. Overigens is dat
wel handig, vooral als je dan ook nog weet dat b.v. 3M3 betekent
3300 000 Q. Op dezelfde manier wordt ook b.v. gebruikt 4k7, wat
dan 4700 Q moet betekenen. Hecto, deca en deci zijn er in de radio
techniek weer niet bij, centi komt weinig voor, alleen in cm, maar
milli des te meer. B.v. in millivolt en milliampère. Die „u” met een
lange ophaal is de Griekse letter mu — dat is de m — en u mag daar
zowel mu als micro tegen zeggen. Nano en pico zijn weer veel voor
komende toevoegsels als het erom gaat de waarde van een conden
sator aan te geven.
Dacht ik het niet? Het is altijd gevaarlijk een nieuw woord te ge
bruiken, want dan volgt natuurlijk prompt de vraag „wat is dat”?
Nog even geduld, dat komt straks. Eerst nog wat over spanningen
en stromen.
• • • een stroom in één richting

Ik heb de vorige maal verschillende keren over
spanningen en stromen gepraat, maar er niet
bij verteld welke soort. Er zijn nl. een paar
soorten spanning. In de eerste plaats dan een
gelijkspanning, die steeds in dezelfde richting
werkt en dan ook een gelijkstroom doet ont
staan. U weet wel, een stroom in één richting,
dus zoiets als je koffie uit een koffiepot schenkt.
17
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Het had ook water uit een kraan kunnen zijn maar het idee „koffie”,
vind ik eerlijk gezegd, prettiger om aan te denken.
Dat zijn dus gelijkstromen en -spanningen. De stroom, die we uit ons
lichtnet krijgen, is geen gelijkstroom maar een wisselstroom. Dat
is een stroom, die voortdurend van richting en sterkte verandert.
Met water kun je zoiets bereiken door een zuiger in een cilinder, die
in een leiding is opgenomen, heen en weer te bewegen. De ene slag
wordt het water door de voorkant van de zuiger weggedrukt (fïg. 1)
en de andere slag door de achterkant, (fi'g. 2) Het water stroomt dus
heen en weer. Dat doet de elektriciteit bij een wisselstroom ook.
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In de techniek wordt de wisselstroom dan ook voorgesteld door
een golvende lijn, zoals ik er hier een voor u teken. Alles wat
boven de rechte lijn is gaat de ene kant op en alles wat eronder ligt
de andere (fig. 3). Een complete heen-en-weergang van de stroom
wordt periode genoemd. Een dergelijke wisselstroom kan nu per

te-*
alles wat bóven de rechte lijn is gaat
de ene kant op en alles wat eronder ligt de andere
seconde een zeker aantal van deze perioden uitvoeren. Zo is dat bij
ons lichtnet 50 maal per seconde. En om er dan meteen maar weer
een vreemd woord bij te halen: het aantal perioden per seconde heet
de frequentie, die in formules — want daar hebben we hem nog al
eens bij nodig — wordt voorgesteld door de kleine letter f. Die
frequentie wordt voor het gemak niet uitgedrukt in perioden per
seconden, maar in hertz, afgekort Hz. De frequentie van ons lichtnet
is dus 50 Hz, of als je het opschrijft: f = 50 Hz. Hertz is afkomstig van
Heinrich Rudolf Hertz, die van 1857 tot 1894 in Duitsland leefde en
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als eerste het bestaan van elektromagnetische golven experimenteel
vaststelde. Nee, nu nog niet, daar hebben we het later wel over.
Nu lijkt 50 Hz al heel wat, maar bij de radio wordt soms wel gewerkt
met frequenties van 100 MHz en nog meer. U ziet, daar hebben we
de M van mega weer, dus dat is 100 000 000 Hz. Piekert u er maar
niet over, dat zijn getallen, die een mens zich toch niet kan voorstellen.
Zo'n wisselstroom kunnen we gelijkrichten. We doen dat ook vrijwel
altijd in de radiotechniek. We sturen hem dan door het een of andere
toestel, een gelijkrichter heet dat, dat maar in één richting stroom
doorlaat; er ontstaan dan gelijkstroomstoten, die er zo uitzien (fig. 4).
i—rfalatan
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Dit noemen we met een mooi woord een pulserende gelijkstroom,
dus een telkens onderbroken gelijkstroom. Dat is natuurlijk een
onvoordelig zaakje, want aan die helft, die niet wordt doorgelaten,
heb je niets. Gelukkig zijn er ook nog dubbele gelijkrichters, die
de anders niet gebruikte helften van de periode als het ware om
klappen, er ontstaat dan zo'n stroom (fig. 5) en die haet pulserend
oftewel „op-en-neer-gaand”, al gebruiken we deze laatste uitdrukking
nooit.
Dat pulserend is veel mooier en iedere technicus weet — of liever
hoort te weten — wat dat is.
Een pulserende gelijkstroom kan ook ontstaan als er in een stroom
kring zowel een gelijkstroom als een wisselstroom tegelijkertijd
optreden. Ook dat komt, zoals u later zult zien, heel veel voor. Zijn
de stromen in dezelfde richting gericht — en dat is natuurlijk elke
halve periode het geval — dan ondersteunen ze elkaar en de totale
stroom is dan op ieder ogenblik gelijk aan de som van de beide
stromen. Keert de wisselstroom van richting om, dan werken ze el
kaar tegen en dan moet je de wisselstroom van de gelijkstroom af
trekken; algebraïsch optellen noemen we zoiets. Er ontstaat dan een
sterk golvende gelijkstroom, dus zo (fig. 6).
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Tot nu toe hebben we het vrijwel alleen gehad over zuiver elektro
technische begrippen, die we voor een goed begrip van de radio
nodig hebben. We zijn nu zo zachtjes aan zo ver, dat we gaan praten
over onderdelen en verschijnselen, die in de radiotechniek een
grotere rol spelen dan in de elektrotechniek. Het begint dus menens
te worden!
Een van die onderdelen is de condensator, die net als de weerstand in
alle mogelijke uitvoeringen en in minstens even grote aantallen in
ieder radiotoestel is te vinden.
O
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Met een vergelijking met water kunnen we ook bij de condensator
een heel eind komen, maar dan moet ik er wel een paar tekeningen bij
maken (fig. 7) Ziezo, die twee glazen vaten met zuigers, die aan een
hefboom zijn verbonden stellen de condensator voor. In de leiding
is dan nog een stroombron opgenomen, daarvoor kunnen we met
goed fatsoen wel een schoepenrad kiezen. Zoals het zaakje nu is ge
tekend is alles in rust. Het schoepenrad staat stil en de zuigers staan
precies even hoog. Maar nu eens kijken wat er gebeurt als we het
schoepenrad laten draaien. Het water begint dan te stromen en stuwt
de ene zuiger omhoog. De twee zuigers zitten met een hefboom aan
elkaar en als de ene omhoog gaat, zal de andere dus dalen. Dat klopt
wel, want als die hefboom er niet was zou het waterrad toch ook het
water uit dat ene vat wegzuigen, om het zo maar eens te noemen, en
het dan in het andere vat omhoog stuwen (fig. 8). Dat gaat net zo lang
door tot de tegendruk, die de hoge waterkolom uitoefent, even groot
is als de druk uitgeoefend door het waterrad. Is dat het geval, dan
komt er geen druppel water meer bij en de condensator is geladen.
Zetten we nu nog kraantjes in de leiding, die we dichtdraaien,
dan is het waterrad dus niet meer met de vaten verbonden en als de
kraantjes goed afsluiten zal er verder niets meer gebeuren. Het ene
vat blijft vol en het andere leeg. We halen het waterrad eruit en zetten
20

we balen bet waterrad eruit en
petten er een buis voor in de plaats

er een buis voor in de plaats. Het is wel een hele brekerij, maar dat
moeten we er maar voor over hebben. Zo, dat zit al weer (fig 9).
Nu draaien we de kraantjes open, zodat we de beide vaten weer met
elkaar in verbinding brengen. Wat er nu gebeurt is niet moeilijk
in te zien: het water stroomt met een vaartje uit het ene vat terug
naar het andere. Als de zuigers niet te zwaar lopen en de buizen ruim
genoeg zijn, zal het zelfs zo hard gaan, dat in het andere vat wat te
veel water komt. Dat stroomt weer terug. Dat heen en weer stromen
van het water duurt net zo lang tot in allebei de vaten weer evenveel
water staat. Het zaakje is dan weer in rust of elektrisch gesproken: de
condensator is ontladen.

Maar nu de elektrische werkelijkheid. In principe bestaat iedere
condensator uit twee tegenover elkaar geplaatste metalen platen met
daartussen een isolerende stof. Dat kan lucht zijn, maar ook mica,
geparafïineerd papier, kortom van alles, als het maar geen-elektriciteit
21

geleidt. Die isolerende laag noemen we met een mooi woord „diëlektricum” en de metalen platen „de bekleedsels van de condensator.”
Waarschijnlijk hebben we dat „bekleedsels” nog te danken aan de
eerste condensator, de Leidse fles, die bestond uit een glazen vat dat
aan de binnen- en buitenzijde was bekleed met zilverpapier of zoiets.
Sluiten we zo’n condensator aan op een gelijkstroombron, dan vloeit
de elektriciteit naar de ene plaat, terwijl hij uit de andere wordt „weg
gezogen” om het zo maar te noemen. De ene plaat wordt dus, net als
de batterij, aan die kant plus en de andere min. Verbreken we de
verbinding, dan blijft de condensator de lading houden. Maar als
we de beide platen met een koperdraadje doorverbinden dan herstelt
het evenwicht zich na een paar schommelingen. Kortom, het is net
als bij ons watervoorbeeld.
Ik betrap mezelf erop, dat ik het zojuist had over „plus” en „min” of,
wat hetzelfde is, „positief” en „negatief”. Als ik het goed heb, hebben
we die woorden nog niet eerder gebruikt en die fout moet ik natuurlijk
direct herstellen. Als we een gelijkstroombron hebben, een gewoon
batterijtje voor een zaklantaarn b.v., dan zitten daar twee aansluitpunten
aan. De ene is de plus of „de positieve pool” en de andere de min ofte
wel „de negatieve pool”. Men dacht nu vroeger dat de elektrische
stroom van de plus naar de min stroomde en alle wetten en regels waar
de stroomrichting in voorkomt zijn dan ook hierop gebaseerd: stroom
van + naar —. Dat onze voorouders, die dit maar hebben gegokt,
ernaast waren — kan het anders, met gokken ben je er altijd naast,
nietwaar? — doet er hier nog niet toe. Voorlopig houden we het er
nog steeds op, dat een gelijkstroom van -f naar — vloeit. Wat er
werkelijk gebeurt zal ik wel vertellen als het zover is, dat we er niet
langer omheen kunnen draaien.
Maar nu weer terug naar onze condensator. Sluiten we die op een
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gelijkspanningsbron aan, dan ontstaat er heel even een laadstroom
en daarmee is het dan afgelopen. De condensator wordt opgeladen
tot een spanning, die even hoog is als de spanning van de stroombron,
maar tegengesteld daaraan gericht. Dus precies als bij het water.
En als de druk en tegendruk even groot zijn is het afgelopen met de
stroom. We kunnen dus heel eenvoudig zeggen: een condensator laat
een gelijkstroom niet door.
Maar wat gebeurt er nu als we een wisselstroom aansluiten?
Eerst maar weer eens met water spelen. Onze condensator blijft zoals
hij was, maar het waterrad vervangen we door die cilinder met zuiger,
waarmee we een wisselstroom nabootsten. Ziet u, zo is het geval
compleet (fig. 10). Als de zuiger nu naar rechts beweegt wordt de
zuiger in het rechter vat omhoog gedrukt en dan ontstaat de toestand,
die ik hier teken (lig. 11). Zo: rechter zuiger omhoog, linker omlaag.
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Nu gaat de zuiger daar beneden naar links. De waterstroom keert van
richting om en het rechtervat loopt leeg terwijl het linker volloopt
(fig. 12). Dat kan zo rustig door blijven gaan en zoals u ziet ontstaat
er in de leidingen een waterstroom en wel een wisselende waterstroom.
En laat dat nu bij een condensator, die op een wisselstroombron wordt
aangesloten, ook het geval zijn. Eerst is de ene plaat plus en de andere
min en dan de volgende halve periode is het juist andersom en wat nog
interessanter is: een condensator in een wisselstroomkring maakt het
optreden van een wisselstroom mogelijk. Dat klinkt helemaal niet
ingewikkeld, maar het is heel erg belangrijk, dus dat moet u goed
onthouden.
Nu doet zo’n condensator in een wisselstroomkring niet helemaal
niks. Natuurlijk gebeurt er wel wat als je een condensator in een
wisselstroomkring opneemt. Er gebeuren zelfs twee dingen. In de
eerste plaats zal, zodra de stroom gaat vloeien, de condensator zich
23
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gaan opladen en daardoor een tegendruk gaan uitoefenen. Nu is een
tegendruk net 20 iets als een weerstand, want het kost meer moeite
om de stroom te laten vloeien. Een condensator in een wisselstroomkring laat 2ich dus gelden als een weerstand. Het is geen echte of
ohmse weerstand, maar hij heeft wel dezelfde uitwerking. De stroomsterkte wordt kleiner.
Omdat het geen echte weerstand is noemen we het schijnbare weer
stand of, om een mooi woord te gebruiken :capacitieve reactantie.
Waar al iets in zit van reactie, dus tegenwerking. Het eerste wat een
condensator doet is dus de weerstand van de wisselstroomkring ver
groten. Hoe groter de condensator is, hoe kleiner de reactantie. Een
grote condensator kunnen we vergelijken met wijde watervaten. Als
daar een zekere hoeveelheid water — laten we zeggen een liter — in
wordt geperst, dan komt het veel minder hoog te staan, dan wanneer
we diezelfde liter in een nauw watervat persen (fig. 13 en 14). Het
niveauverschil geeft de druk aan, dus een wijd vat geeft veel minder
tegendruk, dus ook minder weerstand.
Een wijde condensator, waarmee ik een grote condensator bedoel,
zal dus minder weerstand geven. Verder is de reactantie ook kleiner
naarmate de frequentie van de wisselstroom groter is. Hoe sneller het
water heen en weer stroomt, des te minder tijd heeft het om het vat te
vullen; bij heel hoge frequenties gaat het zelfs zo snel, dat er vrijwel
geen water in het vat terecht komt, dus weinig tegendruk en elek
trisch gezien een kleine reactantie.
Maar de condensator doet nog meer en dat is misschien moeilijker
in te zien. Het beste is misschien, dat we daarom even naar een ge
wone ohmse weerstand teruggaan. Als we daar een wisselspanning op
aansluiten dan is op ieder moment de stroomsterkte evenredig met de
spanning en als de wisselspanning juist op het punt staat van richting
te veranderen, zodat hij nul is, is ook de stroom nul. Neemt de
spanning toe, dan doet de stroom dat ook, terwijl hij ook gelijk met
de spanning maximaal is. Ze gaan dus gelijk op en neer of heen en
weer, net wat u wilt. Willen we het technisch zeggen, dan noemen we
dat in faze.
En nu de condensator. Als deze nog ongeladen is, dan zal de elektrici
teit daar gemakkelijk naartoe vloeien. De stroom is dus direct groot
en de spanning is dan nog laag. Nu neemt de spanning van de wissel
stroom toe, maar de tegendruk ook, dus de stroom z^l kleiner worden.
Op het moment, dat de spanning maximaal is, zal ook de tegenspanning maximaal zijn, maar de stroom nul. Hier is dus eerst de stroom
groot en die neemt dan af terwijl de spanning toeneemt. Is de span
ning maximaal, dan is de stroom nul. Nu gaat de spanning afnemen,
maar dan loopt de condensator weer leeg, de stroom keert dus op dat
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moment van richting om en zo maar door. De stroom is nu altijd
precies % periode vóór op de spanning. Een condensator in een
wisselstroomketen veroorzaakt wat we noemen een fazeverschui
ving en wel zodanig, dat de stroom 14 periode vóórijlt — 20 heet
** “ °P de spanning. Of de spanning ijlt 14 peri0de na op de stroom;
dat is hetzelfde natuurlijk. Technisch spreken we niet van 14 periode
maar van 90°, omdat we een periode daarbij indelen in 360° Een
halve periode is 180° en een kwart periode 90°. We gaan daar maar
niet verder op in. Als u maar onthoudt dat de condensator dus een
fazeverschuiving van 90° veroorzaakt, waarbij de stroom op de
spanning voorijlt.
Ik zal het ook nog even voor u uittekenen, dan is het misschien duide
lijker. Hier is het geval, met het schema’tje ernaast. De twee dikke
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strepen met die C daar, dat is de condensator en dat kringetje met een
G erin is de wisselstroombron of generator; vandaar die G (fig. 15 a-f).
Ik heb het daarnet gehad over grote en kleine condensatoren, maar
dat heeft niets piet de zichtbare afmetingen te maken. Een, wat we
noemen, grote condensator kan best heel klein zijn uitgevoerd en
omgekeerd ook, dus daar hebben we geen houvast aan. Met dat groot
of klein bedoelen we dan ook iets anders, nl. een groot of klein be
vattingsvermogen, of technisch gezegd: capaciteit. Ja, dat heeft
u goed: voor die capaciteit moet er dan ook een eenheid zijn. Die
eenheid, die eigenlijk veel en veel te groot is, is de farad, afgekort
met hoofdletter F en afgeleid van de naam Michael Faraday, een
Engelse schei- en natuurkundige, die leefde van 1791 tot 1867.
Waarom ze maar een stukje van zijn naam voor de eenheid hebben
genomen is me een raadsel, want zijn ontdekkingen op het gebied
van het elektromagnetisme en de door hem opgestelde theorieën
waren lang geen half werk.
Zoals ik daarnet al zei, is dus de eenheid van capaciteit, de farad, veel
te groot. Praktisch wordt dan ook altijd gebruik gemaakt van de
/xF, dus microfarad, dat is 0,000 001 farad, maar ook die is nog dik
wijls te groot en dan drukken we de capaciteit uit in nanofarad of zelfs
picofarad. Heeft u dat lijstje nog dat ik voor u opschreef? O ja, daar
is het. Ziet u: nanofarad is 0,000 000 001 farad, en pico heeft zelfs nog
drie nullen meer achter de komma. Ja, dat klopt, ze gebruiken ook
wel eens de centimeter als eenheid voor de capaciteit. Het wordt niet
zo erg veel meer gedaan. Nu is die cm ongeveer gelijk aan 1 pF.
Willen we heel precies zijn dan is 1 cm = 1,1 pF, dus omgekeerd is
1 pF = 0,9 cm capaciteit.
Dat weten wc dus ook al weer, nu nog er achter zien te komen waar
die capaciteit van afhangt. In de eerste plaats natuurlijk van het
oppervlak der platen, tenminste van het tegen over elkaar liggende
oppervlak daarvan. Dat klinkt wel ingewikkeld, maar dat is het niet.
Laten we eens aannemen dat we twee plaatjes hebben elk van een
vierkante decimeter oppervlakte. Houden we die nu zo ten opzichte
van elkaar, dat ze elkaar alleen maar met een stukje van 1 cm2 overlap
pen, dan is het tegenover elkaar liggende oppervlak maar 1 cm2,
niettegenstaande de platen veel groter zijn. Houden
we ze zo, dat ze elkaar helemaal bedekken, dan is
het tegen over elkaar liggende oppervlak wèl
1 dm2 of 100 cm2. Om dat oppervlak gaat het.
Hoe groter het is, hoe groter de capaciteit.
. . . dat z(t elkaar maar
met een stukje van 1 cm2 overlappen . . .

En dan spreekt ook het diëlektricum, u weet wel, die isolerende stof
tussen de platen, een woordje mee. Uitgaande van lucht heeft men
voor verschillende stoffen, die daarvoor in aanmerking komen, de
z.g. diëlektrische constante vastgesteld. Lucht is daarbij aangenomen
als de eenheid. Dus de diëlektrische constante van lucht is 1. Hoe
groter nu de diëlektrische constante is, hoe groter de capaciteit. We
gaan daar hier verder maar niet op in, dat zou ons te ver voeren. Wel
wil ik u nog even vertellen, dat die diëlektrische constante afgekort
wordt met de Griekse letter c, dat is onze e en hij wordt uitge
sproken als „epsilon”.
Voor lucht is dus c = 1, voor mica b.v. is c = 5 tot 8.
En verder zal het wel duidelijk zijn, dat ook de dikte van het diëlek
tricum een woordje meespreekt. Hoe verder de platen van elkaar
afliggen, hoe kleiner de capaciteit. Om het eens mooi te zeggen, de
capaciteit is dus recht evenredig met het tegenover elkaar liggend
oppervlak en met de diëlektrische constante, maar omgekeerd even
redig met de dikte van het diëlektricum. Verder komt er in de for
mule nog een constant getal voor nl. 4 7r, dat is ongeveer 12,5. Die
tt is de Griekse letter pi, wat hetzelfde is als p. Wat dat ding erin doet
moet u me maar niet vragen, want dat zou veel te ingewikkeld worden
voor deze praatjes. U zult die n wel meer tegenkomen later.
Om nu het oppervlak te vergroten is het niet nodig de platen zelf
zoveel groter te nemen, je kunt ook een heel stel plaatjes om en om
met een isolatiemateriaal op elkaar stapelen. Dat moest ik maar weer
even tekenen (fig. 16). Kijk, plaatje 1 en 2 vormen een condensator,
maar plaatje 2 en 3 ook en 4 en 5 net zo. Laten we het maar bij die
5 plaatjes laten, die vormen samen 4 condensatoren, die, doordat de
plaatjes om en om met elkaar zijn verbonden, parallel staan. De capa
citeit wordt nu 4 maal zo groot als met 2 plaatjes van hetzelfde opper
vlak. Ze rollen de plaatjes ook wel eens op, dat wil zeggen, twee lange

stroken bladtin met een strook papier ertussen. Het volume van
de condensator wordt dan natuurlijk veel kleiner dan bij vlakke platen.
En dan zijn er ook nog variabele of regelbare condensatoren,
waarvan de capaciteit kan worden gevarieerd door een stel losse
platen, dat op een as zit, meer of minder ver tussen een stel vast
bevestigde platen te draaien. Dat zijn de condensatoren, die vast zitten
aan de afstemknop van uw radiotoestel, vandaar dat we ze ook wel
afstemcondensatoren noemen.
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Ik weet niet of het u is opgevallen, maar ik had het daarnet over
parallel geschakelde condensatoren. Ja, we kunnen condensatoren,
net als weerstanden, parallel of in serie schakelen, maar niet met het
zelfde effect als bij weerstanden. Schakelen we weerstanden parallel
dan wordt de totale weerstand kleiner. Bij condensatoren is het juist
andersom, daarvan wordt de totale capaciteit vergroot als we ze
parallel schakelen. Dat is niet moeilijk in te zien als u zich twee con
densatoren voorstelt, die elk bestaan uit twee even grote plaatjes.
Die plaatjes worden bij het parallel schakelen ook twee aan twee met
elkaar verbonden. Maar in plaats daarvan kunnen we ze ook tegen
elkaar aan plaatsen. Het oppervlak wordt dan twee maal zo groot.

fe-”
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Kijk, ik heb het hier even geschetst terwijl ik zat te praten (fig. 17).
Bij parallelschakeling van capaciteiten wordt de totale capaciteit gelijk
aan de som van de parallelgeschakelde capaciteiten. Schakelen we n
gelijke capaciteiten parallel dan is de totale of vervangingscapaciteit,
zoals we het ook wel noemen, n maal de capaciteit van een der conden
satoren; n kan hierbij ieder willekeurig getal voorstellen.
Bij serieschakeling ligt de zaak weer anders. Die komt overeen met de
parallelschakeling van weerstanden. De totale capaciteit wordt dan
kleiner dan de kleinste der in serie geschakelde capaciteiten. Ik zal het
weer even tekenen (fig. 18). We kunnen nu ook weer de condensa
toren met de doorverbonden platen tegen elkaar aanschuiven. Ze
krijgen dan een gezamenlijke tussenplaat of hoe u dat noemen wilt.

HHh
fig, 18
Maar die plaat doet niets. Hij zit nergens aan vast, dus u kunt hem er
net zo goed uithalen en dan zien we meteen dat het diëlektricum twee
maal zo dik is geworden. Nu hebben we een tijdje geleden net vast
gesteld dat een dikker diëlektricum een kleinere capaciteit veroor
zaakte, zodat door serieschakeling de capaciteit wordt verkleind.
Om het maar weer algemeen te houden: schakelen we n gelijke ca
paciteiten in serie, dan wordt de totale capaciteit n maal zo klein als van
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één capaciteit. Die n hoef ik nu niet meer te verklaren, dat is de grote
onbekende en kan dus van alles zijn.
Vindt u eigenlijk ook niet dat het nu weer meer dan genoeg is voor
deze keer? Vooral ook omdat er zoveel nieuwe begrippen ter sprake
zijn gekomen. Zoiets moet even bezinken.
Meent u dat heus? Wilt u de formules er toch nog maar bij hebben?
Zoals u wilt, ik schrijf ze wel voor u op.

. ik schrijf

wel voor u op . . .

Frequentie, afgekort f; eenheid hertz (Hz) = aantal perioden per seconde.
1 Hz = 1 per/sec.
Capaciteit, afgekort C; eenheid farad (F) of cm.
kleinere eenheden: 1 /zF == 0,000 001 F
1 nF = 0,000 000 001 F
1 pF = 0,000 000 000 001 F = 1 /z/xF
1 cm = 1,1 pF
1 pF = 0,9 cm
Capaciteit van een condensator:
€ x A
C =
T(cm)
4 TT

of

C =

1,1.€.A
J(PF)
4 TT

Hierin is:
diëlektrische constante = € (voor waarden zie tabel);
tegenover elkaar liggend oppervlak = A in cm2;
dikte diëlektricum = d in cm.
Men kan ook direct door 4 tt delen, de formule wordt dan:
0,088.*.A

C =
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Relatieve diëlektrische constante en verliesfactor van isolatiematerialen
Materiaal

Vcrlicsfactor tg § 10-*

ercl
1 kHz

Barnsteen
Calit . . ,
Celluloid
Condensa C
Condensa F
Condensa N
Frcquentite
Glas . . .
Hardpapier
Kwarts . .
Lucht. . . .
Mica . . .
Nylon
. ,
Papier
. .
Paraffine
Plexiglas
.................
Polyvinylchloride . .
Presspaan.................
hard
Rubber )
zacht
Schellak
Styroflcx
Trolitul
Vinyl lakken
Water . . .
Polyethyleen
Polystyreen

2.9
6.5
3.3
80
80
40
6
5.0.... 16
4.5.... 6
4.3.... 4.7
1.0
5,0....8
3.6
5,6
2.3
3.0.... 3,6
2.9.... 3,2
3.4
3,0
2,5.... 2,8
3,4
2.3
2,3
4
80
2,25
5

1 MHz

10 MHz

5
<0,8
43
=2

2.
<20
0.1

3

<2
<1
0.4
8
20
,50
<0.1

0,1

0,1

0,08
10....100

0,6
30
2,5.... 23

10........20
0,3

15
10
0,3
0.3

<0.1

55
6,5.... 11
0,3
0,4

Bestaat de condensator uit n gelijke platen dan is de capaciteit:
(n-1) x 0,088.c.A.
C =
(PF)
d
waarin dan A het tegenover elkaar liggend oppervlak van één stel
platen is.
Capacitieve reactantie (X0)
1
(ohm)
Xc =
2 7T fC

In formules wordt 2 tt f meestal afgekort tot w = omega = Griekse
letter voor o.
Parallelschakeling condensatoren:
Ct= c, + c2 + c8 . . enz.
n gelijke condensatoren parallel:
Ct = n x C
31

Seriescbakeling van condensatoren:
1111
C - Q+ C2 + Q • • . en2.
n gelijke condensatoren in serie:

2 condensatoren in serie:
C. =

Ci x C2

Q + c2

Een condensator (zonder ohmse weerstand) veroorzaakt een fazeverschuiving, waarbij de stroom 90° voorijlt op de spanning. Is er
een ohmse weerstand in de kring opgenomen, dan is de fazeverschuiving minder dan 90°.

-

?
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DERDE PRAATJE
Eerst even mijn tas uitpakken. Nee, ik ben niet jarig of 20, dus er is
niets te trakteren, maar ik heb wat spullen meegebracht die u wel niet

20 gauw bij de hand 2ult hebben. Hier een kompas, een stukje draad,
wat spoeltjes, wat stukjes ij2er, een batterijtje en dan nog een heel
gevoelige stroommeter. Die leg ik maar even op2ij, want daar moeten
we voorzichtig mee 2ijn. We gaan nog geen radiotoestel bouwen,
maar ik wilde u wat proefjes laten 2ien waarvoor ik al dat speel
goed nodig heb. Het voordeel is, dat ik er niet zo eindeloos over hoef te
praten.
Laten we maar eens beginnen met dat kompas neer te 2etten. Hoe ik
het ook draai, dat 2warte stukje van de naald wijst steeds maar in

dat %warte stukje wijst steeds
maar in dezelfde richting...

de2elfde richting; nou ja, daarvoor is het dan ook een kompas, dat is er
nu eenmaal voor om ons te vertellen waar het noorden is. Zo, nu de2e
draad aan een kant vastmaken aan een pool van het batterijtje, de
draad netjes recht gespannen en boven de kompasnaald houden.
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de naald sloeg plotseling uit • • •

Ja, wilt u het even doen ? Graag, dan heb ik mijn handen vrij. Zo, nu het
andere einde van de draad even tegen de andere pool van het batte
rijtje houden. Ziet u dat? De naald sloeg plotseling uit (fig. 19). Nog
eens doen, maar nu houd ik de draad wat langer tegen het batterijtje.
Niet te lang, want dan loopt het leeg. De kompasnaald wijkt nu weer
uit in dezelfde richting en blijft dan net zo lang staan als ik de stroom
door de draad laat gaan. Nu reageert een kompas alleen op magne
tische krachtlijnen, of wat zo’n beetje op hetzelfde neerkomt: op een
magnetisch veld. Wanneer er niets bijzonders aan de hand is richt
het zich naar het magnetische veld van de aarde en staat dan netjes
noord-zuid. Maar kom ik b.v. met een magneet in de buurt van de
naald, dan blijkt het gekleurde deel van de naald te worden afge
stoten door de noordpool van de magneet, terwijl het wordt aange
trokken door de zuidpool.
Nu stoten gelijknamige polen elkaar afen ongelijknamige polen trekken
elkaar aan. Hieruit volgt dus, dat aan de noordpool van onze aarde een
magnetische zuidpool ligt.En aan de zuidpool dan natuurlij keen magne
tische noordpool. Maar daarover wilde ik het eigenlijk helemaal niet

M- 20

• • • een stroom door een geleider
veroorzaakt om die 'geleider
een magnetisch veld • • •
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hebben, dat schoot me ineens te binnen en dan wil je dat wel eens
kwijt ook. Maar waar ik het wel over wilde hebben is, dat uit het feit,
dat de naald uitslaat als er een stroomvoerende geleider, zoals dat
officieel heet, in de buurt komt, blijkt, dat om die stroomvoerende
geleider een magnetisch veld bestaat. Als er geen stroom doorheen
gaat, is het veld er niet. We moeten dus onthouden, dat een stroom
door een geleider om die geleider een magnetisch veld doet ontstaan.
Als we alles nu precies uitzoeken dan blijken de magnetische kracht
lijnen cirkelvormig om de geleider te lopen met de geleider als middel
punt. Zoals ik het hier dus ongeveer teken (fig. 20). Die pijlpuntjes
geven de richting van de krachtlijnen aan. Die hebben namelijk net
als een elektrische stroom een richting. Bij een magneet komen ze
aan de noordpool uit het ijzer, lopen dan in een grote boog om de
magneet heen en gaan er aan de zuidpool weer in. In de magneet lopen
ze dus van zuid naar noord, maar daarbuiten van noord naar zuid.
Als u thuis een magneet heeft, moet u daar maar eens een blad papier
overheen leggen en daarop ijzervijlsel strooien. Dat ijzervijlsel wordt
dan door de krachtlijnen als het ware gericht en u kunt dan precies
zien hoe de krachtlijnen lopen. U heeft dan een zogenaamd „magnetisch
spectrum” gemaakt.

magnetisch spectrum

We moeten nu weer terug naar ons draadje, want daar zijn we nog
lang niet mee klaar. Ik maak er nu een lus van en dan gaan we daar
eens een stroom doorheen sturen. Nu moet u het kompas er even
naast houden. U ziet, de naald slaat uit; nu op een andere plaats: weer
de uitslag en ziet u wel dat het steeds in dezelfde richting is? Tot slot
nog even het kompas binnen de winding houden. De naald slaat nu
net naar de andere kant uit en wel precies loodrecht op het vlak van
de winding (fig. 21). Bij een draadlus, waar doorheen een gelijk
stroom vloeit, lopen dus alle krachtlijnen binnen de lus in een en
dezelfde richting en buiten de lus ook, maar dan juist in tegengestelde
richting. Dat begint al aardig op de magneet te lijken!
We gaan weer een stapje verder en gaan nu eens spelen met zo’n
spoeltje. Zo’n spoeltje is eigenlijk niets anders dan een heleboel
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draadlussen. Sluit ik dat nu aan en houd ik er het kompas bij dan slaat
de naald hier aan deze kant naar links uit en aan de andere kant naar
rechts. Door het ene uiteinde van de spoel wordt hij aangetrokken
en door de andere kant afgestoten.
Bij een gewone staafmagneet is dat ook zo en u bent precies goed als
u veronderstelt, dat ook bij dit spoeltje aan de ene kant een magneti
sche noordpool en aan de andere een magnetische zuidpool ontstaat.
Wij hebben hier nu een voorbeeld van een elektro-magneet (fig. 22).
Keren we de stroomrichting om — wacht even — zo, dat is klaar.
Probeert u het nu nog eens met dat kompas.

De uitslag is nu precies tegengesteld aan die van daarnet. De magneet
is dus omgepoold en kennelijk heeft dat met de stroomrichting te
maken. Dat is ook zo en er is een heel handige regel om dat te ont
houden. Als u namelijk met uw rechterhand zodanig om het spoeltje
heengrijpt dat de vingertoppen de stroomrichting aangeven, dan wijst
de gestrekte duim naar de noordpool; kijk, zo: (fig. 23).

Als we nu een ijzeren kern in het spoeltje steken dan wordt het stuk
ijzer sterk magnetisch. Ja, door die ijzeren kern wordt het magnetische
veld veel sterker, maar dat kan ik u niet zo makkelijk laten zien, dus
dat moet u maar geloven. Trouwens, het is wel begrijpelijk als we
weten, dat de krachtlijnen veel makkelijker door ijzer heen gaan dan
door de lucht.
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Dat was dan dat; nu weer een stapje verder. Ik haal de kern er maar
weer uit en steek er een veel langere kern in en dan schuif ik daarop
ook nog dat tweede spoeltje. De uiteinden daarvan verbinden we
met de klemmen van die meter daar. Mooi, nu eens een stroom door
het eerste spoeltje sturen.
Zag u dat de meter even naar rechts uitsloeg en toen weer in de rust
stand ging staan? (fig. 24).
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Toch loopt er nu nog stroom door het eerste spoeltje.
Verbreek ik nu de stroom, dan zal de meter weer uitslaan, maar dan
naar de andere kant. Om de meter te laten uitslaan moet er een stroom
doorheen vloeien en om een stroom te doen ontstaan moet er een
spanningsverschil zijn. Sluit of verbreek ik de stroom dan ontstaat er
dus een spanning in het tweede spoeltje, maar als de stroom rustig
zijn gang gaat gebeurt er niets.
Waar komt nu die stroom vandaan, want er is toch geen enkele elek
trische verbinding zult u zeggen. En toch is die verbinding er wel,
namelijk dat lange stuk ijzer, dat we de kern noemen. Als er een
stroom door het eerste spoeltje gaat vloeien zullen er plotseling magne
tische krachtlijnen ontstaan, die ook door de kern van het tweede spoel
tje gaan. Verbreken we de stroom, dan vallen ze als het ware weer
terug. Vloeit er een constante stroom, dan zijn ook de krachtlijnen
in rust. Om het kind nu meteen maar bij de naam te noemen: als de
stroom wordt gesloten of verbroken ontstaan of verdwijnen er
krachtlijnen, die daarbij een magnetisch veld in en om het tweede
spoeltje doen ontstaan en door dit veranderende veld wordt in het
tweede spoeltje een spanning geïnduceerd. Die spanning heet dan een
inductiespanning. Als ik de stroomrichting omkeer moet de meter
dus juist in tegengestelde richtingen uitslaan. Dat is ook zo, ziet u
maar.
We hebben hier zojuist iets heel belangrijks vastgesteld en omdat
het zo belangrijk is zullen we het ook maar heel officieel zeggen:
Wanneer het aantal krachtlijnen dat een spoel omvat
verandert, wordt in deze spoel een inductiespanning
opgewekt.
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Nu moeten we er nog achter zien te komen hoe groot die spanning
is, maar dat is met dat batterijtje niet zo makkelijk, omdat we dan
alleen bij het sluiten of verbreken van de stroom een spanningsstoot
— want meer is het niet — krijgen. Dan toch alleen verandert het
aantal krachtlijnen. Nu komt de wisselstroom ons te hulp, die ver
andert niet alleen steeds van sterkte, maar ook van richting. Het
^aantal krachtlijnen en ook de richting daarvan zal dan ook steeds
veranderen als we een wisselstroom op het eerste spoeltje aansluiten.
En dat is nu net wat we moeten hebben; er zal dan voortdurend een
spanning in het tweede spoeltje worden geïnduceerd en het ligt wel
voor de hand, dat dit ook een wisselspanning zal zijn. Wat er nu volgt
kan ik u niet allemaal laten zien, want dan had ik een heel laboratorium
mee moeten slepen. Maar ik kan toch nog wel wat laten zien. Op dat
tweede spoeltje dat we met een mooi woord de secundaire wikke-
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• • . een beel laboratorium meeslepen . . .
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bet lampje brandt, al is bet dan maar z(wak

ling noemen sluit ik nu een gewoon iietslampje aan. Op het eerste
spoeltje, dat we de primaire wikkeling zullen noemen, komt nu
de wisselspanning te staan. Zo maar uit het lichtnet, maar dat kan
alleen omdat het een spoeltje is met heel veel windingen. U moet het
dus maar niet zelf proberen met een willekeurig spoeltje, want dan
komen er,vrij zeker brokken van. Door „de primaire”, zoals we het ook
wel noemen, vloeit nu een wisselstroom en daardoor ontstaat er een
wisselend magnetisch veld. Die krachtlijnen gaan ook door „de secun
daire” en daarin wordt nu een spanning opgewekt. Dat ziet u zo,
want het lampje brandt; al is het dan maar zwak.
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Ik heb hier een ander spoeltje met veel meer windingen en dat zetten
we nu in de plaats van het tweede spoeltje en dan sluiten we ook het
lampje er op aan. Klaar? Daar gaat ie dan: spanning erop, even een heel
fel oplichten van het lampje en het is er geweest. Dat kost me een
kwartje. Maar u heeft kunnen zien, dat de spanning, die werd opge
wekt in dit spoeltje met veel windingen, veel hoger is dan die in dat
andere spoeltje met weinig windingen. Daaruit trekken we dan meteen

... even een heelfel
oplichten van het lampje . . .

maar de overigens juiste conclusie, dat de secundaire spanning
— want zo heet dat in dit geval — bij veel windingen van het secun
daire spoeltje hoger is dan wanneer de secundaire weinig windingen
heeft. De secundaire spanning is dus evenredig met het aantal win
dingen. Voor de rest heb ik geen instrumenten genoeg bij me, maar
het is gauw verteld. De secundaire spanning hangt nl. af van de ver
houding van het aantal wikkelingen van „de primaire” en „de secun
daire”. Om maar eens een voorbeeld te noemen: als de primaire 10 X
zoveel windingen heeft als de secundaire dan is de primaire spanning
—we zeggen daarvoor ook wel „de aangelegde spanning” —ook 10 x
zo hoog als de secundaire. Hadden we primair 220 V, dan zouden we
secundair dus 220 gedeeld door 10 = 22 volt krijgen.
Hadden we secundair 2 x zoveel windingen gehad als primair, dan zou
de secundaire spanning ook 2 X de primaire spanning zijn geweest,
dus in ons geval 2 x 220 = 440 V.
Dat geval dat we hier samen hebben zitten bouwen is niets anders
dan een transformator. Iedere transformator bestaat dus uit een
primaire wikkeling en een secundaire wikkeling, die samen op een
ijzeren kern zijn aangebracht. Zonder die kern gaat het ook wel,
maar dan zijn er veel meer verliezen. Om het mooi te zeggen, de
koppeling tussen de beide spoeltjes is dan veel losser.
Voor die ijzeren kern wordt geen massieve kern gebruikt, maar
meestal een kern die is opgebouwd uit dunne, van elkaar geïsoleerde
plaatjes blik. Ze noemen dat met een vreemd woord gelamelleerd.
In een massieve ijzeren kern toch zouden ook stroompjes ontstaan,
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die we wervelstromen noemen, en daardoor zou de kern veel te
warm worden, warmte betekent verlies en op verlies is niemand
gesteld, zelfs niet in de radio.

. . . op warmte-verlies is niemand
gesteld\ %elfs niet in de radio . . .

Nu nog even iets over de stromen in de secundaire wikkeling. Als
zo’n transformator helemaal verliesvrij zou zijn, dan moet er secun
dair evenveel uitkomen als je er primair instopt. Dat is ook zo. Het
aantal watts primair is gelijk aan het aantal watts secundair. En aan
gezien het aantal watts gelijk is aan stroom maal spanning zal de
secundaire stroom— als b.v. de secundaire spanning 10 X zo laag is
als de primaire — juist 10 X zo hoog moeten zijn. Bij die verhogingstransformator van daarnet, waar de secundaire spanning 2 x zo hoog
was als de primaire, zal de secundaire stroom nu 2 X zo laag, dus de
helft zijn van de primaire stroom.
Brengen we nu secundair niet één spoeltje aan, maar twee of drie,
elk met verschillend aantal windingen, dan krijgen we secundair ook
verschillende spanningen, waarvan de waarden afhangen van de
wikkelverhoudingen. Dergelijke dingen hebben we o.a. als voedingstransformator in ons radiotoestel zitten.
Ik zal dat alles als we straks klaar zijn nog wel even in formulevorm
opschrijven, dan kunt u het nog eens op uw gemak bekijken. U zult
dan zien, dat het lang niet zo ingewikkeld is als u nu misschien denkt.
Ja, ik dacht wel dat u zou vragen of de richting van de in het secun
daire spoeltje geïnduceerde stroom ook vaststaat. Ik heb het er zojuist
met opzet niet over gehad, want toen was dat helemaal niet belangrijk.
Maar voor wat ik nu ga vertellen is het juist van veel belang. We
kunnen daar niet te ver op ingaan, maar het komt hier op neer, dat
de richting van een inductiestroom altijd zodanig is, dat hij de oor
zaak van zijn ontstaan tegenwerkt.
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. . . dergelijke dingen hebben we als
voedingstransjormator in ons radiotoestel fitten . . .

Die boekenzin gaan wij eens even uitpluizen. Dat is wel leuk werk, maar
u moet wel even heel goed opletten. Waardoor ontstaat een inductiestroom? Door het toe- of afnemen van het aantal omvatte krachtlijnen.
Als er een stroom door een spoeltje vloeit zullen er krachtlijnen
ontstaan, dus ook door de stroom in het secundaire spoeltje,
en aangezien de opgewekte stroom de oorzaak van zijn ontstaan
tegenwerkt zal bij het sluiten van de hoofdstroom een inductiestroom in de secundaire ontstaan, waarvan de richting zodanig is,
dat de krachtlijnen die daardoor weer ontstaan, de oorspronkelijke
krachtlijnen tegenwerken. De krachtlijnen van de secundaire zijn dus
tegengesteld aan de richting van de krachtlijnen van de primaire,
tenminste bij het sluiten van de stroom. De twee krachtvelden
werken elkaar tegen en het oorpsronkelijke veld wordt verzwakt,
dus verzet zich tegen het ontstaan ervan. Kunt u het volgen? Dan
gaan we door. Als de stroom primair wordt onderbroken vallen de
krachtlijnen terug; we krijgen dan een vermindering van het veld,
maar ook daartegen verzet de secundaire stroom zich. De inductiestroom heeft dan een zodanige richting, dat er een veld wordt opge
wekt, dat het primaire veld in stand probeert te houden, dus kracht
lijnen in dezelfde richting als het primaire veld. Ook hier verzet
tegen de oorzaak van zijn ontstaan. Nu weet u meteen, waarom die
meter bij het verbreken van de stroom een andere kant'bpging als
bij het sluiten van de stroomkring. Dit alles is haarfijn uitgeplozen
door Heinrich Friedrich Emil Lenz, die op 30-jarige leeftijd in 1834
de naar hem genoemde Wet van Len% opstelde: dat is die mooie zin
over de inductiestroom, die de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt.
Een jaar later ontdekte hij ook nog, dat de weerstand van een geleider
groter wordt naarmate de geleider warmer is. Lenz overleed in 1865
in Rome.
Nu bergen we de meter en het tweede spoeltje weer op en gaan nog
eens experimenteren met één spoeltje en een zakbatterijtje. Sluit ik
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het spoeltje daarop aan dan gebeurt er ogenschijnlijk niets, maar nu
moet u even goed opletten. Ik maak één van de verbindingen los:
zag u dat vonkje? Dat doen we nog eens, maar nu met een ijzeren
kern in de spoel. Ziet u, dat het vonkje nu veel groter is dan daarnet?
Daar is dus weer wat bijzonders aan het handje.

yag u dat vonkje?

Laten we er door redeneren maar eens achter zien te komen wat dat
is. Even teruggrijpen: u weet, als het aantal omvatte krachtlijnen
verandert, wordt er een inductiestroom opgewekt. Nu liep er eerst
geen stroom door het spoeltje en het omvatte dus ook geen kracht
lijnen. We sluiten het spoeltje op een batterij aan en dan ontstaan er
krachtlijnen in het spoeltje, zodat er in het spoeltje, behalve de aan
gelegde spanning ook nog een spanning zal worden opgewekt, die
tegengesteld gericht is aan de oorzaak van zijn ontstaan. Die elektromotorische kracht van zelfinductie — hoe vinden ze het uit, zo’n
uitdrukking! — is dus tegengesteld gericht aan de oorzaak van zijn
ontstaan, en hij zal zich dus verzetten tegen het ontstaan van de
stroom. Verbreken we de stroomkring, dan vallen de krachtlijnen
terug en ook daar heeft het spoeltje blijkbaar een hekel aan. Er wordt
een e.m.k. — dat zeggen we meestal in plaats van dat lange elektromotorische kracht — van zelfinductie opgewekt die in dezelfde richting
werkt als de aangelegde spanning, dus in dezelfde richting is gericht.
Die twee spanningen samen zijn veel hoger dan de aangelegde span
ning, vandaar die vonk. Met een ijzeren kern is het veld nog sterker
en dus ook de opgewekte spanning en dus ook de vonk. Lukt het
een beetje? Dan gaan we verder.
Sluiten we het spoeltje aan op wisselstroom, dan verandert het veld
voortdurend en er zal dan ook steeds een tegenwerkende spanning
in het spoeltje worden opgewekt. Nu eens kijken wat dat voor
invloed heeft. Dat kan ik maar weer het beste voor u tekenen. Maar
terwijl ik dat doe, wil ik u er nog even op wijzen, dat het spoeltje,
als we het op een gelijkstroom aansluiten, alleen maar een ohmse
weerstand heeft, dat is de weerstand van de draad zelf.
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Zeker, op het ogenblik, dat we de stroomkring sluiten, gebeurt er wel
wat, er ontstaat een e.m.k. van zelfinductie, maar dat is maar heel
even. Daarna is de zaak in rust en de gelijkstroom gaat normaal door
die spoel heen. Bij het verbreken is er ook wat aan het handje, nl.
verzet tegen het verbreken, maar dat verzet is ook maar heel kort.
Zo, nu staan de eerste prentjes erop.
De spiraal is de spoel, of, zoals hij ook wel wordt genoemd een
solenoïde (zie fig. 25a t/m f). Die L betekent dat het een zelfin
ductie, dus een spoel is. Dat is net zo iets als de C bij een conden
sator. In het eerste figuurtje is er nog niets aan de hand, want
de schakelaar staat nog open. Nu sluiten we de schakelaar en
er zou een stroom moeten gaan vloeien. Die is er echter nog niet
direct, want doordat er geen krachtlijnen waren en ze door het
aansluiten van de spoel op de generator ineens wel zullen ont
staan, zal er een e.m.k. van zelfinductie in de spoel worden opgewekt,
die zo groot is, dat er nog geen stroom kan vloeien. De spanning
van de generator is dan maximaal. In het derde figuurtje zien we dat
de stroom nu maximaal is, maar de aangelegde spanning nul. Nu keert
de spanning van richting om en de e.m.k. van zelfinductie zal ook
omkeren, de stroom neemt af en de spanning in omgekeerde richting
toe. Enfin, dat gaat zo door, net als bij de condensator. Alleen is er
een heel erg groot verschil. Bij de condensator ijlde de spanning na
op de stroom, bij de zelfinductie ijlt hij juist voor. Dat is dus precies
het tegenovergestelde.
Een zuivere zelfinductie in een stroomkring veroorzaakt dus een
fazeverschuiving van 90°, waarbij de spanning voorijlt op de stroom.
Maar er is nog meer. Door de zelfinductiespanning, die steeds tegen
gesteld is gericht aan de aangelegde spanning, zal de aangelegde
spanning steeds worden tegengewerkt. Dat wil dus zeggen, dat een
zelfinductie in een wisselstroomkring zich doet gevoelen als een
weerstand. We noemen dit de inductieve reactantie — daar is die
reactie weer. In formules korten we die als af X,. Omdat een der
gelijke zelfinductie de stroom als het ware smoort, wordt hij ook wel
smoorspoel genoemd, maar daar hebben we het later wel over.
Deze reactantie is weer van verschillende factoren afhankelijk. In de
eerste plaats weer van die beruchte 2 tt , die u zo zonder meer maar
moet accepteren en verder van de frequentie. Hoe hoger de frequentie
is, hoe sneller het veld verandert en des te hoger zal de e.m.k. van
zelfinductie zijn. De tegenwerking is dan groter, dus Xj is ook groter
bij een hoge frequentie.
En dan is er nog de coëfficiënt van zelfinductie, die we afkorten met
de hoofdletter L en waarvan de eenheid de henry is, afgekort met
hoofdletter H. Die henry is niet afkomstig van de een of andere voor44

naam, maar van Joseph Henry, die van 1799 tot 1878 leefde. Dat was
voor de variatie eens een Amerikaan, die zich voornamelijk bezig
hield met de verschijnselen bij inductie en zelfinductie.
Het is moeilijk precies uit te leggen hoe groot zo’n henry nu wel is.
maar de coëfficiënt van zelfinductie (L) is groter als we meer windingen op de spoel hebben en ook groter als er een ijzeren kern in
de spoel zit. Met deze wetenschap kunt u het voorlopig best doen.
De principes van de radio vragen niet om meer kennis.

... bet is heel moeilijk uit te leggen
boe groot Z(o'n henry nu wel is .. .

Net als weerstanden en condensatoren kunnen we zelfinducties ook
in serie of parallel schakelen. Nu is het bij de zelfinductie hetzelfde als bij
de weerstanden. Schakelen we ze achter elkaar, dus in serie, dan moet
de stroom eerst door de ene en dan door de andere spoel; ze worden
dus bij elkaar opgeteld. Met die ze bedoel ik dan de coëfficiënten van
zelfinductie (L) van de verschillende spoelen. Schakelen we n gelijke
zelfinducties in serie, dan wordt de totale zelfinductie n maal zo groot
als van een zo’n spoel. Bij parallelschakeling is het ook net als bij
weerstanden. De totale zelfinductie is dan altijd kleiner dan de klein
ste der parallel geschakelde zelfinducties. En bij tl gelijke zelfinducties
parallel wordt het dan weer een n de gedeelte van een ervan.
Dat was het dan weer, wat ik u vandaag wilde vertellen. Het is mis
schien wat minder dan de vorige keren, maar het is ook moeilijker
te begrijpen. O, snapt u er niets van? Dat is niet zo best. Zegt u maar
waar het hapert. Die zelfinductie? Ja, dat kan ik misschien nog wel
wat duidelijker maken met een watervoorbeeld. Zo’n zelfinductie
kunnen we namelijk heel geschikt vergelijken met een waterrad, dat
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op één as zit met een vliegwiel. Hoe groter dat vliegwiel, hoe
groter de zelfinductie (fig. 26).
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Willen we nu een waterstroom doen ontstaan in de leiding waarin dat
waterrad is opgenomen, dan kost het door de traagheid enige tijd
eer het wiel gaat draaien. De druk moet dus groot zijn, terwijl de
stroom nog nul is. Ziet u de overeenkomst? Loopt het geval eenmaal
en we sluiten de watertoevoer af, dan stopt het waterrad nog niet
direct want het vliegwiel staat maar niet ineens stil, ook al door de
traagheid. De waterstroom gaat dus even door, terwijl de druk al
van het water af is. Keren we de waterstroom om, dan herhaalt zich
hetzelfde spelletje. Steeds tegenwerking tegen het gaan stromen van
het" water of het ophouden van de stroom. U ziet, er zit wel wat in,
in die vergelijking.
Overdenkt u alles nog maar eens en dan schrijf ik intussen de for
mules op, voor het geval u die toch wel zou willen leren.
TRANSFORMATOR
Aantal primaire windingen: Np
Aantal secundaire windingen: Ng
N
Wikkelverhouding: N
Primaire spanning: Up
Secundaire spanning UB
Primaire stroom: Ip
Secundaire stroom: IB
Primair toegevoerd vermogen: Pp
Secundair afgegeven vermogen: Pa
Secundaire spanning: U, =
Secundaire stroom; IB = N.Ip
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Vermogen: Pp = P8, dus UP.IP = UB.I,
zodat U8 =
en

Up.Ip

I8 =

Zeljinductie
Coëfficiënt van zelfinductie (L): eenheid henry (H)
Reactantie Xj = 2 ir f L
en daar 2 rr £ = oj
is dus ook Xj = w L
Dit geldt alleen als de spoel geen ohmse weerstand heeft.
Parallelschakelen van ^elfinducties
1111
enz.
L “ Lx + L2 + L3
bij n gelijke zelfinducties parallel is

—i

Voor twee zelfinducties parallel geldt
Lj x La
Ly =
Li + L2
Serieschakeling van ^elfinducties
enz.
L = Lx + L2 4* L3 +..........
bij n gelijke zelfinducties in serie
Lfc = n X L
Een zelfinductie (zonder ohmse weerstand) veroorzaakt een fazeverschuiving, waarbij de stroom 90° naijlt op de spanning. Is er een ohmse
weerstand in de kring opgenomen, dan is de fazeverschuiving minder
dan 90°. Dit laatste is in de praktijk altijd het geval, omdat een spoel
altijd ohmse weerstand heeft.
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VIERDE PRAATJE
Weet u nog 20 ongeveer waar we het de vorige keren over hebben
gehad? Dat van die condensatoren en spoelen bedoel ik. Ja? Dan
gaan we daar vandaag eens lekker op doorborduren. Maar voor we
daarmee verder gaan wil ik u eerst nog wat laten zien. Heeft u toevallig
een paar stukjes touw bij de hand, zo van een goeie halve meter bij
voorbeeld. Mooi, nu hangen we daar aan een kant wat aan. Hindert
niet wat, desnoods nemen we dat kopje maar, dat is toch leeg. Voor
het andere touwtje nu nog iets bedenken dat veel lichter is. Dat thee
lepeltje bijvoorbeeld. Zo, nu maak ik de touwtjes even lang en houd
er in elke hand een vast. Wilt u ze nu even precies even hoog opzij
trekkenen dan loslaten. Ziet u wat er gebeurt? Daar gaan ze: heen terug, heen - terug, precies gelijk op, ziet u wel? De uitslag — of om
het eens heel technisch te 2eggen — de amplitude, wordt wel steeds
kleiner, maar ze blijven gelijk opgaan. Nog even door laten slingeren
tot ze stil hangen. Het lepeltje hangt eerder stil dan het kopje, maar
heeft u wel opgelet, dat iedere complete heen- en weergang telkens
precies even lang duurde? Ook al werd de uitslag kleiner. Ook zo’n
slingering heeft een zekere frequentie, waaronder we dan verstaan
het aantal malen dat de slinger per seconde in dezelfde richting door
het rustpunt gaat. Ja, het zijn echte slingers die we maakten en geen
kopje of lepeltje aan een touwtje, zoals u misschien zou denken.
Omdat ze niet steeds even ver doorzwaaien, maar op den duur stil
gaan hangen, 2eggen we dat de slingering gedempt is. Dat komt door
de wrijving in de lucht en in het ophangpunt hier bovenaan bij mijn
vingers.

• • • been-terugy
been-terug . . .

Nu gaan we eens wat anders proberen. Een van de twee slingers maak
ik korter. Het doet er niet toe welke, dus zegt u het maar. Het kopje?
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Goed. Wilt u 2e nu weer even schuin houden en tegelijk loslaten.
Het lepeltje slingert net als zo pas, maar het kopje slingert veel vlugger
heen en weer. Technisch gesproken: de frequentie van de slingering
is groter want het kopje gaat per seconde heel wat meer keertjes
heen en weer.
Als het mogelijk zou zijn onder aan de slinger een potloodje vast
te maken en dat over een stuk papier te laten „slingeren” dan zouden
we een rechte streep te zien krijgen. Maar als ik dat stuk papier
nu onder de slinger doortrek, zo in die richting, dus loodrecht op
de slingcrrichting, dan zouden we de slingering ook nog kunnen
optekenen. Maar ja dat gaat niet, want het potlood schrijft alleen in
de onderste stand en daarna gaat het omhoog. Maar ik kan het wel
voor u optekenen. Kijk, dit is de gedempte slingering van het kopje
(fig. 27) en dit die van het lepeltje. Die is veel sterker gedempt (fig. 28).
Maar de afstanden, waar ik nu A-B-C en D bij zet, zijn even lang. Dat
is telkens één periode. Ziet u de overeenkomst met de figuurtjes, die
een wisselstroom voorstellen? O ja, dat moet ik er ook nog even bij
zetten, die stukken hier met X-Y- en Z, dat is de amplitude en die
wordt bij gedempte slingeringen steeds maar kleiner voor iedere
volgende halve periode.

fig.. 27

fig. 28

We hebben nu twee belangrijke dingen gezien. In de eerste plaats
hebben we samen vastgcsteld, dat de frequentie van een slingering
uitsluitend afhankelijk is van de lengte van de slinger.-Of het geval
zwaar of licht is doet er niets toe, vandaar dat ik voorstelde twee zulke
uiteenlopende dingen op te hangen. En dan in de tweede plaats, dat
iedere slingering gedempt is als gevolg van het wrijvingsverlics, of
om het bij de juiste naam te noemen: energie-verlies. Hoe meer ener
gie we erin stoppen (het zware kopje) hoe langer het geval blijft
slingeren, dus hoe minder sterk gedempt de slingering is.
Nu nog even heel vlug wat anders. Ik heb namelijk nog wat spulletjes
meegebracht, die niet altijd direct bij de hand zijn. Eerst even die
breinaald. Ik houd hem aan de uiteinden vast, buig hem even krom
en laat dan een kant los. Ziet u hem heen en weer gaan? Dat is ook
een slingering, maar omdat het zo vlug gaat noemen we het een
trilling. Het is echter evengoed een slingering, net zoals die slingers
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van daarnet feitelijk ook trillingen uitvoerden, maar dat klinkt zo gek
voor een slinger. Later, als we het over geluid hebben, gaan we daar
nog wel eens een boom over opzetten.

• • . dan beb ik bier een paar gewichten . • .

Dan heb ik hier nog een paar gewichten. Ja, echte, maar dat doet er
niets toe, ik had ze toevallig bij de hand, en verder — natuurlijk weer
eens in elkaar gekronkeld — een paar spiraalveren. Even lospeuteren
en dan hang ik daar een van de gewichten onderaan. Het andere einde
houd ik vast en dan trek ik het gewicht wat naar beneden, zodat de
veer wat uitrekt.
Floep, daar gaat-ie weer, het gewicht danst aan de veer op en neer,
steeds minder, net zo lang tot het stil hangt. U voelt wel dat dit eigen
lijk ook een soort van slingering of trilling is. Nu eens kijken hoe die
slingering kan ontstaan. In de eerste plaats hebben we de elasticiteit
van de veer. Die is er beslist voor nodig, want aan een draadje ge
hangen kan dit gewicht beslist niet op en neer dansen. En dan hebben
we nog het gewicht zelf en dat is mechanisch gesproken een zekere
massa met traagheid oftewel een trage massa. Ook dit trillingssysteem
heeft een zekere eigenfrequentie, die altijd gelijk is voor eenzelfde
veer en eenzelfde gewicht. Dat kan ik u ook nog laten zien, want als
ik er een gewicht bij hang, verandert de frequentie, de frequentie
wordt dan kleiner. Zo, dat is ook al weer klaar, nu nog even die andere
veer. U ziet: hij is dunner en slapper. Hang ik daar hetzelfde gewicht
aan, dan zal de slingering ook trager zijn, dus weer een lagere frequen
tie. We kunnen dus de frequentie van deze mechanische trilling ver
anderen door óf het gewicht, óf de veer, óf allebei te veranderen.
Ik heb deze experimenten natuurlijk niet gedaan alleen omdat het zo’n
leuk spelletje is, maar ik had er wel degelijk wat mee voor. Het is
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namelijk een mechanische voorstelling van een elektrische trillingskring. Niet dat we daarbij ook wat op en neer zien dansen, we zien
daar niets aan en dat is eigenlijk wel erg jammer, want als we wel wat
konden zien, dan zou het natuurlijk veel duidelijker zijn.
Probeert u zich nu eens een geladen condensator voor te stellen. Ziet
u hem? Dat ene stel platen is positief en het andere negatief. Nu ver
binden we de twee stellen platen met elkaar, niet rechtstreeks maar
via een spoel. We sluiten dus een geladen condensator als stroombron
aan op de spoel. Wat zal er nu gebeuren? Er zal een stroom gaan
vloeien van de plus van de condensator via de spoel naar de min.
Dat hebben we bij het gewone batterijtje ook al gezien. Nu heeft die
spoel zelfïnductie, dus die werkt het ontstaan van de stroom tegen,
maar ja, de spanning overwint en de stroom gaat vloeien. Op een zeker
ogenblik is de condensator leeg en het zou dus afgelopen zijn met
de stroom. Maar u weet, dat hoop ik tenminste, dat de zelfinductie
zich daartegen weer zal verzetten, zodat er nog stroom blijft vloeien.
Weet u wel: dat waterrad met vliegwiel bij het watervoorbeeld.
Dat is de trage massa van het gewicht. De condensator wordt nu de
andere kant op geladen en ook daarna zal het zaakje zich weer ontladen
— omgekeerd laden — ontladen enz. Net zo lang tot in de conden
sator het evenwicht is hersteld. Zouden .we dit optekenen, dan zien
we dat er een wisselstroom optreedt, die gedempt is. Zo iets noemen
we ook een trilling en wel speciaal een gedempte trilling, vandaar de
naam trillingskring.
De frequentie van de trilling is ook bij deze echte trillingskring afhan
kelijk van de waarde van de condensator en van de zelfinductie, die
we dan kunnen vergelijken met de elasticiteit en de zwaartekracht.
O, ziet u de overeenkomst tussen een condensator en de elasticiteit
niet? Dat kan ik me ook eigenlijk wel voorstellen, want toen ik de
condensator vergeleek met zo’n soort dubbel
werkende pomp zat daar niet veel van elastici
teit in. Maar ik heb meer pijlen op mijn boog.
En daarom zal ik de condensator ook nog
even met wat anders vergelijken, waar wel
elasticiteit bij te pas komt.

. . . meer pijlen op mijn boog

rubber

fe- 29
fig.30
Kijk, hier teken ik een mooi bolvormig vat met twee aansluitingen voor
de waterleiding tegenover elkaar (fig. 29). Die bolvorm is niet nood
zakelijk, maar dan stroomt het water zo makkelijk, vandaar. Dat
ding is nu in tweeën gedeeld door een dun plaatje rubber, laten we
zeggen een stuk fietsband. Als ik daar nu weer een cilinder met zuiger
aan verbind, dan kan ik het water in een richting persen (fig. 30). En
wat gebeurt er nu? Die rechter helft van de bol wordt vol water ge
perst en het rubber vlies buigt door naar links. In de rechter helft
komt dus meer water en in de linker minder. Gaan we het geval ont
laden, bijvoorbeeld door de helften direct met elkaar te verbinden,
dan zal het vlies, dat bol staat en dus extra gespannen is, het water
naar rechts wegpersen. Ziet u nu de overeenkomst met de veer en
dus met de elasticiteit? Als u zich nu indenkt, dat een dergelijke con
densator, als hij geladen is, wordt aangesloten op zo’n waterrad met
vliegwiel, dan is het zaakje compleet om een elektrische trillingskring
voor te stellen. Hoe groter de condensator, des te langer zal het duren
eer hij leeg is, en hoe groter de zelfinductie van de spoel, hoe meer hij
zal tegenwerken. In een kring bestaande uit een grotere spoel en een
grotere condensator zal dus een trilling optreden die langzamer ver
loopt. En langzamer betekent een lagere frequentie.
Laten we meteen maar een conclusie trekken: iedere trillingskring zal
een zekere eigenfrequentie hebben, die wordt bepaald door de grootte
van de condensator en van de spoel. Die frequentie noemen we heel
simpel de eigenfrequentie van de kring en als we het mooi willen zeggen:
de resonantie-frequentie. Dit is een mooie kans om even vooruit te
lopen op de misschien wat droge theorie. U hoeft het nog niet te onthou
den, maar het zit zo, dat iedere zender een eigen golflengte heeft. Nu
is die golflengte afhankelijk van de frequentie, waarop de zender werkt
en het komt dus hierop neer, dat iedere zender dus een eigen frequentie
heeft. Door aan de afstemknop van ons radiotoestel te draaien ver
anderen we de capaciteit van de afstemcondensator in onze ont
vanger. Die condensator is ook op een spoel aangesloten en nu moet
u maar even van me aannemen, dat we de frequentie van deze tril
lingskring of afstemkring, door het draaien van de condensator
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gelijk kunnen maken aan die van de zender, die we net willen hebben.
Is dat het geval, dan zullen de sterkste trillingen optreden en we zullen
het station te horen krijgen. Meer zeg ik er nog niet van, want dat is
eigenlijk nog te moeilijk. Maar ik vond het toch wel leuk u even te
laten zien dat ik hier maar niet zit te praten over alles en nog wat
omdat ik het zelf zo leuk vind, maar dat het allemaal een doel heeft.
En nu komen we dan aan de schrik van iedere radiotechnicus: de
gekoppelde kringen. Die schrik zit hem in de enorme portie formules,
die ze daarvoor moeten kennen. Maar we hebben in het begin al
afgesproken, dat u voorlopig nog helemaal niet van plan bent examen
voor radiotechnicus te doen, dus zullen we eens zien of we het ook
niet zonder dat gereken kunnen stellen.
We gaan maar weer eens aan het experimenteren. Mag ik hier ergens
een touwtje spannen? Het hoeft niet zo bar lang te zijn. Tussen die
twee stoelleuningen? Ach ja, waarom niet, als de stoelen maar niet
verschuiven. Aan dit touwtje hang ik nu deze twee spiraalveren, ze
zijn precies hetzelfde. Zo, een eindje van elkaar af. Aan de ene veer
een vrij zwaar gewicht en aan de andere een veel lichter. We hebben
nu twee mechanische trillingskringen om het zo maar eens te blijven
noemen en die twee kringen zijn met elkaar gekoppeld door dat
touwtje waar ze aan hangen.

. . . mag ik bier ergens
een touwtje spannen ? . . .

En nu moet u eens opletten, de ene breng ik in trilling door het gewicht
wat naar beneden te trekken en dan los te laten. U ziet het gewicht op
en neer dansen, maar dat wist u al, want dat hebben we daarnet ook
al eens vertoond. De andere slinger blijft rustig hangen. Nou ja, het
zaakje schommelt wei wat, maar daar houdt het ook mee op.
Nu ga ik allebei de gewichten eens even zwaar maken en weer dat ene
gewicht in dansende beweging brengen. En nu zult u iets merk
waardigs zien. Het duurt niet lang of ook het tweede gewicht begint
op en neer te dansen en wel precies in dezelfde frequentie als het
eerste. Alleen dansen ze net tegen elkaar in. Is het ene in zijn laagste
stand, dan is het andere juist in zijn hoogste stand gekomen. Maar daar
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zijn we er nog niet mee, even geduld; ziet u dat het eerste gewicht
steeds minder sterk op en neer danst? Natuurlijk, dat had u verwacht
want het was een gedempte trilling, die er ontstond. Maar het tweede
gewicht gaat hoe langer hoe sterker dansen. Kijk, het eerste gewicht
hangt nu stil, en het tweede danst dat het een lust is. En nu komt het,
ziet u dat? Daar begint het eerste gewicht weer en het tweede wordt
minder enthousiast. Zo, dat hangt weer stil, maar het eerste gaat weer
knap op en neer. Laat ze maar even hun gang gaan, dan ga ik gewoon
verder. Het spelletje zal zich nl. nog wel een paar keer herhalen, maar
toch steeds zwakker worden net zo lang tot alles stil hangt. En dat is
nu wat wij noemen een koppeling tussen twee trillingskringen. We
kunnen dat alleen behoorlijk te zien krijgen als zowel de veren als de
gewichten gelijk zijn, dus — weet u het nog ? — als de eigen frequentie
van de twee (mechanische) trillingskringen dezelfde is. Dat heeft
u ook met eigen ogen kunnen zien, want toen het tweede gewicht niet
hetzelfde was gebeurde er niets, omdat de eigen frequentie niet de
zelfde was. De kringen moeten dus wat we noemen op elkaar zijn
afgestemd.
Elektrische trillingskringen kunnen we ook koppelen, wel niet door
de twee spoeltjes of de twee condensatoren aan een touwtje op te
hangen, maar toch wel zo iets. We zetten de twee spoeltjes dan zo
dicht bij elkaar, dat de krachtlijnen van de ene spoel ook door de
andere gaan. Dus net als bij de transformator. Die kern is niet nodig,
maar als hij er wel is, wordt de koppeling veel vaster en het ver
schijnsel ook veel sterker. In plaats van het touwtje zijn het bij
elektrische trillingskringen de krachtlijnen, die voor de koppeling
zorgen. Maar zegt u nu alsjeblieft nooit dat een krachtlijn een touwtje
is, want dan zou ik me over u moeten schamen en dat wil ik liever niet.
Maar nu de koppeling van twee elektrische trillingskringen.
Jammer genoeg kan ik u niet laten zien wat er gebeur^, zodat ik er
maar weer een paar prentjes bij zal tekenen. Hier hebben we twee
trillingskringen, die met elkaar zijn gekoppeld (fig. 31). Laten we voor
het gemak maar aannemen, dat de spoelen precies aan elkaar gelijk
zijn, maar dat de condensator van kring A, om hem maar eens zo te
noemen, veel groter is dan die van kring B. We zorgen ervoor dat we
de condensator in kring A, dus deze, waar ik Q bij zet, opladen. U
weet nu al wel hoe dat gaat met een gelijkstroombron. Maar dat kun
nen we er nu niet allemaal bij tekenen, want dan zien we door de bo
men het bos niet meer.

i
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Die geladen condensator zal zich over de spoel ontladen en er zal
een gedempte trilling in de kring optreden. Daar hebben we het al
eerder over gehad, dus dat weten we al. De krachtlijnen die nu
in het spoeltje Lx van de kring A worden opgewekt snijden ook
de spoel van kring B, maar omdat de eigenfrequentie daarvan
niet gelijk is aan die van kring A gebeurt er niets. Nu maken
we beide kringen aan elkaar gelijk, dus de condensator van kring B
wordt nu net zo groot als die van kring A. U weet al wat dat zeggen
wil: de eigenfrequentie van de twee kringen is even groot, of als u
dat liever hebt, ze zijn op elkaar afgestemd. Laden we dan Cx nog eens
op en laten we hem dan weer via de spoel ondaden, dan wordt er wel
een trilling in kring B opgewekt en wel net als bij de veren: tegen
gesteld gericht. De trilling in A zal weer uitsterven en die in B toe
nemen tot in A alles in rust is. Op zijn beurt induceert dan B weer
trillingen in A enz., enz. We noemen dit wederkerige inductie. Hierbij
is het nu niet beslist noodzakelijk, dat de spoeltjes en de condensa
toren van de twee kringen aan elkaar gelijk zijn. De enige voorwaarde
is, dat de eigenfrequende van kring A gelijk is aan die van B en dat
kunnen we steeds bereiken door of de spoel groter en de condensator
kleiner te maken, of omgekeerd: de condensator groter en de spoel
kleiner. Vandaar, dat in uw ontvangtoestel voor een zeker golfgebied — b.v, de middengolf — een vast spoeltje zit, met daar over
heen geschakeld een condensator waarvan de grootte kan worden
veranderd. Zo’n ding heet dan een variabele of regelbare condensator,
terwijl hij in de wandeling afstemcondensator wordt genoemd.
Pardon? Nee, dat is niet zo, er ontstaan in een elektrische triilingskring wel degelijk gedempte trillingen en geen ongedempte. U moet
niet vergeten, dat iedere kring een zekere ohmse weerstand heeft.
Het kan wel een beroerd klein beetje zijn, en dat is het ook als het
goed is, maar weerstand is er. En als er een stroom door een weer
stand vloeit, dan wordt er warmte ontwikkeld en daar is weer energie
voor nodig. Dat is dus net zo iets als de wrijving in de lucht. Trou
wens, ook voor het maken, om het zo maar eens te noemen, van die
krachtlijnen is energie nodig, waardoor verliezen optreden, zodat
ook deze trilling gedempt wordt.
Aan die trillingskringen kan ik nu nog mooi een stukje vastknopen;
het is nog niet zo laat, dus daar moeten we maar van profiteren. Het
is ook weer iets, dat ik u niet kan laten zien. Maar ik zal wel weer wat
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schetsjes maken. Zo, dat is het eerste (fig. 32). U ziet al wel wat het is,
een doodgewone geladen condensator. De ene plaat is dus plus en de
andere min en nu bestaat er tussen die twee platen ook nog een
krachtwerking, net zo iets als bij een magneet. Weet u nog wel, dat
magnetische veld? Nu, hier is ook zo iets dergelijks aan de hand, alleen
trekt een magneet, zoals bv. een kompasnaald, er zich niets van aan.
Er is tussen de platen echter wel degelijk een veld aanwezig, dat we ter
onderscheiding een elektrostatisch veld of kortweg elektrisch veld
noemen. En dat veld wordt gevormd door de elektrostatische kracht
lijnen, die we niet kunnen zien en ook niet kunnen laten zien. Dat
konden we bij een magnetisch veld wel, met ijzervijlsel, waarmee wij
een magnetisch spectrum kunnen maken. Maar ja, het veld is er en
dat moet u dus maar aannemen. De richting van de krachtwerking is
zodanig, dat de krachtlijnen gericht zijn van de plus naar de min.
Als die platen nu eens heel licht waren en konden bewegen, dan zou
de minplaat naar de plusplaat worden getrokken. En ook al weer
net als bij de magneten zullen platen met gelijknamige ladingen, dus
twee plusplaten of twee minplaten, elkaar afstoten.

. . . even doorborduren op
bet elektrisch veld. . .
♦ ♦

♦ ♦ ♦

llill
Op dat elektrische veld gaan we nu nog even doorborduren. We verbin
den de geladen condensator met een spoel; zo, daar zit-ie (fig. 33) en er
zal nu een gedempte trilling ontstaan, dat wil dus zeggen, dat het ene
ogenblik de linker en het andere ogenblik de rechter plaat negatief zal
zijn. Het gevolg daarvan is natuurlijk weer, dat ook het elektrostatische
veld van richting zal verwisselen en dus de ene halve periode van
links naar rechts en de andere halve periode van rechts naar links is
gericht. Ik heb dat geval meteen maar getekend toen ik de spoel er
aan vast maakte. We hebben dus nu een wisselend elektrostatisch
veld. Als er een wisselstroom door een spoel gaat ontstaat er ook een
wisselend veld, maar dan een magnetisch. .
Bij zo’n trillingskring hebben we dus twee wisselende velden, een
elektrostatisch van de condensator en een elektromagnetisch van de
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spoel. En nu moet u zich even goed in de situatie indenken. Op het
moment, dat de condensator is geladen, loopt er geen stroom, want
dan zijn de spanning en de tegenspanning van de condensator pre
cies even groot. Het elektrostatische veld is dan zo sterk mogelijk,
want de spanning op de condensator is dan maximum. Maar nu
gaat de condensator zich ontladen en op dat ogenblik zal er een
stroom door de spoel gaan vloeien. Is die stroom maximaal, dan is
ook het magnetisch veld maximaal. Als de condensator zich ondaadt
wordt de spanning op de platen minder, dus het elektrostatisch veld
ook. U kunt zich dus wel voorstellen, dat de beide velden afwisselend
het sterkst zijn. Als het ene dan afneemt neemt het andere in sterkte
toe en omgekeerd, terwijl ze ook tegelijkertijd afwisselend maximum
en minimum zijn. Dat is echt wel belangrijk, al ziet u dat nu nog niet
in natuurlijk, u moet dus maar proberen het te onthouden tot we daar
nog eens uitvoeriger over kunnen praten. Nee, nu gaat dat nog niet
omdat daar nog dingen aan te pas komen, waarover we het nog niet
hebben gehad. We gaan eerst wat anders doen en dan komen we
langzaam maar zeker waar we heen willen.
Ik zal weer aan het tekenen moeten. Ik heb u al eens gezegd, dat de
capaciteit van een condensator groter wordt als de platen groter
worden, tenminste, als het tegenover elkaar liggend oppervlak, om
die nare officiële uitdrukking te gebruiken, groter wordt. Zetten
we de platen verder uit elkaar, dan wordt de capaciteit kleiner. Maken
we nu de platen steeds groter en brengen we ze verder uit elkaar,
dan is het dus wel denkbaar, dat de capaciteit hetzelfde blijft, ten
minste als die veranderingen in de juiste verhoudingen worden
gehouden. Nu is dat op papier altijd erg makkelijk en daarom zal ik
het maar weer eens tekenen (hg. 34).
De platen zijn hier al behoorlijk wat groter, maar de afstand is ook
een stuk groter. Het elektrostatische veld blijft bestaan en de trillingskring natuurlijk ook. Weer een stapje verder en ze kunnen niet
verder uit elkaar (fig. 35). Nou ja, niet kunnen is wel wat al te sterk
gezegd, want eigenlijk kun je ze net zo ver van elkaar brengen als je
maar wilt. Maar voor de duidelijkheid doen we maar net of het niet
verder kan.
Ook nu is het nog een trillingskring, al zie je dat niet zo direct,
maar die twee platen vormen wel degelijk nog een condensator en er
zullen ook wel degelijk elektrostatische krachtlijnen tussen die platen
zijn als de condensator geladen is. Wat zou er nu gebeuren als we
die onderste plaat hier eens aan de aarde vastmaakten? Niets
bijzonders, want daar verandert niets door. We kunnen trouwens
net zo goed die onderste plaat weghalen en er de aarde voor in de
plaats denken. De aarde doet dan dienst als onderste plaat. Nu is het
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nog maar één stap verder en we zijn waar we wilden wezen. Die
bovenste plaat slopen we ook weg en we vervangen hem door een of
meer draden die óók met de aarde samen een condensator vormen
(fig. 36). Die draden zijn nu onze antenne en u voelt wel dat ook de
antenne een zekere capaciteit vormt met de aarde. Er zullen, als er
nog een spoel tussen zit, ook trillingen in deze trillingskring kunnen
optreden. Die trillingskring bestaat dan uit een spoel en een conden
sator, die wordt gevormd door het systeem antenne-aarde. Om deze
trillingskring te onderscheiden van die met een echte condensator,
noemen we het een open trillingskring, terwijl we de gewone trillings
kring een gesloten trillingskring noemen.
Nu is het natuurlijk niet zo eenvoudig om een dergelijke open tril
lingskring even met behulp van b.v. een batterijtje op te laden. Maar
er zijn altijd listige, of als u wilt knappe mensen, die overal raad op
weten. Ze gingen heel simpel een gesloten trillingskring, waarin je
heel gemakkelijk trillingen kunt opwekken, koppelen met zo’n open
trillingskring. Zó b.v. (fig. 37). Zorgen we er nu voor, dat in de ge
sloten trillingskring een trilling optreedt, dan zal er ook in de open
trillingskring een trilling optreden. Als we deze twee trillingskringen
nu maar op elkaar afstemmen, zodat we er voor zorgen dat de eigen
frequenties van de twee kringen gelijk aan elkaar zijn, dan zal er in de
open trillingskring een pracht van een trilling ontstaan.
Wat we daaraan hebben wilt u weten? Een hele hoop, als dat b.v. niet
het geval was hadden we misschien nooit radio gehad. Ik kan er nu
nog niet verder op ingaan, maar die trillende open trillingskring ver
oorzaakt, wat we noemen, ethertrillingen, die zich in alle richtingen
voortplanten. Dat is de zender, en als u dan nog weet dat diezelfde
ethertrillingen in een ontvangantenne, wat ook al een open trillings
kring is, op hun beurt weer een trilling doen ontstaan, dan zijn we al
een heel eind op weg om te snappen, waarom we het over draadloos
hebben. Piekert u er maar niet verder over. Dat komt allemaal nog,
maar vandaag niet meer, het is nu welletjes.
Ik heb deze keer niet veel formules op te schrijven. Niet dat er geen
formules voor dit alles bestaan, maar ze zouden ons veel te ver voeren.
We doen het dus maar met een paar af.
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Mechanische slinger:
T = slingertijd in seconden (tijdsduur van één periode)
1 = lengte van de slinger in meters
Slingerjormule:
T = 2 7r V~ÖJI (sec).
Elektrische trillingskring :
L = zelfinductie in henry
C = capaciteit in farad
f r = resonantiefrequentie
Resonantiefrequentie:
1
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VIJFDE PRAATJE
Daar zijn we dan weer en of u me nu gelooft of niet, ik weet eigenlijk
nog niet eens precies, waar we het vandaag over zullen hebben. Er
zijn twee onderwerpen, die me door mijn hoofd spoken en allebei

. . . door mijn hoofd spoken . . .

moeten ze natuurlijk nog een keer ter sprake komen. Ik heb het
meeste zin om over radiobuizen te beginnen, maar omdat ik de
vorige keer al wat heb gezegd over die trillingen, die worden opge
wekt door een open trillingskring, is het eigenlijk logischer om daarop
door te gaan. Dat doen we dan ook maar.
I
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.. . steentjes in het water gooien . .
-jKb_' •

*•

Heeft u vroeger ook wel eens steentjes in het water gegooid? Ja
natuurlijk, en dan zag je om die steen mooie golfjes ontstaan, die
alsmaar grotere kringen vormden. Daar deden we het natuurlijk
niet om, het ging niet om die kringen maar meestal om een bal, die je
in het water had getrapt en die op die manier weer terug moest komen.
Nou, een enkele keer lukte dat wel eens, als je heel dicht achter de bal
gooide, maar verder danste hij maar zo’n beetje op en neer op de
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golven, die er lekker onderdoor schenen te gaan. Water toch golft
op en neer, de .waterdeeltjes- bewegen alleen in verticale richting.
Dat heten dan staande golven. Ze tillen dus de bal alleen maar een
eindje op en laten hem dan weer zakken. Natuurlijk worden de water
deeltjes vlak bij de steen wel wat opzij gedrukt, maar dat is maar over
een heel kleine afstand.
Die watergolven nu planten zich — van de steen uitgaande — in
steeds grotere kringen om de plaats waar de steen in het water viel,
voort. Zou je nu een lijn kunnen trekken, die de golfvorm volg
de, dan zou ook dat weer zo’n lijn zijn als ik al eens eerder tekende;
u weet wel, zo’n gedempte trilling. Ook hierbij is weer sprake van
een amplitude, die steeds maar kleiner wordt, omdat de trilling ge
dempt is en ook van een frequentie, die weer het aantal perioden
per seconde is, maar die perioden blijven even lang.
Dergelijke trillingen komen we overal in de natuur tegen, nemen
we b.v. eens een breinaald, die we in trilling brengen; dat hebben we
al eens eerder gedaan, dus dat weet u nog wel. Gaat dat ding van ons
af, dan drukt hij de luchtdeeltjes die op zijn weg liggen tegen elkaar,
er ontstaat dan wat we noemen een luchtverdichting. Maar achter de
breinaald ontstaat een luchtverdunning, want daar was niet alleen de
breinaald zelf, maar ook de weggedrukte luchtdeeltjes. Komt hij
nu weer naar ons toe, dan is het net andersom en, zit er aan onze
kant een luchtverdichting en aan de andere kant een verdunning.
Die luchtverdichtingen en verdunningen volgen elkaar dus op en
ook die zullen zich cirkelvormig uitbreiden en ook die zullen een
golfbeweging geven, wel niet zo hevig, maar hij is er toch. Sla ik
met een hamer op een spijker, dan gebeurt er hetzelfde. We horen de
slag omdat de luchttrillingen, die daardoor ontstaan ons oor bereiken
en dan worden ze weer in ons oor en onze hersenen omgezet in geluid.

• • • we horen de slag door
de luchttrillingen • • •

Nu planten al die golven zich met een zekere snelheid voort. Het
geluid b.v. met ongeveer 330 m per seconde. Wat is dat voortplanten
nu weer? Dat wil niets anders zeggen dan dat — als u op 330 m afstand
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zou staan — u de klap precies na één seconde zou horen. Het geluid
doet er dus één seconde over om 330 m ver weg te komen. En nu
hangt het af van de hoogte van de toon of van het geluid, hoeveel tril
lingen er over die 330 m zijn uitgevoerd. Het aantal trillingen per
seconde is de frequentie. Waren dat er b.v. nu ook 330, dan zouden
er op die 330 meter dus precies 330 hele perioden voorkomen. Als we
nu de voorplantingssnelheid (dat is dus voor geluid 330 m/sec) delen
door de frequentie, dan weten we precies hoe lang één zo’n periode
is. In ons geval dus 330 meter gedeeld door 330 perioden is precies
1 meter. Dat is nu wat we noemen de golflengte. Hoe hoger de
frequentie van de trilling, des te kleiner de golflengte.

• 'i

. doordat er luchttrillingen
van die vinger uitgaan . . .

Als we iets zien, hier deze vinger b.v., dan is dat mogelijk doordat er
lichttrillingen van die vinger uitgaan, of om juist te zijn, er door wor
den weerkaatst, maar daar hoeft u uw hoofd verder niet over te
breken. Licht is dus ook een trilling; geen luchttrilling, maar een
z.g. elektromagnetische ethertrilling. Dat kunt u overigens weer
rustig vergeten, alleen is het misschien wel leuk om te weten dat de
golflengte daarvan ligt in de buurt van één miljoenste meter. De
voortplantingssnelheid van die ethertrillingen is ook duizelingwek
kend groot, die ligt zo bij de 300 000 kilometer per seconde. Dat zcgr
u misschien niets, maar dat is zo ruwweg zeven maal per seconde om
de aarde en dat geeft toch wel een beetje houvast, denk ik. Ik
liet me daarnet het woord elektromagnetisch uit mijn mond vallen
en dat doet ergens een verband vermoeden tussen elektrische trillingen
en lichttrillingen. En dat verband is er, want dat wat er trilt is ook de
ether, alleen is de frequentie van de elektrische trillingen veel en veel
kleiner — dus de golflengte veel groter — maar de voortplantingssnel
heid is dezelfde, dus weer die 300 000 kilometer per seconde.
Wat ether is weet niemand, men veronderstelt dat het iets is, dat
overal aanwezig is, zelfs in een luchtledige ruimte. Er zijn wel ge
leerde mensen die zeggen, dat die hele ethertheorie onzin is, maar
wij houden ons er toch maar aan, want je kunt er zo lekker alle moge
lijke verschijnselen bij de radio mee verklaren.
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Natuurlijk niet in dat water, maar in de theorie over de samenstelling
van die moleculen. Dat is een oud mopje.
Wat is nu een atoom? Dat is weer het kleinste deeltje van een element;
niet zo’n ding waar we stroom uit halen, maar van stoffen of gassen,
zoals ijzer, goud, zilver, waterstof, zuurstof, enfin noemt u maar op.
Er zijn er nu al zo’n kleine honderd bekend van die elementen, zoals
we de stoffen, die niet uit andere stoffen zijn samengesteld, noemen.
Met die atomen is het eigenlijk een wonderlijke zaak, we weten nog
niet eens zo heel lang, dat ze werkelijk bestaan en toch was er zo’n
400 jaar voor het begin van onze jaartelling al een Griekse filosoof,
die een theorie opstelde dat de hele materie was opgebouwd uit
„niets” en „iets”, en dat „iets” bestond dan altijd uit ondeelbare
deeltjes, die in het Grieks atomos dat is in het Nederlands: ondeel
baar heten. Hij ging daarmee wel een beetje ver, want ook de ziel
bestond volgens hem uit atomen en was dus onsterfelijk. Als het u
soms interesseert dan moet u er maar eens iets over te lezen zien te
krijgen. Die Griekse meneer heette Democritus. Hij was er met een
hoop dingen wel ver naast, maar die atomen had hij toch niet zo gek
bekeken.

!

Democritus
Zo’n atoom is dus ook nu nog het kleinste deeltje van een niet
samengestelde stof of element. Groot zijn ze niet, want men heeft
berekend, dat er op één centimeter zo’n 50 000 000 naast elkaar
kunnen liggen. Maar laten ze tui ook nog ontdekt hebben, dat een
atoom nog weer bestaat uit een kern, waaromheen met een enorme
snelheid één of meer nog kleinere deeltjes cirkelen. Die rondcirke
lende deeltjes zijn de elektronen die een negatieve elektrische lading
hebben. Feitelijk zijn het dus kleine deeltjes elektriciteit en wel
de kleinste tot nu toe bekende deeltjes. Ik zeg met opzet tot nu toe,
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want ze ontdekken de laatste jaren zo verschrikkelijk veel of, als u dat
liever hebt, zo veel verschrikkelijks, dat je nooit kunt weten'. Zo’n
elektron is al helemaal een ukkepuk. Dat is gewoon niet meer in
getallen uit te drukken en daarom zal ik maar een voorbeeld geven.
Als zo’n atoom nu eens net zo groot was als een flinke kerk, laten
we zeggen als de Grote Kerk in Haarlem, dan is een elektron niet
groter dan een speldeknop.
Een atoom is feitelijk een zonnestelseltje in het klein. Om de kern,
die proton wordt genoemd, vliegen met een enorme snelheid de
elektronen in het rond. Als u wel eens een tabel heeft gezien van
het periodieke systeem der elementen, dan is het u misschien op
gevallen, dat elk element een z.g. atoomnummer heeft. Waterstof
heeft het nummer 1 en dat wil zeggen dat er om de kern maar 1 elek
tron heen draait. Helium, een gas, heeft no. 2, dus 2 elektronen en
neon b.v. no. 10 dus 10 elektronen.
Nu is zo’n elektron een negatief geladen elektrisch deeltje en om
nu te voorkomen, dat dat ding uit zijn baan vliegt, zal de kern dus
positief moeten zijn. Negatief toch trekt positief aan, terwijl gelijk
namige ladingen elkaar juist afstoten.
Is er maar één elektron zoals bij waterstof, dan heeft ook de kern,
de proton dus, een elektrische lading gelijk aan één, maar dan positief.
Bij neon zal de kern dus een positieve lading hebben van 10 eenheden,
want hij moet 10 negatieve elektronen in bedwang houden.
En nu komen we tot een heel merkwaardige conclusie. Alle stoffen,
dus ook u en ik, zijn samengesteld uit precies dezelfde deeltjes,
namelijk positieve kernen met daaromheen cirkelend negatieve elek
tronen. Het enige verschil tussen de verschillende stoffen is de sterkte
van de kernlading en daarmee samenhangend het aantal elektronen.
Zouden we dus in staat zijn de kernen van de een of andere stof
sterker of zwakker positief te maken, dan zouden we dus de ene stof
in de andere kunnen veranderen. En ook dat kunnen ze al een heel
klein beetje, maar het kost enorm veel geld, dus veel heb je er nog niet
aan, behalve dan de atoomsplitsing, waar misschien ook nog wel nuttige
mogelijkheden in zitten als je dat zo leest.
Kunnen we dus met eenvoudige middelen die kern nog niet ver
anderen, we zijn al heel lang in staat wat met die elektronen uit te
voeren.
Als we b.v. een ebonietstaaf wrijven met een wollen lap, dan worden
de elektronen in die lap zo enthousiast, dat ze uit hun baan vliegen
en op de staaf terecht komen. De staaf bevat dan teveel elektronen en
krijgt een negatieve lading.
Een teveel aan elektronen is dus hetzelfde als negatief en een tekort
moet dan wel positief opleveren. Is er geen tekort of teveel, dan
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we yijn al heel lang in staat wat
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is er evenwicht tussen de positieve atoomkernen en de daaromheen
cirkelende elektronen en er is dan geen elektrische werking naar
buiten om het 20 maar eens te noemen.
Nog heel eventjes, dan zijn we er. Als zo’n elektron uit zijn baan
vliegt, dan komt het binnen het bereik van een volgend atoom,
het begint daar misschien omheen te draaien, maar omdat de kern
slechts een zeker aantal elektronen kan vasthouden, zal er dan een
ander elektron uit zijn baan vliegen. Dat gaat zo maar door van het
ene aroom op het andere en er ontstaat een elektrische stroom.
Zo’n stroom is dus niets anders dan een transport van negatieve
elektrische deeltjes van het ene einde van een geleider naar het andere.
Een elektrische stroombron bevat nu de een of andere kracht die
we elektromotorische kracht of kortweg emk noemen, die in staat
is de elektronen in beweging te brengen en te houden.
Nu heeft men vroeger voor ze dat van die elektronen allemaal
wisten, altijd gedacht, dat een elektrische stroom van plus naar min
vloeide en alle wetten en andere dingen in de elektrotechniek zijn
daarop berekend. Nu weten we wel beter, want positief — dus plus —
is een tekort aan elektronen, terwijl negatief een teveel aan elek
tronen is. In werkelijkheid gaan de elektronen dus van min naar plus
en daar moeten we in de radio ook aan vasthouden. Bij de elektro
techniek zeggen ze gewoon, dat de stroom van plus naar min gaat,
maar dat de elektronen tegen de stroom opgaan. Dat is dus net zo iets
als de zalm in de rivier, die beesten zwemmen ook altijd tegen de
stroom in!
Zo, nu schieten we al aardig in de richting. Nog één stapje en we
zijn bij de radiobuis. Dat stapje is eigenlijk al door Edison gedaan.
Waarom ook niet? Er bestaat op-sdektrotechnisch gebied maar heel
weinig, waar de naam van die grote uitvinder niet mee is verbonden.
Een van die uitvindingen was in 1879 de elektrische gloeilamp.
Dat ging maar niet zo een-twee-drie, dat was een kwestie van duizenden
mislukte experimenten. Ik zou daar rustig een half uurtje over door
kunnen praten, zo boeiend was dat, maar ja, daarom zitten we nu
niet hier. Toch heeft, wat ik u nu ga vertellen, iets met die
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gloeilampen te maken. Je vraagt je af hoe de man het in zijn hoofd
haalde, maar dat vraag je je van wel meer dingen af, die hij deed.
Een feit is, dat hij op een goeie dag in die gloeilamp ook nog een
metalen .plaatje aanbracht, dat hij via een gevoelige stroommeter
— een galvanometer noem je zo’n ding — verbond met de min
van de stroombron, waarop de gloeilamp was aangesloten. Er ge
beurde niets, natuurlijk niet zeggen we nu, maar dat wat wij nu weten
wist hij toen nog niet. Enfin, om een lang verhaal kort te maken,
hij verbond ook nog eens de meter met de plus van de stroombron
en laat me nu die meter uitslaan, wat erop wees, dat er een elektrisch
stroompje door de meter vloeide. Het was maar een raar geval, de
ballon was luchtledig, er was in de lamp geen enkele zichtbare
verbinding tussen de gloeidraad en het plaatje en toch vloeide er
een elektrische stroom en dat wijst altijd op een gesloten stroomkring.

%elfs Edison yat ermee omboog. . .

Zelfs Edison, die toch wel zijn weetje wist, zat ermee omhoog
met dit Edison-effect, zoals het later werd gedoopt. Maar het duurde
nog tot 1897, eer de eerste publikaties over de elektronentheorie
verschenen. Die bevestigden wel voor een gedeelte het verschijnsel,
dat Edison constateerde. Een elektrische stroom toch was volgens
de nieuwe theorie een elektronenstroom. Elektronen zijn negatief
en bewegen zich naar iets wat positief is of minder sterk negatief.
Ook dat klopte met de stroom, die alleen optrad, als het plaatje aan
de plus vastzat. Maar waar kwamen dan die elektronen in de lucht
ledige ballon vandaan? Nu was de oplossing van dat vraagstuk
een koud kunstje. Ja, letterlijk een koud kunstje zelfs, want het bleek
dat, als de gloeidraad niet gloeide, dus koud was, er geen stroom
door de meter ging. Daar was maar één conclusie mogelijk en die
was nog goed ook: een voorwerp, dat sterk wordt verhit, stoot
elektronen de ruimte in. Met een mooi woord wordt dat emissie
genoemd. De gloeidraad emitteert in gloeiende toestand elektronen,
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die komen in de luchtledige ballon terecht en vormen daar de z.g.
ruimtelading. Als er nu nog een positief plaatje of zo iets in die ballon
zit, dan gaan ze daarheen, want positief is een tekort aan elektronen.
Een meter, die tussen dat plaatje en de gloeidraad of de batterij,
wat natuurlijk hetzelfde is, zit, sluit de stroomkring en er loopt een
elektronenstroom.
Is het plaatje negatief, dan trekt het geen elektronen aan en dan
gebeurt er dus verder niets, maar daar hebben we het straks nog
wel over. Eerst nog wat over Edison en de verdere geschiedenis.
Thomas Alva Edison werd in 1847 geboren en overleed in 1931.
Hij heeft dus nog kunnen meemaken, dat de meeste van zijn voor
die tijd toch echt wel fantastische uitvindingen overal werden toe
gepast. Hij is als krantenjongen begonnen. In Amerika kennelijk een
goed begin, want er zijn een hoop bekende en rijke mensen daar
als krantenjongen begonnen. Hij redde het leven van het kind van een
stationschef, door het nog net op het laatste nippertje voor een trein
weg te trekken, en uit dankbaarheid leerde de vader hem toen alles
wat hij wist over telegrafie. Edison vond dat wel interessant en toen
hij in 1868 van Milan in Ohio naar New York verhuisde, begon hij
meteen maar met uitvindingen op het gebied der telegrafie, o.a.
4 telegrammen tegelijk over één lijn. Daar kwamen toen zo terloops
in 1876 nog bij de koolmicrofoon, in 1878 de grammofoon en
in 1879 de gloeilamp. In 1881 bracht hij de wereld in verbazing
met zijn elektrische dynamo, die direct was gekoppeld met een
stoommachine. In 1882 de eerste elektrische centrale in New York,
in 1889 de eerste filmopname-camera en in 1895 de eerste filmprojector. Hij kon het uitvinden gewoonweg niet laten en er staan
honderden patenten op zijn naam. Ja, hij hield zich zelfs bezig met
beton voor bouwwerken. Zo terloops vond hij nog de Edison-accu
uit en nog oneindig veel meer. Maar we hebben het niet over Edison,
we moeten verder.
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Zo tussen neus en lippen door hadden 2e toen ook al ontdekt, dat
het aantal elektronen, dat door een gloeiende draad wordt weg
geslingerd, niet alleen afhankelijk is van de aard van de gloeiende stof,
maar ook van de temperatuur. Hoe hoger, hoe groter de elektronen
emissie. Dat was zo omstreeks 1900. En toen op een goede dag in
1903 ontdekte meneer Wehnelt, een in 1871 geboren Duitse natuur
kundige, dat de emissie bij eenzelfde temperatuur veel groter werd,
als de gloeidraad, of, om technisch te blijven, de katode^ werd
bedekt met een oxyde van barium of strontium. Dat nam men toen
maar voor kennisgeving aan en het heeft heel wat jaartjes geduurd
voor men tot de conclusie kwam, dat die Wehnelt nog zo gek niet
was toen hij dat ontdekte. Maar ja, zo gaat dat meer met belangrijke
ontdekkingen. En toen, in 1904, kwam er na de Amerikaan Edison
en de Duitser Wehnelt nog de Engelsman Fleming op de proppen
met een nieuwtje. Hij maakte een lamp met een gloeidraad en daar
omheen een metalen cilindertje. Het geval bevatte dus twee elek
troden: een gloeidraad of katode en een plaatje of anode. Dit was
dus de eerste bewust gemaakte twee-elektrodenbuis of diode. Zo
heet trouwens een radiobuis met twee elektroden nog. Wat zegt u?
Gooi ik de boel door elkaar met die namen buis en lamp en kunt u

na Edison en Wehnelt kwam Fleming
op de proppen . . .

er nu niet meer uitkomen? Dat valt wel mee. Vroeger, toen ze alleen
nog maar gloeilampen kenden, was ieder ding met een gloeidraad
erin ook een lamp. We hadden toen dus radiolampen. Maar later
is dat lamp veranderd in buis als het de radio betrof. Vandaar het
verschil in naam. Maar zegt u alsjeblieft geen radiolamp meer. Als u
het over buizen heeft zegt u het goed en ze denken dan direct dat u
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er al alles van af weet. Zover is het nog wel niet maar we zijn toch
al wel een heel eind op weg.
We gaan nu door met de diode van de in 1849 geboren en in 1905
overleden Fleming. Die maakte hij niet zo maar voor de aardigheid,
hij had er wel degelijk wat mee voor. Hij sloot nl. een wisselstroombron aan tussen de anode — u weet wel, het plaatje — en de katode,
dus de gloeidraad. Hierdoor werd het plaatje dus de ene helft van de
periode positief en de andere helft van de periode negatief. Als het
plaatje positief is loopt er een clektronenstroom en als het negatief
is niet. De diodebuis laat dus slechts de halve perioden van de
wisselstroom door. Er ontstaat daardoor een intermitterende gelijk
stroom, weet u wel, net als bij die gelijkrichter waar ik u laatst van
vertelde. Fleming maakte dus bewust de eerste gelijkrichter met een
radiobuis. Eigenlijk is het daarmee merkwaardig gegaan. Het ligt
toch voor de hand om een dergelijke diode ook te gebruiken voor
het gelijkrichten van radiosignalen. Dat doen ze tegenwoordig ook,
maar er is nog heel wat aan vooraf gegaan. Overigens wordt die gelijk
richter van Fleming nog steeds gebruikt in de apparaten, die de gelijk
stroom voor ons toestel leveren. U weet wel, voor het plaatspanningsapparaat of psa, zoals de amateur het kortweg noemt. Verder worden
ze gebruikt in alle mogclijke andere gelijkrichters, zoals voor het laden
van accu’s en nog heel veel meer. Maar daar kom ik nog weleens
op terug, eerst nog even iets over de radiobuis in het algemeen.
Fleming was niet de enige, die zich met het geval bezig hield; er
was ook nog de in 1873 in Amerika geboren Lee de Forest, die er
mee experimenteerde. Hij is zelfs nog verder gegaan dan Fleming,
want hij bracht nog een derde elektrode in de buis aan en wel tussen
de katode en de anode in. Dat ding werd later het rooster of stuurrooster genoemd en het kan bestaan uit een stukje gaas, een spiraal
vormig gewikkeld draadje of wat anders, als er maar elektronen
doorheen kunnen komen van de gloeidraad naar de anode.
Een dergelijke buis met drie elektroden noemen we een triode. Daar
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• van alles mee doen. Trillingen opwekken, versterken en ook
eeüjkrichten, maar ook daarover vertel ik u later wel meer. Wel
%lk er cvcn op wijzen, dat het mogelijk is met dit stuurrooster
J1 grootte van de anodestroom te beïnvloeden. Maak je het ding
eeatief dan wordt de anodestroóm kleiner en als je het positief
maakt wordt de anodestroom groter. Dat rooster was echt wel een
goed idee van die Lee de Forest, want ze hebben later buizen gemaakt
met steeds meer van die roosters, tot zes aan toe zelfs, maar ook
dat is voor ons van later zorg. Ik heb het nu alleen maar even verteld
om te laten zien dat we nu op de goeie weg zijn en dat die radiobuizen
toch wel bar belangrijk zijn. Maar we moeten nu eerst nog een
paar namen leren van dingen, die we later nog wel weer eens tegen
zullen komen.
Wat een ruimtelading is weet u al. Die wordt gevormd door de
elektronen, die zich in een luchtledige ballon ophopen. Als er geen
elektronen worden afgevoerd, dan raakt de ballon op de duur vol,
om het zo maar eens te noemen. En zoals u weet stoten deeltjes
met gelijknamige lading elkaar af, dus de elektronen zullen elkaar
ook afstoten. Hoe sterker nu de ruimtelading wordt, hoe sterker
de nieuwe elektronen, die uit de gloeidraad treden, worden afgestoten
en u kunt zich wel voorstellen, dat er een ogenblik komt, waarop
alle nieuw geëmitteerde elektronen door de ruimtelading weer op
de gloeidraad terug worden gedrukt. U voelt wel, dat het daar vlak
om die gloeidraad dan een hevig gedrang zal zijn van elektronen,

een hevig gedrang van elektronen . . .

die eruit willen, en elektronen die ze juist terug willen sturen. De
ruimtelading is dan ook vlak om de gloeidraad het sterkst, we noemen
dat de elektronenwolk.
Dit alles geldt alleen voor een lamp, waarvan de ballon luchtledig
is gepompt. Nou ja, luchtledig is wel een beetje heel sterk gezegd,
want we kunnen niet veel verder komen dan één tienmiljoenste mm
kwikdruk; dat lijkt wel heel wat, maar dan zitten er altijd nog zo’n
3 000 000 000 gasmoleculen op iedere kubieke centimeter balloninhoud
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in de ballon. Maar ja, het is een heel klein beetje, als we nagaan dat er
bij 760 mm kwikdruk, dat is vol met lucht, een goeie 2 met 19 nullen
er achter, gasmoleculen in één cm3 aanwezig zijn. We spreken dan
ook over hoogvacuum buizen, al zijn 2e dus nog lang niet luchtledig.
Maar in ieder geval is dat vacuum al veel groter dan met een normale
luchtpomp is te bereiken. Een goed vacuum is heel belangrijk, want
de elektronen vliegen met een snelheid van een 1000 km per seconde
uit de gloeidraad. Op hun weg naar de anode botsen ze dan allicht
tegen nog aanwezige gasmoleculen, die dan als het ware kapot ge
schoten worden, dat wil zeggen, er worden elektronen van die gas
moleculen uit hun baan geschoten en de gasmoleculen worden dan
positief. Dit noemen we ionisatie. Omdat die ionisatie natuurlijk de
ancdestroom beïnvloedt, zijn we daar niet zo erg op gesteld, al zijn
er ook wel buizen die met opzet met een of ander gas worden gevuld.
Dat zijn dan z.g. gasgevulde buizen of laagvacuum buizen. Maar
die vinden we tegenwoordig vrijwel alleen onder de gelijkrichtbuizen.
Nu nog even over de emissie, die optreedt, als iets wordt verhit.
In ons geval is dat iets de gloeidraad, maar hoe die wordt verhit
doet er niets toe. Het gemakkelijkste is natuurlijk met behulp van
elektrische stroom en dat doen we dan ook altijd, maar we zouden
het theoretisch net zo goed kunnen doen met een of andere vlam b.v.,
maar dat maakt de zaak natuurlijk te ingewikkeld.
Sluiten we zo’n gloeidraad aan op een gelijkstroombron, dus op een
accu b.v., dan gaat er een constante stroom door en de draad is dus
steeds even warm. Nemen we in plaats van gelijkstroom een wissel
stroom, dan krijgen we moeilijkheden. Zo’n wisselstroom neemt toe
tot een zeker maximum, neemt af tot nul, keert van richting om,
neemt weer toe, wordt dan weer nul en zo maar door. En dat 100 maal
per seconde voor een lichtnet met een frequentie van 50 Hz zoals
ons normale lichtnet is. Dus 100 maal aan en 100 maal uit. Nu zal
die gloeidraad wel niet helemaal uitgaan iedere keer, maar toch zal
hij wel sterk afkoelen, met het gevolg dat de emissie dan afneemt.
En omdat we, zoals u straks zult zien, graag een constante emissie
hebben is wisselstroom zo zonder meer niet voor de gloeidraadvoeding te gebruiken. Het zou wel kunnen, maar dan moet de
gloeidraad heel dik worden gemaakt, waardoor het stroomverbruik
veel te groot zou worden. Men heeft daar gelukkig wat op gevonden.
Ik heb zo pas al gezegd, dat het er niet op aankomt hoe je de katode
verhit, dus wat ligt er meer voor de hand dan de gloeidraad onder
te brengen in een vrij dik buisje, dat dan door de gloeidraad wordt
verhit en op zijn beurt de elektronen emitteert? Op die manier ont
stond de tegenwoordig algemeen in gebruik zijnde indirect verhitte
katode, die elektrisch geen enkel contact met de gloeidraad heeft.
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Deze laatste doet alleen maar dienst als verwarmingselement. Omdat
het buisje tamelijk dik is koelt het niet snel af en zo is er dan*nu ook
geen bezwaar tegen de gloeidraad met wisselstroom te voeden.
Ziezo, nu hebben we dan een klein beetje een idee van de constructie
van een radiobuis, zodat we nu eens kunnen kijken wat er b.v. met
een diode kan worden gedaan.
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Laten we er eerst maar eens wat aan gaan meten. Hier heb ik er een,
hij is indirect verhit en heeft dus vier aansluitingen. Twee daarvan zijn
voor de gloeidraad, die alleen maar voor de verwarming wordt ge
bruikt, dan een voor de katode, die de elektronen emitteert en een
voor de anode, waarop de elektronen moeten terecht komen.
Die gloeidraadcontacten verbinden we nu met een gloeistroomtransformator en de katode met de min van een batterij van een paar
honderd volt. Dat is dan de anodebatterij. De anode wordt nu via
een milli-ampèremeter verbonden met een klemmetje, dat we op de
batterij kunnen verplaatsen, zodat we verschillende spanningen
kunnen afnemen. Om nu nog precies te weten welke spanning er
op de anode komt te staan, schakelen we nog een voltmeter tussen
de anode en de katode. Ik zal het nog even schematisch tekenen.
Kijk, hier is het schakelschema (fig. 55).
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Nu gaan we aan het meten. We beginnen met een anodespanning
van 0 volt en we meten dan geen anodcstroom. Dat klopt met wat
ik al heb verteld, want er gaan alleen elektronen naar de anode als
deze positief is. Bij een anodespanning van 25 volt meet ik een
anodestroom van 20 mA. Bij 50 V is het 65 mA en zo maar door tot
125 V toe, waar we een anodestroom hebben van 180 mA. En nu
moet u eens opletten wat er gebeurt als ik de anodespanning (Va)
nog verder opvoer. Ziet u dat de anodestroom (Ia) dan niet meer
toeneemt? Hoe zou dat nu komen denkt u? Er is maar één mogelijk
heid en die is, dat alle elektronen, die door de katode worden ge
ëmitteerd, naar de anode worden getrokken. Een hogere anodespaming heeft dan geen invloed meer en de z.g. verzadigingsstroom
(I8) is bereikt. Wanneer we de meetpunten tekenen in een figuur
waarin de horizontale lijnen de ïft en de verticale lijnen de Va aan
geven en als we die punten dan met elkaar verbinden, dan krijgen
wij de anodespanning\anodestroomkarakteristiek, ofwel de Va/Ia- karakte
ristiek van de diode (fig. 56).

J V»

--VlWfc.
25

50 75 K0 125 150 175 V

voor een buis hetzelfde als
voor ons een paspoort. . .
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Zo’n karakteristiek is voor een buis hetzelfde als voor ons een
paspoort; hij bevat een volledige persoonsbeschrijving en wat nog
voornamer is, hij geeft ook de eigenschappen van de buis aan en
onze eigenschappen komen, misschien maar gelukkig ook, niet eens
in ons paspoort voor. Die karakteristieken moeten we goed in de
gaten houden, want ze stellen een radiotechnicus in staat de juiste
buis op de juiste plaats te zetten. Ik hoef er dus zeker nog niet extra
bij te vertellen, dat de getallen die we zojuist hebben gemeten niet
voor iedere diode dezelfde zijn.
Nu gaan we eens met zo’n diode een gelijkrichter maken. Nee,
niet echt, dat zou me te veel tijd kosten, maar ik zal er wel teke91

ningetjes van maken, dan kunt u het als u zin heeft eens op uw
gemak proberen als ik er niet bij ben.
Laten we maar beginnen bij het eenvoudigste geval: een enkele
gelijkrichter, die werkt met een indirect verhitte katode. Ja, dat heeft
u goed, daar zit een extra katode in.
Hier is het schema (fig. 57). We maken die schema’s maar meteen
net echt, dus zo als ze ook in de radiotechniek worden getekend.
Dat went heus gauw, al die speciale symbolen. Dat komt omdat ze
zo logisch zijn.
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U ziet, het is een eenvoudig geval: een transformator met twee
wikkelingen, één voor de spanning, die moet worden gelijkgericht
en één voor de gloeidraadvoeding. Dan hebben we hier de gelijkrichtbuis en dat is alles. De anode van de buis komt aan één van de
uiteinden van de wikkeling die de gelijk te richten spanning levert
en het andere einde van diezelfde wikkeling wordt de min-klem van
de gelijkstroom. De katode wordt de plus van de stroombron.
Nu nog even de werking. Op de primaire wikkeling van de trans
formator wordt een wisselspanning aangesloten, dus het lichtnet.
Nu heeft die transformator twee secundaire wikkelingen. De ene
bevat veel windingen en levert dus een hoge spanning, de andere
heeft weinig windingen zodat de spanning daar laag is. Dat hoef ik
toch niet meer uit te leggen zeker, dat hebben we al eens een keer
uitvoerig besproken. Die lage spanning gebruiken we voor de gloei
draadvoeding. Die is verder niet interessant meer. Nu komt op de
anode dus een wisselspanning te staan, hij is dus om beurten plus
en min. Als hij plus is gaan er elektronen heen en als hij min is
gebeurt er niets. In die secundaire wikkeling ontstaat dus om de
halve periode een stroomstoot. Sluiten we nu de gelijkrichter — want
heus, het is een echte gelijkrichter — aan op een of ander apparaat,
dat gelijkspanning moet hebben, dan ontstaan er telkens stroomstootjes in één richting. Het is dus een intermitterende gelijk
stroom en u weet al wat dat is. De elektronen gaan dus van de hete
katode door de luchtledige ballon naar de anode, dan door de secun
daire wikkeling en zo naar de min-klem. Ze gaan dan door het
aangesloten apparaat heen en komen de gelijkrichter bij de plus
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weer binnen en die plus zit rechtstreeks vast aan de katode, zodat
we rond zijn. Ziet u wel, dat hier dus eigenlijk hetzelfde gebeurt
als bij die gelijkrichters waar we het vroeger al over hebben gehad.

een gelijkstroom die %ijn naam
met ere wil dragen . . .

Nu noemen we zo’n stelletje stroomstoten in één richting wel een
gelijkstroom, maar eigenlijk lijkt het nog nergens naar. Want een
gelijkstroom die zijn naam met ere wil dragen gedraagt zich heel
wat fatsoenlijker, die stroomt rustig en kalm steeds met dezelfde
sterkte in één richting. En het is nu juist zo’n echte gelijkstroom,
die we op alle. mogelijke plaatsen in ons toestel nodig hebben. Daar
komt nog bij, dat deze enkele gelijkrichting maar een onvoordelig
zaakje is. Je stopt er hele perioden in en je krijgt er maar halve
perioden uit. De oplossing hiervoor is al heel eenvoudig. Je maakt
een gelijkrichter met twee buizen, waarvan er één de ene halve periode
doorlaat en de andere de tweede helft. Even tekenen (fig. 58).

fig. 58
Zoals u ziet heeft de secundaire spoel die de hoge spanning levert,
een middenaftakking en dat is dan meteen de min van de gelijkrichter.
De anoden zitten elk aan een eind van dezelfde wikkeling. De gloeidraden zijn zonder meer parallel geschakeld en de beide katoden
vormen samen de plus.
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Om de werking te kunnen begrijpen moet u weten, dat de middenaftakking van die wikkeling altijd net neutraal is ten opzichte van
de beide einden. Dat wil zeggen, dat als het punt A hier bovenaan
b.v. plus 100 V is ten opzichte van de middenaftakking (0), het punt B,
dus het andere uiteinde juist min 100 V zal zijn. Dat is net zo iets
als een wip in een kinderspeeltuin. Het draaipunt daarvan is de
middenaftakking. Staat de wip horizontaal, dan is het zaakje in
evenwicht, maar als een van de beide einden omhoog gaat, gaat het
andere net zo veel omlaag. Noemen we nu omhoog plus en omlaag
min, dan is de vergelijking nog niet zo gek.
Bij de gelijkrichter is dus A op een zeker ogenblik plus, de elektronen
gaan dan van de katoden van buis I naar de anode en vandaar via
A en de halve wikkeling naar 0 en dat is de min van de gelijkrichter.
Via het aangesloten toestel komen ze weer op de katode van buis I
en de kring is gesloten. Buis II doet in die tussentijd niets, want de
anode daarvan zit aan B en B was negatief.
De tweede helft van de periode is juist A negatief, dus doet buis I
niets. Maar dan is de anode van buis II positief, omdat B het ook is.
Och, en de rest begrijpt u wel: katode II emitteert, elektronen komen
op de anode van buis II gaan via B, de spoel en 0 naar de min.
Nu hebben we dus twee maal zo veel stroomstoten, want elke halve
periode wordt gebruikt. We hebben als het ware de onderste helft
van de periode naar boven omgeklapt (fig. 59). Dit is nu een pulserende
gelijkstroom en dat is al een stuk beter dan die intermitterende van
de enkele gelijkrichter.
/
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fig. 59
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Nu zult u wel zeggen, dat ook dit niet erg voordelig is met die twee
buizen en daar zit wel wat in, vandaar dat de buizenfabrikanten
hun hand maar eens over het hart hebben gestreken en een buis
hebben gemaakt met twee anoden en een gezamenlijke katode.
Dat kan, want zoals u ziet in het schema zitten die katoden toch aan
elkaar vast. Een dergelijke buis is een dubbele diode en wel speciaal
een gelijkrichtdiode voor dubbele gelijkrichting. Hier is het schema
(fig. 60). Zó eenvoudig, dat het niet de moeite waard is erover te
praten.
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Die gelijkrichtbuizen zijn ook allemaal met directe verhitting in de
handel, dus zonder afzonderlijke katode. De gloeidraad zorgt dan
voor de emissie en wordt dus de plus van de gelijkrichter. Ter wille
van de symmetrie maakt men dan meestal ook een middenaftakking
fig. 61

E

fig. 60

op de gloeistroomwikkeling van de- transformator. Maar als hij er
niet zit, is er nog geen man over boord. Dan wordt een van de uit
einden van die wikkeling de plus. Ik zal nog even de drie schema’s
optekenen en wel voor enkele gelijkrichting (fig. 61), voor dubbele
gelijkrichting met twee buizen (fig. 62) en dan voor dubbele gelijk
richting met één buis (fig. 63).
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Nu eaan we nog even die gelijkspanning, die nog knap op en neer danst,
wat fatsoeneren en dan is het weer mooi voor vandaag.
Eerst weer even met een paar getallen goochelen. Als het lichtnet
50 perioden heeft, dus als de frequentie 50 Hz is — zoals u weet
is dat het geval bij ons lichtnet — dan krijgen we bij enkele gelijkrichting per seconde 50 stroomstoten, dus iedere periode één, maar
bij dubbele gelijkrichting wordt ook de tweede helft van de periode
gebruikt en daar krijgen we per seconde dus 100 stroomstoten.
Zoals ik al heb gezegd, is deze gelijkspanning veel te onrustig om
in ons radiotoestel te worden gebruikt. We moeten hem gaan af
vlakken. De naam zegt al wat het is: 'die onregelmatigheden moeten
eruit. Daar halen we eerst maar weer eens een watervoorbeeld bij.
Kent u nog die gezellige ouderwetse pompen? Met zo’n grote
zwengel eraan bedoel ik. Iedere keer dat je een slag aan die zwengel
geeft, komt er een scheut water uit de pomp. Voelt u de overeen
komst? Met zo’n pomp krijgen we scheuten water en met een gelijkrichter scheuten gelijkstroom. Maar als ik die scheuten water eens
in een grote bak pomp, met aan de onderkant een gat of voor mijn
part een kraantje, wat zal er dan gebeuren? Als er een laag water
in de bak staat, loopt uit dat gat of die kraan een rustige water
stroom. Als we er maar voor zorgen, dat we vlugger bij pompen
dan er water wegstroomt. Iedere keer, dat er een scheut water in
de bak bijkomt zal de druk in de bak wel wat groter worden, zodat
het water dan iets sneller zal stromen, maar dat mag geen naam heb
ben. We hebben de waterstroom van de pomp dus met die bak als
tussenreservoir afgevlakt.
Dat gaan we nu ook eens met onze gelijkrichter doen, daar gaan we
ook een reservoir achter zetten, dat we vullen en weer leeg laten lopen.
Ik hoor u al mompelen: dus een condensator. Volkomen juist.
We schakelen over de klemmen een grote condensator, die dus een
behoorlijke hoeveelheid elektriciteit kan bevatten. Treedt er een
stroomstoot op, dan gaat een gedeelte daarvan buiten de condensator
om naar de min-klem, maar tegelijkertijd wordt de condensator op
geladen. Neemt de stroom nu af, zoals bij dubbele gelijkrichting
of houdt hij zelfs een ogenblik helemaal op, zoals bij enkele gelijk
richting, dan gaat de condensator zich ontladen en levert dus de
stroom als de gelijkrichter niets doet. Als ik dat teken gaat het er zo
uitzien (fig. 64) voor enkele gelijkrichting en zo (fig. 65) voor dubbele
gelijkrichting. Die dikke lijnen geven de gelijkstroom aan. Dat ziet
er al een stuk fatsoenlijker uit, zoals u ziet. Maar toch zijn we ook
daar meestal niet tevreden mee, niet omdat we alles nu eenmaal
graag goed en mooi hebben, maar om de dood eenvoudige reden,
dat je, als je deze spanning in je radio zou gebruiken, nog een heerlijke
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bromtoon zou horen. Vandaar dan ook, dat die golvende lijn de
bromspanning wordt genoemd. Ik zal dat voor de duidelijkheid
nog even tekenen (fig. 66). Kijk, dit is die spanning die er ontstaat.
Daar teken ik nu een stippellijn in, zo zou het eigenlijk moeten zijn.
Als we nu nog even terugdenken aan een van mijn vorige praatjes,
dan weten we nog wel, dat een pulserende gelijkspanning bestaat
uit een zuivere gelijkspanning plus nog een wisselspanning. Die
dikke lijn nu is hier de wisselspanning. U ziet, hij gaat hier telkens
boven en onder de stippellijn uit.
Die wisselspanning is de bromspanning en de grootte ervan wordt
bepaald door de amplitude ervan. Veel mag het niet zijn, anders
horen we het direct.
Nemen we nu nog in de plus- of in de minleiding van de gelijkrichter
een smoorspoel op, dan wordt de zaak al weer een stuk beter dan met
een condensator alleen. Zo’n smoorspoel heeft een zekere zelfinductie
en die verzet zich tegen iedere stroomverandering. De pieken bij het
laden worden er nog wat door tegengehouden, zodat de gelijkstroom
nog vlakker zal zijn. En om het dan helemaal mooi te maken zetten
we na de smoorspoel nog eens een condensator over de klemmen, die
dan eigenlijk hetzelfde doet als de eerste condensator, nl. de stroom
opzamelen en rustig laten wegvloeien. Ik zal het hele geval nog even
tekenen en dan wat overdreven de stromen, die door de verschillende
delen vloeien, erbij. Ziet u dat de stroom, die de gelijkrichter nu na
de afvlakking aflevert, een stuk vlakker is dan vóór die afvlakking
(fig. 67)? Ze zetten ook wel eens een afvlaksmoorspoel in de plus en
in de min, maar dat verandert aan het principe niets.
Zijn we om de een of andere reden nog niet tevreden, dan kunnen
we achter deze afvlakking nog eens een smoorspoel en een conden
sator plaatsen. Maar dan is het ook wel heel erg best. Beter zelfs
dan meestal nodig is, dus dat doen we dan met het oog op de extra
kosten maar niet.
Die afvlakcondensatoren moeten knap groot zijn. We hebben er
van 8, 16 en 32 fiF. Met een normale condensator is dat haast niet
te doen. Vandaar dat er elektrolytische condensatoren voor worden ge
bruikt. Ja dat zijn elco’s, maar mooi vind ik dat woord niet. Net
zo min als trafo in plaats van transformator. Het staat misschien
net echt als je die woorden gebruikt, maar het is pure luiheid!
Nog even over die rimpel en dan stoppen we. Hoe groter de stroom
is die de gelijkrichter moet leveren, hoe groter de rimpel zal zijn
en verder speelt natuurlijk de grootte van de condensatoren en
eventueel de smoorspoel een rol. Hoe groter, hoe kleiner de rimpelspanning.
Zo, daar moet u het maar mee doen voor deze keer. Ik zal nog even
98

rimpelspanning . . .

die afkortingen 'opschrijven, u weet wel, die ik gebruikte bij de
bespreking van de diode en dan is het mooi voor vandaag.
Afkortingen gebruikt bij buigen
Anodespanning =Va
Anodestroom
=Ia
Gloeispanning
= Vf (f is afkomstig van filament)
Gloeistroom
=
Rimpelspanning bij afvlakking
Bij enkele gelijkrichtingisde rimpelspanning over de eerste con
densator (het dichtst bij de gelijkrichtbuis, de z.g. buffercondensator):
Ur = ca. 4,5 -^r- volt
Hierin is:
Ur = de rimpelspanning in volt;
I = afgenomen stroom in mA;
C = capaciteit buffercondensator in /zF.
Bij dubbele gelijkrichting wordt dat:
^ Ur = ca. 2,1

volt.
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ZEVENDE PRAATJE
Ik heb u, ik meen de vorige keer, al verteld, dat het Lee de Forest
was, die in de buis nog een derde elektrode aanbracht, die we rooster
noemen. Nou, daar is heel wat over te vertellen en dat zullen we dan
maar eens gauw doen ook. Of nee, toch nog maar niet, ik herinner
me daar ineens, dat ik u nog helemaal niets heb gezegd over het
gebruik van de diode bij het ontvangen van signalen. Want je kunt er
hetzelfde mee doen als met zo’n kristal waar we laatst over hebben
gesproken. Of eigenlijk niet hetzelfde, want met zo’n diode gaat het
stukken beter.
Maar hoe dan ook, je kunt hem gebruiken om een gemoduleerde
draaggolf gelijk te richten.
Nu kan ik wel volstaan met te zeggen, dat zo’n gemoduleerde
draaggolf net zo iets is als de wisselstroom die in een buisgelijkrichter
wordt gelijkgericht, terwijl er, net als bij het kristalgelijkrichtertje,
alleen maar de helft van de perioden wordt doorgelaten, zodat ook
gelijkrichdng optreedt, maar daar ben ik er niet mee. Nou ja, in de
praktijk wel natuurlijk, maar u weet dan nog echt niet hoe het precies
gaat en wat daar verder nog aan vast zit.
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Laat ik eerst maar weer eens een karakteristiek tekenen van een diode.
Zo, daar is hij (fig. 68). Maar nu eens kijken wat er gebeurt als ik er een
gewone wisselspanning op zet. Zo’n wisselspanning is nu eens posi
tief en dan weer negatief. Die horizontale lijn van het assenstelsel
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waar ik die karakteristiek in heb getekend, geeft de positieve span
ningen aan, die op de anode komen te staan. B.v. van 0 tot 10 volt.
Zo, daar staan ze; dat is dus de Va, weet u nog wel? Maar als ik posi
tieve spanningen naar rechts uitzet, dan kan ik weer, uitgaande van
die nul hier, de negatieve spanningen naar links afzetten. Dat is wel
duidelijk zeker. Op die lijn, die naar beneden loopt zet ik nu de
wisselspanning af, die op de anode komt te staan. Om te beginnen
maar eens een zuivere, dus nog ongemoduleerde wisselspanning,
b.v. met maximumwaarden van 3 V. Dus hij varieert tussen plus 3 en
min 3 V. Voor het gemak maar een paar stippellijntjes bij die maxima.
Als die wisselspanning links van de lijn ligt is hij negatief en de anode
is dat dan ook. Enfin, u weet wat er dan gebeurt: niets.
Maar alles wat rechts ligt is positief. Zodra de anode positief wordt be
gint er een stroom te lopen waarvan de grootte afhangt van de grootte
van de spanning, die op de anode staat. Er ontstaan dus anodestroomstoten en die tekenen we hier naar rechts. De grootte daarvan lezen we af
op de vertikale as, dat is hier dus 3 mA. Met die verdeling in volt
heeft dat niets meer te maken. De gemiddelde anodestroom zal hier
zo ongeveer bij die stippellijn liggen. Die noemen we Igwn, en uit het
feit, dat die hoger is dan de stroom zonder signaal, blijkt dat er gelijkrichting optreedt.

u vindt misschien dat ik u doorgang. ..

U vindt misschien, dat ik hierover wel wat erg doorzaag, maar het is
iets waar we later nog verschillende keren mee te maken krijgen en u
kent het spreekwoord „jong geleerd, oud gedaan”. Straks heeft u er
dan geen moeite meer mee.
Als u de zaak soms controleren wilt? Dat gaat. In plaats van dat kristal
in het ontvangertje dat ik laatst tekende, zetten we er zonder meer een
diode in. Ja, tussen twee haakjes, heeft u dat ding toen nog gebouwd?
U heeft er me niets over verteld. Had u eigenlijk best eens kunnen
doen, maar ja, even goeie vrienden. Overigens, vielen de resultaten
u mee of tegen? Maar nu moet u toch eens dit schema bouwen. U
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kunt het inductief of niet inductief maken, net wat u wilt, alleen is
inductief wat selectiever en daarom zal ik dat maar tekenen (Hg. 69).
Als stroombron kunt u een zaklantaarn-batterijtje nemen van 1,5 V
of een accu, dat hangt af van het type buis dat u koopt. Zelfs kunt u
een indirect verhitte buis nemen, maar dan kost het u nog een gloeistroomtransformator ook. Daar gaan we nu maar niet verder op in.
De handelaar, waar u die buis gaat kopen, kan u precies vertellen
welke gloeistroombron u moet gebruiken.
O ja, dat zou ik haast vergeten: weet u, dat er complete bouwdoosjes
in de handel zijn, waarmee u al heel eenvoudige toestellen kunt
bouwen? Het aardige daarvan is, dat de onderdelen daarvan ook weer
zijn te gebruiken voor een groter en nog groter, ja zelfs voor een echt
levensgroot radiotoestel. Leuk om mee te beginnen. Het kost haast
niets en je hebt al direct muziek.
Nu is zo’n diode als detector al weer een stuk beter dan een kristal,
maar het kan ook met die diode nog beter. Ik heb daarnet al gezegd,
dat er gelijkrichting optreedt, als het gemiddelde van de anodestroom
mèt signaal hoger is dan de anodestroom zonder signaal. Dat is niet

we huppen de leiding
maar ergens door
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helemaal waar, want er is ook gelijkrichting als het gemiddelde lager
is, maar dat zien we straks wel. U voelt wel, dat het gunstiger is als
de verschillen tussen mèt en zonder signaal groter zijn. De kunst is
nu die verschillen groter te maken. Versterken, zult u zeggen, maar
daar zijn we nog niet aan toe, dus dat telt nog niet mee; trouwens
dat is ook heel iets anders, dus met dat versterken zou u ernaast zijn.
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We moeten het over een andere boeg gooien: we geven de anode
namelijk een zekere voorspanning. Wat is dat nu weer? Ik geef toe,
dat het geen mooi woord is, maar dat is mijn schuld niet, het is er nu
eenmaal. Als we iets een voorspanning geven, dan doen we niets anders
dan een batterij in de betreffendé leiding opnemen. In dit geval dus in de
anodeleiding. En omdat een anode nu eenmaal positief moet zijn om
elektronen te kunnen aantrekken moet die batterij dus met de plus
aan de anode komen. We knippen de leiding maar ergens door en
zetten dan de batterij ertussen. Meestal doen we dat daar onderaan
ergens. Wacht, ik zal er even een nieuwe tekening van maken, nu
maar eens van een directe ontvanger (fig. 70). Nu moeten we nog even
vaststellen hoe groot die spanning moet zijn en dat kunnen we weer
doen met behulp van de karakteristiek. Ja, die dingen zijn heus heel
belangrijk, je kunt er van alles mee doen. Het beroerde is alleen, dat
ik ze telkens weer opnieuw moet tekenen om het behoorlijk te kunnen
uitleggen, maar ja, dat wist ik toen ik er aan begon om u dit alles te
vertellen dus daar gaat hij dan maar weer (fig. 71). Zag u hoe handig
dat ging met die lijn? Hoe meer je het doet, hoe mooier ze worden.
Al die getallen laat ik nu maar weg, die zijn toch voor alle buizen
verschillend. Het gaat alleen om het principe. Ik geef nu eens een voor
spanning, die zo groot is, dat ik net in die onderste bocht uitkom.
Weer een mooie trilling, ongemoduleerd zoals u ziet, precies op de
lijn, die de voorspanning aangeeft. Want als er een voorspanning is,
van laten we zeggen 5 V en de trilling is maximum 2 V, dan ontstaat
er een pulserende gelijkspanning met maxima van 5+2 oftewel
7 V en minima van 5 — 2 is 3 V.
Als ik die uitersten nu overbreng op de karakteristiek, dan kan ik er
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rechts de anodestroomvariaties tekenen. Het wordt een pulserende ge
lijkstroom, maar de Igwn ligt hoger dan de ruststroom, dus is er weer
gclijkrichting. Voor het gemak heb ik de voorspanning maar gedoopt
met een één, en de I. ook.
Ik wil nl. de andere gevallen die mogelijk zijn ook nog in deze figuur
zien onder te brengen. Als tweede stap geef ik een grotere voorspan
ning en wel zo groot, dat hij net in het midden van het vrij rechte deel
van de karakteristiek terecht komt. De trilling weer tekenen en ook
de anodestroom. Dit alles geef ik aan met een 2. En wat zien we nu?
De gemiddelde I* is hier gelijk aan de Ia zonder signaal. En dat wil
niets meer of minder zeggen dan dat er geen gelijkrichting optreedt.
Daar hebben we hier dus niets aan. Nu nog het derde geval: een zo
grote voorspanning dat we in de bovenbocht terecht komen. De
is dan lager dan de ruststroom (I0zoals we hem noemen). En ook
als Igeni lager is dan I0 , is er gelijkrichting.
We zullen er niet verder op ingaan, maar we krijgen de beste resul
taten als we een zodanige voorspanning geven dat we het werkpunt
— tussen twee haakjes: dat woord moet u onthouden, want dat
komen we nog al eens tegen — zodanig kiezen, dat het in de scherpste
knik van de karakteristiek ligt. Dat zou hier dus zijn de voorspanning
die het werkpunt 3 bepaalt. Meestal doen we dat niet omdat er dan
continu een vrij grote stroom door de buis vloeit en dat is zonde,
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daar hebben we verder niets aan. Overigens, u moet het maar eens
proberen met de positieve spanning, maar dan moet u wel d'e karak
teristiek van de buis erbij hebben.
Zo, dan zijn we nu eindelijk zover, dat we aan de triode toe zijn. Nee,
toch niet. Ik wil nog één tekeningetje voor u maken, weer zo’n diode
karakteristiek en dan geen ongemoduleerde frequentie, maar een
gemoduleerde (fig. 72). Ziet u dat de gemiddelde anodestroom de
zelfde pieken en dalen heeft als die van de modulatiefrequentie? Dit
was alleen maar even om het u te laten zien. Dat onthoudt beter dan
alleen maar een verhaaltje. Ziezo, dat was dan dat en nu zonder ver
dere onderbreking — of het moest voor een kop koffie en een sigaret
zijn — naar de triode.
Daar zat dus een rooster in, dank zij Lee de Forest. Laten we aan
nemen, dat dat rooster een spiraal is, die om de gloeidraad heen zit.
Nee, niet strak, maar helemaal vrij ervan, zo ongeveer, dat hij in het
dichtste deel van de elektronenwolk zit. Om dat rooster zit dan de
plaat of anode. Als we dat rooster niet aansluiten gebeurt er niets,
de buis is dan een doodgewone diode en die kent u al van a tot z; nou
ja, van a tot z is een beetje erg veel, laten we zeggen van a tot d of zo
iets. Maar voor ons is dat voldoende. Dat rooster zit wel een heel
klein beetje in de weg, maar als er geen spanning op staat gaan de
elektronen uit de katode er rustig doorheen; niet door de draadjes,
maar door de gaten van de spiraal, als u begrijpt wat ik bedoel. Er
doorheen dus naar de anode, als die tenminste positief is ten opzichte
van de katode. En ik kan u er wel meteen bij vertellen dat hij dat bij
de triode altijd is. En niet zo’n beetje ook. Anodespanningen van 150
tot zo’n 300 volt zijn heel normaal. Zou ik een triode dus zo aanslui-
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ten als ik hier teken (fig. 73), dan zal de meter een zekere stroom aan
geven, tenminste als de gloeidraad op een transformator is aange
sloten; voor het gemak tekenen we die er nooit bij. De anode toch
is positief en dan gaan er elektronen van de katode door de ballonruimte naar toe.
Nu kunnen we tussen die punten A en B ook nog een batterij aan
sluiten. Verbinden we de plus daarvan met B, dus met de katode,
dan zit de min aan het rooster. Om het eens heel duur te zeggen:
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„het rooster heeft dan een negatieve potentiaal ten opzichte van de
katode.” Hè hè, het is eruit. Hoeveel dat is hangt van de grootte van
die roosterspanningsbatterij, zoals we hem noemen, af. Draaien we
dit batterijtje om, dan wordt het rooster positief t.o.v. de katode,
want dan zit de min ervan aan de katode en de plus aan het rooster.
Als dat batterijtje dan nog zodanig is, dat je er verschillende span
ningen op kunt aftakken dus b.v. 1,5 V; 3 V; 4,5 V enz., dan zijn we
al een heel eind op weg naar het constateren van een stelletje bar
belangrijke eigenschappen van die triode.
Ik teken hier weer eens een assenstelsel, dat er ongeveer net zo uitziet
als dat waarin we de karakteristiek van een diode tekenden (fig. 74).
Het ligt nl. in mijn bedoeling ook van deze triode een karakteristiek
te maken. Alle buizen hebben karakteristieken en ze vertellen ons
over de buis alles wat we willen weten.

f

De verticale as is hier weer de as waar we de stromen op uitzetten,
b.v. 5—10—15—20 enz. mA.
Maar horizontaal zetten we nu geen anodespanningen af, maar roosterspanningen. Naar rechts weer positief: 1,5; 3; 4,5; 6 enz. V en
naar links de negatieve spanningen —1,5; — 3; — 4,5 enz. V. De
karakteristiek, die we hier in gaan tekenen is de Ia-Vg karakteristiek.
Nu is Ia de anodestroom en Vg de roosterspanning, zodat het een
karakteristiek wordt die het verband aangeeft tussen anodestroom
en roosterspanning. Officieel heten ze dan ook anodestroom-rooster107
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spanningskarakteristieken, maar dat is zo’n mond vol, dat we het
altijd over de Ia -Vg karakteristieken hebben.
Nu gaan we meten, dat wil zeggen geen roosterspanning maar
natuurlijk wel anodespanning en gloeispanning. De meter wijst dan
een stroom aan van laten we zeggen 20 mA. Dus bij een Va van 150V
en een Vg van 0 V is de Ia 20 mA, tenminste bij deze buis; bij andere
buizen is het natuurlijk anders. Nu maken we de roosterspanning
1,5 V negatief en wat zien we? De anodestroom daalt tot ongeveer
13 mA. Nog een stapje verder: 3 V negatief, anodestroom. 71/, mA,
dus wéér lager. Bij 4,5 V negatieve roosterspanning meet ik nog
maar 3mA en bij — 6 V helemaal niets meer. Die 6 V negatieve rooster
spanning onderdrukt dus de hele anodestroom. Dit punt noemen we
het afknijppunt.
Nu draaien we de roosterspanningsbatterij om, zodat het rooster
positief is t.o.v. de katode.
We beginnen maar weer bij 0 volt Vg, dat is weer diezelfde 20 mA
anodestroom. Nu 1,5 volt positieve roosterspanning. Wat zal er dan
gebeuren denkt u? Juist, het is heel logisch, nietwaar? Bij negatieve
roosterspanningen een kleinere anodestroom en bij positieve roosterspanningen zal hij dus wel groter worden. En laat hij dat nu nog doen
ook! Zo is de \ bij + 1,5 V 27 mA, bij + 3 V 32 mA, bij + 4,5 V
wordt het 38 mA en bij -f 6 V 43 mA.
Geef ik een nog hogere spanning aan het rooster, dan neemt de
anodestroom in het begin niet meer toe. Het ligt voor de hand, dat
dan de verzadigingsstroom (I8) is bereikt, zodat alle geëmitteerde
elektronen op de anode terechtkomen. Nu verhogen we de rooster
spanning nog meer en dan zien we de anodestroom weer dalen. Dat
is maar raar, zult u zeggen.
Waar blijven die elektronen dan? Nou, dat is ook niet zo moeilijk in
te zien, want elektronen gaan naar een punt dat positief is en het
rooster is ook positief, dus de elektronen die niet op de plaat komen gaan
naar het rooster. Er treedt dan roosterstroom (Ig) op. Overigens,
in de praktijk zijn we daar als de dood voor, want roosterstroom
betekent zoals we later zullen zien, vervorming, en daar hebben we
een broertje aan dood. Roosterstroom begint al op te treden zodra het
rooster positief is, zelfs nog iets eerder, maar dat is te ingewikkeld
voor deze praatjes. Willen we dus geen vervorming hebben — en
dat willen we natuurlijk niet — dan mag het rooster nooit positief
worden. Maar daar vertel ik straks wel meer van.
Eerst maar even de theorie — nee, schrikt u maar niet, zo erg is het
niet—over de invloed van de roosterspanning op de anodestroom.
U weet, negatief en negatief hebben een hekel aan elkaar en stoten
elkaar af. Als er nu om de katode, waaruit de elektronen worden
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weggeslingerd, een negatief gevalletje zit — en dat is het rooster zoals
u weet — dan stoot dit de elektronen af. Ze gaan er niet zo makkelijk
meer doorheen en de anodestroom wordt dus lager. Die roosterspanning kan nu zo sterk negatief zijn, dat hij alle elektronen terug
stoot en dan heeft de plaat het nakijken. Daar komt dan geen enkel
elektroontje op terecht en zoals u weet is het dan afgelopen met de
anodestroom. Die paar volt negatieve roosterspanning zien dan kans
de aantrekkende werking van de hoge anodespanning op de elek
tronen helemaal te niet te doen. Dat rooster heeft dus heel wat in de
melk te brokken in de buis.
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de plaat beeft bet nakijken

Nu nog even het positieve rooster: dit zal, evenals de plaat, aan de
elektronen trekken. Ze krijgen dus een grotere snelheid dan zonder
positief rooster en die snelheid is zo groot, dat ze het rooster glad
voorbij vliegen.
Er komen er wel een paar op het rooster terecht, maar in verhouding
is de toename van de anodestroom veel en veel groter, tot het moment
dat alle elektronen naar de plaat gaan (afgezien dan van het kleine
beetje dat op hei rooster terecht komt). Verhogen we dan de rooster
spanning nóg meer, dan gaan er steeds meer elektronen naar het
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rooster en dan komen er dus minder op de plaat terecht. De roosterstroomheb ik hier onder in de figuur er nog bijgetekend. Het is nu 20, dat
op ieder moment de som van Ia en Ig (zoals de roosterstroom heet)
gelijk is aan de totale emissie, dus gelijk is aan de katodestroom (I*).
Dat is te controleren als we drie mA-meters gebruiken: één in de anodekring voor het meten van de anodestroom, één in de roosterkring
voor de Ig en één in de katodekring voor de Ik.
Nu ziet u in de karakteristiek nog een lijn staan, die heb ik er meteen
maar bijgetekend. Deze ontstaat als we dezelfde metingen nog eens
doen met een hogere anodespanning dus bv. Va = 200 V. En als ik
het nu goed heb getekend, dan blijkt dat de karakteristiek bij een
hogere Va zonder meer dezelfde is als bij een lagere Va, alleen is het
hele geval naar links verschoven. Gaan we de waarden eens aflezen,
dan zien we dat bij Vg = 0 V de Ia nu zo maar 29 mA is geworden,
terwijl het verzadigingspunt bij een lagere positieve Vg wordt bereikt,
maar dat het afknijppunt meer naar links ligt, dus dat de — Vg groter
moet zijn om dat afknijppunt te bereiken. We zeggen nu, dat de roosterruimte groter is geworden, dat wil zeggen, dat er een grotere
negatieve roosterspanning nodig is om Ia nul te maken. Bij 150 V
was de roosterruimte 6 V en bij 200 V anodespanning wordt het
ongeveer 9 V. Die roosterruimte wordt dus bepaald door het afknijp
punt en is direct uit de karakteristiek af te lezen. Overigens is de
ruimte — dat is korter en daarom zeggen we dat dan ook meestal —
groter naarmate de anodespanning hoger is. Tenminste bij een en
dezelfde buis. Een ander soort buis kan wel een veel grotere ruimte
hebben bij een veel lagere Va, maar dat zult u later wel zien. Overigens
kan ik u wel al vast vertellen, dat de ruimte groter moet zijn, naar
mate we de signalen meer hebben versterkt. De ruimte van een eindbuis — dat is de buis, waarop de luidspreker is aangesloten — moet
veel groter zijn dan die van de eerste buis in ons toestel.
Maar laten we niet vooruit lopen op de stof en gewoon verder gaan,
zonder nog over dergelijke dingen te piekeren.
Om te beginnen eerst nog eens de verschillen repeteren tussen de diode
en de triode.
Om de anodestroom van een diode te veranderen was er maar één
middel en dat was de anodespanning veranderen. Dat gaat bij een
triode natuurlijk ook wel, maar daarbij kun je de anodestroom ver
anderen door de roosterspanning te wijzigen. Zo zouden we bv.
eens kunnen proberen een wisselspanning op het rooster aan te
sluiten. Wat zien we dan? De roosterspanning wordt afwisselend
positief en negatief en de anodestroom zal daardoor toe- en afnemen.
Met betrekkelijk kleine roosterspanningsvariaties kunnen we zelfs
behoorlijk grote anodestroomvariaties krijgen. Moet u maar eens
110

kijken wat ik hier teken (fig. 75). Dit hier onderaan zijn de V -variaties
en daar rechts de I.-variaties, die daarvan het gevolg zijn. ïk heb er
een schemaatje bij getekend, dan kunt u zien, hoe dat in zijn werk
gaat. In de anodekring ontstaat nu een pulserende gelijkstroom
waarvan de gemiddelde waarde gelijk is aan de ruststroom, dus dé
stroom bij 0 V op het rooster.
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Hoe groot die stroomvariaties zullen zijn hangt af van de soort buis.
Je hebt nl. buizen met een steile karakteristiek en ook buizen met een
minder steile karakteristiek. Kijk zo: fig. 76. Alweer zo’n karakteris
tiek tekenen, een mens zou er wat van krijgen.
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Ziet u dat de stroomvariaties bij de buis met de steile karakteristiek
veel sterker zijn dan die bij de andere?
Bij een triode zetten we dus kleine spanningsvariaties om in grote
stroomvariaties. Dat is allemaal nogal eenvoudig 20 te zien, maar
jammer genoeg zijn er voetangels en klemmen in de vorm van een
vervorming, die zal ontstaan en die wordt veroorzaakt door de
roosterstromen, die er zullen optreden als het rooster positief is. Daar
heb ik u zojuist al wat van verteld, weet u wel? Nu moet u even heel
goed opletten, want wat ik nu ga vertellen grijpt een heel eind terug
op wat we al eens eerder hebben gehad.

voetangels en klemmen, die de
radiobuis voor ons beeft uitgebet. . .

Als er een stroom door een weerstand vloeit, gaat er in die weerstand
spanning verloren. Nou ja, wel niet helemaal verloren, want we
krijgen er warmte voor in de plaats, maar omdat we niets aan die
warmte hebben noemen we het zonder meer verlies. Nu heeft iedere
stroombron een zekere inwendige weerstand. Levert het ding geen
stroom, dan is de spanning aan de klemmen gelijk aan de e.m.k.,
maar als hij stroom levert hebben we een inwendig spanningsverlies
dank zij die inwendige weerstand en het gevolg is dan ook dat bij
stroomlevering de spanning daalt. En dat is nu een van die voetangels
en klemmen, die de radiobuis voor ons heeft uitgezet. Want wat
gebeurt er? De ene halve periode, als het rooster negatief is, is er geen
roosterstroom, dus de spanning op het rooster is dan gelijk aan de
e.m.k. van de stroombron. Maar de andere halve periode loopt er wel
roosterstroom omdat het rooster dan positief is en dan daalt de klemspanning, dus ook de spanning op het rooster. Die wisselstroom wordt
dus scheef, om het zo maar eens te noemen. Kijk zo, ziet u? (fig. 77).
Het resultaat is dan een anodestroomvariatie, die ook veel lagere
toppen heeft dan de dalen diep rijn. De anodewisselstromen geven
dan geen zuiver beeld meer van de roosterwisselspanning, zoals hij
zonder die roosterstroom zou hebben moeten zijn. Wat zegt u van
dat „zou hebben moeten rijn?” Hoe vindt een mens het uitl Dat
geen zuiver beeld geven van wat we in de buis stoppen betekent niets
anders dan vervorming.
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Willen we dus een triode als versterker gebruiken — dat kan name
lijk — dan moeten we er iets op vinden waardoor die vervorming
niet kan optreden. Zoals het zaakje nu is gaat het dus niet, dat ziet u
zelf ook wel.
Overigens hoeven u en ik ons niet druk te maken over het zoeken
naar een oplossing, dat hebben andere mensen al lang voor ons gedaan.
Je staat er werkelijk telkens weer van te kijken hoe ongelofelijk
knap en vreselijk listig de mensen, die dat allemaal hebben uitgezocht
toch eigenlijk wel zijn. Want radio is een raar vak, als jo voor dit of
dat een oplossing hebt gevonden, dan blijk je er weer een heel
andere fout in te hebben gebracht of weer op nieuwe moeilijkheden
* te stuiten, die dan ook weer moeten worden opgelost. Het is dan ook
dikwijls zo, dat je van twee kwaden wel eens het minste moet kiezen.
Nu behoeft u daar niet van te schrikken, de resultaten zijn nog heel
behoorlijk, zoals u trouwens op ieder willekeurig uur van de dag en
zelfs de nacht kunt horen.
Maar we gaan verder. Zoals ik het daarnet heb voorgesteld is het in
de praktijk niet, want die anode zit niet zo maar zonder meer aan de
batterij vast, er zit in dat stukje leiding altijd, maar dan ook werkelijk
altijd een of andere weerstand. Dat kan een gewone ohmse weerstand
zijn, maar het kan ook de primaire wikkeling zijn van een transfor
mator, dus een impedantie, en dan kan er ook nog een al of niet afge
stemde kring, bestaande uit een spoel en een condensator, in zijn
opgenomen. Ja, zelfs wel een spoel alleen. Een condensator alleen
natuurlijk niet, want die laat geen gelijkspanning door en dan zou de
anode geen positieve spanning krijgen. Wel zie je soms een smoor113

spoel in de anodekring, maar dat raakt een beetje uit de mode. Maar
of het nu een R, dus een ohmse weerstand is of een Z, dat is een
schijnbare weerstand of impedantie — wat dat is weet u nog wel hoop
ik — er zit een of andere weerstand in die anodekring. Als ik dat
even voor u teken ziet het er dus uit zoals dit hier (fig. 78). Voor het
gemak teken ik een ohmse weerstand, als u maar onthoudt dat het van
alles kan zijn behalve een condensator in zijn eentje. Hoe groot die
weerstand moet zijn zullen we later wel eens uitzoeken. Overigens is
het erg prettig, dat die weerstand er zit en wel om de volgende reden.

fig, 78
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Als er een stroom door een weerstand vloeit, ontstaat er over de uit
einden van die weerstand een spanningsverschil. Hoe groot dat is
heeft George Simon Ohm ons al verteld, toen hij zijn wet van Ohm
opstelde of uitvond of wat je met zo’n wet doet. Gaat er nu een vari
ërende stroom door zo’n weerstand, dan zal de spanning daaroverheen
ook variëren en wel overeenkomstig de stroom variaties. Hoe groter
de stroom, hoe groter de spanning over de weerstand. De roosterspanningsvariaties worden door de buis omgezet in anodestroomvariaties en die zorgen er op hun beurt weer voor, dat over de weer
stand in de anodekring, kortweg de belastingsweerstand of de anodeweerstand en nog korter Ra genoemd, weer spanningsvariaties ont
staan. Waarom dan die toch altijd nog vrij dure buis, zult u zeggen?
Maar weet u, wat die buis doet?

• • • dat beeft Georg Simon Ohm
ons al verteld. . .
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Versterken, dat wil zeggen, de variaties in de anodekring zullen veel
groter zijn dan in de roosterkring en dat dank zij die weerstand. Nu
treedt er .in de weerstand wel een spanningsverlies op, tenminste als
het een ohmse weerstand is, waardoor de anodespanning lager wordt,
maar dat is niet zo erg, dan maken we de spanning van de spannings
bron maar wat groter, daar hoeven we ons hoofd dus niet over te
breken.
Een hogere spanning op het rooster, waarmee ik dan bedoel een
spanning, die minder sterk negatief is, veroorzaakt een grotere anodestroom en een lagere spanning op de anode. Technisch gezegd: de
anodespanningsvariaties zijn 180 graden in faze verschoven met de
roosterspanningsvariaties. Dat doet er overigens niets toe, maar ik
wijs er even op, omdat ze daar tegenwoordig zo handig gebruik van
weten te maken bij de z.g. tegenkoppeling, een listigheidje, waarmee
de geluidskwaliteit kan worden verbeterd.
Zonder daar nu nog verder op in te gaan is het u zeker al wel duidelijk,
dat we die anodespanningsvariaties ook weer op de een of andere
manier kunnen toevoeren aan het rooster van een volgende buis,
waar ze dan plotseling roosterspanningsvariaties heten. Die buis kan
dan weer als versterker werken, zodat \ye daarna nog grotere anode
spanningsvariaties beschikbaar krijgen. Weet u hoe we dat noemen?
Spanningsversterking, een logische naam als we bedenken, dat we
uitgaan van kleine spanningsvariaties in de roosterkring.
Maar we kunnen een buis ook nog anders bekijken dan als spanningsversterker, nl. als energieversterker.
Als er roosterspanningsvariaties zijn ontstaan er anodestroomvariaties èn anodespanningsvariaties. Er komt dus per seconde in
de anodekring een zekere hoeveelheid energie of vermogen beschik
baar. Dit vermogen noemen we het wisselstroomvermogen en het is
gelijk aan het produkt van de anodewisselstroomvariaties en de
anodewisselspanningsvariaties. Nu kan dat wisselstroomvermogen
groot of klein zijn. Is het klein, dan worden meestal kleine stroomen grote spanningsvariaties opgewekt, dat is dus het geval bij span
ningsversterking. Is het vermogen dat wordt afgegeven door de buis
groot, dan gaat dat meestal in de vorm van betrekkelijk kleine span
ningsvariaties en grote stroomvariaties. Dat is dan de energieversterking en die wordt alleen toegepast in de eindbuis van het radio
toestel, dat is de versterkerbuis waarop de luidspreker wordt aan
gesloten.
Het produkt van anodewisselspanning en anodewisselstroom noemen
we het afgegeven vermogen of de output van de buis. Dat Engelse
woord output kunnen we blijkbaar maar niet vergeten en toch is
afgegeven vermogen zuiver Nederlands, maar ja, de uitdrukking is
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langer en daar hebben we nu eenmaal een hekel aan blijkbaar. Nu
moet u niet denken, dat we dat afgegeven vermogen zo maar cadeau
krijgen. Op geen stukken na zelfs, want de buis neemt, afgezien nog
van het vermogen dat in de gloeidraad in warmte wordt omgezet,
ook nog een behoorlijke portie energie op uit de anodespanningsbron.
En niet zo’n heel klein beetje ook. Van een triode b.v. is het rende
ment maar ca. 25 %, dat wil zeggen, dat het afgegeven vermogen
maar 25 % is van het opgenomen vermogen. De rest wordt op de
anode in warmte omgezet. U moet niet vergeten, dat de elektronen
daar met een enorme snelheid tegenaan botsen en dan ontstaat er
warmte en die warmte is natuurlijk groter, naarmate de snelheid van
de elektronen groter is. De warmte, die op de anode verloren gaat
— ja, echt verloren, want we hebben er niets aan — noemen we met
een mooi woord anodedissipatie

. . . niet vergeten dat de elektronen er
met grote snelheid tegenaan botsen en
dan ontstaat er warmte . . .

U mag ook anode-verspilling zeggen, maar niettegenstaande dat nog
goed is ook zullen niet veel mensen snappen wat u ermee bedoelt.
Houdt u het dus maar op anodedissipatie als u er beslist over moet
praten.
O ja, dat opgenomen vermogen noemen ze in tegenstelling tot het
afgegeven vermogen ook wel input. Vindt u het om de een of andere
reden nodig te weten hoe groot het opgenomen vermogen is, dan
hoeft u niets anders te doen dan uit de karakteristiek af te lezen hoe
groot bij een zekere anodespanning de anodestroom is, zonder dat
er een signaal op het rooster staat. Dat is dus de anodegelijkspanning
maal de anodegelijkstroom. Voelt u het verschil? Opgenomen: anode
gelijkspanning maal anodegelijkstroom; afgegeven: anodewisselspanning maal anodewisselstroom en dat wisselstroomvermogen is
dan bij een triode ongeveer 25 % van het gelijkstroomvermogen.
Ik heb geloof ik al eerder gezegd dat we een triode ook kunnen ge116

bruiken om ontvangen signalen gelijk te richten, te detecteren
heet dat eigenlijk. Daar zit wat in van „ontdekken”, dus zoiets als het
ontdekken wat er nu wel voor moois verborgen zit in die ontvangen
gemoduleerde draaggolf. Was het maar altijd mooi. Maar ja, smaken
verschillen gelukkig, anders zou het maar een saaie bedoening zijn in
de wereld.
Maar wij gaan nu eerst ontdekken hoe we de triode als gelijkrichter
kunnen gebruiken. Weet u nog wat we bij de diode hebben gedaan?
Die hebben we een positieve voorspanning gegeven. Dat kun je bij
een triode ook doen, tenminste in de roosterkring;' gewoon een
batterijtje erin opnemen. Maar wat gebeurt er als het rooster positief
is? Dan gaat er een roosterstroom vloeien en dat mag beslist niet.
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Dan maar eens een negatieve spanning proberen. Wacht even, eerst
het schema. Heel eenvoudig, ziet u wel? (fig. 79). Door dat batterijtje
hier links krijgt het rooster een negatieve roosterspanning ten op
zichte van de katode. Ik heb hier een indirect verhitte buis getekend,
maar dat verandert niets aan de zaak. Bij een direct verhitte buis zit
dat batterijtje direct aan de gloeistroombatterij, dus aan de gloeidraad,
die bij deze buizen meteen voor katode speelt. Bij indirect verhitte
buizen gebruiken we geen batterijtje meer, daar is een veel eenvou
diger oplossing mogelijk, zoals u verder zult zien. Eerst eens kijken
wat er door dat batterijtje gebeurt.
Daar komen weer karakteristieken aan te pas. Zo, die staat er weer
op (fig. 80). Dat gedeelte van de karakteristiek rechts van de verticale
as maken we nooit af, daar mogen we toch niet komen, want dan
vloeit er roosterstroom.
Om te beginnen geven we een negatieve roosterspanning die kleiner
is dan de maximale waarde van onze wisselspanning in de roosterkring. U ziet hier wat daarvan het gevolg is. De wisselspanning maakt
het rooster telkens nog even positief. Er gaat dan roosterstroom lopen
en de anodewisselstromen zijn geen zuiver beeld meer van de rooster117

neg roostertpan.

wisselspanningen. Iqcm is kleiner dan I0. Dat punt P dat ik hier aangeef
is het z.g. werkpunt. Het wordt zoals u ziet bepaald door de negatieve
roosterspanning bij een zekere anodespanning. De stroom I0 is de
ruststroom, dat wil zeggen de anodegelijkstroom, die er bij deze
instelling van de buis, zoals we dat noemen, optreedt.
Dat was dus niet je ware. Die roosterspanning moet dus groter worden
dan de maximale roosterwisselspanning.
Tussen twee haakjes, vindt u goed dat ik voortaan praat over het
signaal op het rooster? Dat is ook juist en het zegt wat prettiger
dan roosterwisselspanning en voor u is het ook makkelijker, want
een mens wordt draaierig van al die verschillende spanningen.
We geven dus nu maar een grotere roosterspanning. Even de rest er
bij tekenen (fig. 81) en daar hebben we alweer zo’n scheve vervormde Ia. Dat zit ’m zoals u ziet in die onderste bocht van de
karakteristiek. Daar moeten we dus ook al weer vandaan blijven. Er
zit dus niets anders op dan de roosterspanning zodanig te kiezen,
dat het werkpunt mooi midden op het rechte deel van de karakteristiek
komt te liggen, zoals hier op deze tekening (fig. 82). Nu is IRem = I0
en er treedt dan geen vervorming op. De buis werkt als versterker.
En dat moeten we nu vooral goed onthouden:
le. Om een buis zonder vervorming als versterker te laten werken,
moeten we zorgen de negatieve roosterspanning zodanig te
kiezen dat het werkpunt op het midden van het rechte deel van
de karakteristiek ligt.
2e. De roosterwisselspanning (het signaal dus) mag niet buiten het
rechte deel van de karakteristiek uitkomen en ook niet groter
zijn dan de roosterspanning.
3e. En dit heb ik nog wel niet gezegd, maar dat doe ik dan nu: Als
het signaal te sterk is, dus als de roosterwisselspanning te groot
is, dan moeten we een buis kiezen met een grotere ruimte.
Deze drie punten vormen het a-b-c voor een goede versterking.

rustkarakteristiek • • •
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Nu nog even zeggen hoe groot die roosterspanning dan precies moet
zijn om op dat midden van het rechte deel terecht te komen. Dat is
een roosterspanning, die gelijk is aan 1/2 a a/3 van de roosterruimte.
Heeft de buis dus een roosterruimte van 30 V dan wordt de negatieve
roosterspanning dus 15 a 20 V. Praktisch zult u in dit geval wel kun
nen gaan tot 2/a van de ruimte. Altijd trouwens 1 Als we dat punt in
de karakteristiek tekenen lijkt het wel veel te ver naar links te liggen,
maar dat komt omdat dit een z.g. rustkarakteristiek is, dat wil
zeggen, een karakteristiek waarbij geen rekening is gehouden met de
weerstand in de anodekring. In de praktijk zit die er altijd en dan komt
de karakteristiek vlakker te liggen en dat is dan de werkkarakteristiek. Daar praat ik met u niet over, dat gaat voor deze verhaal
tjes wel wat te ver; u moet het dus zo maar van me aannemen.
We waren bezig met uit te zoeken, hoe we de triode ook als detector
kunnen gebruiken, maar ik zie tot mijn schrik dat het dan veel te laat
gaat worden. Dit stellen we maar uit tot de volgende keer, maar wel
wil ik nog even aangeven hoe we dat roosterspanningsbatterijtje
kunnen laten vervallen en vervangen door automatische negatieve
roosterspanning.
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fig. 83
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Zoals ik u vertelde moeten we het rooster negatief maken ten opzichte
van de katode. Maar we kunnen natuurlijk net zo goed de katode
positief maken ten opzichte van het rooster. Dat heeft hetzelfde
effect. We doen dat met behulp van een katodeweerstand, een dood
gewone ohmse weerstand, die we in de katodeleiding opnemen. Als
ik hem teken ziet het er zo uit (fig. 83). De katodestroom Ik gaat door
de weerstand Rk en veroorzaakt daarin een spanningsverlies. Nu gaan
de elektronen in de richting van het pijltje door deze weerstand. De
onderkant is dus negatief ten opzichte van de bovenkant. Het rooster
zit aan deze onderkant vast en dat is dus ook negatief ten opzichte
van de katode, die aan de bovenkant van de weerstand zit. Als de
katodestroom bekend is — en dat is hij, want bij een triode die als
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versterker werkt is dat de ruststroom, dan is dus Ik = I0 — en we weten
de negatieve roosterspanning, die we moeten hebben dan kunnen we
met behulp van de wet van Ohm de katodeweerstand uitrekenen.
Stel, dat we 6 volt negatieve roosterspanning moeten hebben en dat
de I, = 40 mA. De katodeweerstand is dan Rk = 6: 0,04 = 150 ohm.
Nu zijn we er nog niet, want ook de anodewisselstroom gaat door de
Rk en daardoor zou het spanningsverlies, dus de roosterspanning
variëren. Dit mag natuurlijk niet en daarom schakelen we over Rk
een grote condensator, die zo groot moet zijn, dat de wisselstroom
daar makkelijker doorheen kan dan door de ohmse weerstand. Dat
is bij laagfrequent versterkers wel 25 tot 50 fi F. Als ik de stromen in
die onderdelen even teken, gaat dat er zo uitzien (fig. 84). Er komt
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dus van de onderkant een pulserende gelijkstroom, die zich splitst in
een gelijkstroom door de weerstand Rk en een wisselstroom door de
condensator Ck. Aan de bovenkant komen ze weer samen en vormen
dan weer een pulserende gelijkstroom. Handig bedacht, vindt u ook
niet? Er zijn nog wel een paar andere oplossingen mogelijk, maar
daar zullen we het nu niet meer over hebben. Het zal u toch wel
duizelen van alle nieuwe begrippen denk ik.

Veel formules hebben we deze keer niet. Toch zal ik voor alle zeker
heid maar wat afkortingen opschrijven.
Ia = anodestroom
I. = verzadigingsstroom (alle elektronen naar de anode)
If«m = gemiddelde anodestroom
Vi = anodespanning
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V,

= gloeispanning
= gloeistroom
Ra = anodeweerstand (weerstand in de anodekring)
Rk = katodeweerstand
Ck = katodecondensator
Ik = katodestroom (bij trioden is Ik = Ia)
Afknijppunt is punt waarop de Ia nul wordt.
— Vg = negatieve roosterspanning
P = instelpunt, werkpunt (waarbij — Vg= x/2 i 2/3 van ruimte)
De katodeweerstand wordt berekend uit:
Rk = — Vg : Ik (P)
waarin — Vg = negatieve roosterspanning in V;
Ik = katodestroom in A.
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ACHTSTE PRAATJE
Ja, dat is zo, ik had u beloofd vandaag eens wat te vertellen over
het gebruik van de triode als detector, dus voor het gelijkrichten
van de ontvangen signalen. Nu kunnen we dat op twee heel ver
schillende manieren doen en omdat we de vorige keer al over nega
tieve roosterspanningen hebben gesproken lijkt het me niet zo gek
met de z.g. anodedetectie of plaatdetectie, zoals ze het ook wel
noemen, te beginnen. Daar komt nl. ook een negatieve roosterspanning aan te pas, een heel grote zelfs. Ik zal maar weer eens een
karakteristiek voor u tekenen, dat praat makkelijker, want dan kan ik
meteen aanwijzen, wat ik bedoel. Zo, daar is-ie weer eens voor de
zoveelste keer (fig. 85). Dat punt hier helemaal links, waar de
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anodestroom ophoudt, is het afknijppunt, weet u nog wel? Nu geven
we de buis een zo grote negatieve roosterspanning, dat het werkpunt
precies in het afknijppunt terecht komt. Als er nu een signaal binnen
komt, dan maakt dat het rooster de ene halve periode minder negatief—
zo, ziet u, hier naar rechts — maar de andere halve periode wordt het
rooster nog sterker negatief. Er loopt toch al geen anodestroom bij
die vaste negatieve roosterspanning, die we hebben aangelegd, dus
dat nog negatiever worden maakt niets uit. Maar als het rooster
minder sterk negatief wordt gaat er een anodestroom lopen. Iedere
halve periode krijgen we dus een anodestroomstoot. De gemiddelde
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• • • iedere halve periode krijgen we
een anodestroomstoot • • •

anodestroom, de 1^ dus, wordt daardoor hoger. Dat is dus net als
bij de diode en er zal ook hier gelijkrichting van het signaal optreden.
Wacht, ik zal voor alle zekerheid ook nog maar eens een figuurtje
maken met een gemoduleerd signaal (fig. 86). Even geduld, want
dat is altijd een heel geteken. Hier onderaan dus het gemoduleerde
signaal en daar rechts dan de anodestroompieken, die met de modu
latie op en neer gaan. Tekenen we nu ook nog de gemiddelde anode
stroom, dan klopt die precies met de modulatie en het signaal kan dus
hoorbaar worden gemaakt op dezelfde manier als bij een diodedetector. Om die hoogfrequente pieken weg te werken komt er ook
nu weer een telefooncondensator aan te pas.
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Pardon? O, wilt u dat ook wel eens in een compleet schema zien?
Nou, dat kan (fig. 87). Ik neem dan maar hetzelfde niet-inductieve
schema van de diode, dan ziet u weer een oude bekende. Ziet u wel,
dat er eigenlijk niet veel verschil is met dat diodeschema? We kunnen
dus zonder veel moeite ons toestelletje voorzien van een triode als
detector. Dat batterijtje is om de negatieve roosterspanning te geven,
maar dat kunnen we natuurlijk beter doen door een weerstand met
condensator in de katodeleiding op te nemen. Alleen nog dit: dat
gaat niet met een direct verhitte buis, zodat we dan een indirect
verhitte moeten hebben. Hier is het schema ook nog (fig. 88). Waarom
ik hier geen anodebatterij bijteken? Wel, omdat we, als we de gloeidraad van de buis toch met wisselstroom voeden, net zo makkelijk
en zeker zo voordelig een plaatspanningsapparaat kunnen nemen.
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Trouwens dat doen we toch altijd, of het moet zijn dat de ontvanger
draagbaar is, dan zit je aan batterijen vast, want het lichtnet kun je
nu eenmaal niet meenemen als je de hei opgaat. Dat laatste schema
heb ik voor de variatie maar inductief gemaakt, dat is toch altijd
nog een tikkeltje beter dan een directe koppeling.
De anodedetectie heeft hetzelfde bezwaar als de diodedetectie. De
signalen worden namelijk niet of heel weinig versterkt. Nu is dat
in een normale ontvanger met een stuk of wat versterkbuizen erin
helemaal niet erg. Maar als we een ontvanger maken met maar één
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bet lichtnet kan je moeilijk meenemen
als je de hei opgaat. . .

buis, dan is het toch wel leuk als die buis de zaak ook nog wat ver
sterkt op de koop toe. Nou dat kan, al moeten we dan een detectiemethode toepassen, die nu vrijwel uit de gratie is. De diodedetectie
heeft namelijk voordelen boven de roosterdetectie of roosterstroomdetectie, die ik nu op het oog heb. Die voordelen zitten
in de kleinere vervorming. Maar die is ook bij roosterdetectie al
van dien aard dat u het toch niet hoort, dus daar maken we ons
nu maar geen zorgen over.
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Dit hier is nu een triode, die als roosterdetector is geschakeld (fig. 89).
Ik teken alleen maar een deel van het schema, want het gaat alleen
om het principe. Tussen de spoel en het rooster wordt een con
densator (de roostercondensator) opgenomen. De grootte daarvan
heeft wat invloed op de klankkleur. Een mooi woord, vindt u niet?
Maar eigenlijk is het nog niet zo gek, want we spreken ook over
donkere tonen en heldere tonen en daar zit ook wat van kleur in. Die
roostercondensator dan moet officieel tussen de 200 en 500 pF zijn,
maar je ziet ze ook wel van 50 pF, groter dan 500 pF zijn ze echter
nooit.
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Hebben we een grote roostercondensator (Cg) dan komen de hoge
tonen minder goed door dan de lage en bij een kleine roosterconden
sator is het juist andersom.
Dan zit hier aan de kant van het rooster nog een weerstand die we
lekweerstand (Rg) noemen, officieel is het zelfs een roosterlekweerstand, maar dat is zo’n mond vol, dat we dat vrijwel nooit zeggen.
Nu is het zaakje compleet. Laten we aannemen dat er een zuivere
sinusvormige wisselstroom in de roosterkring optreedt, die komt dus
zo te zeggen uit die kring I^Q.
Op een zeker ogenblik, dat is dus gedurende een halve periode,
zal de condensator aan de kant van de spoel plus zijn. De andere
kant is dan min. Min wil zeggen te veel elektronen. Die moeten
dus ergens vandaan komen en omdat die kant van de condensator
direct aan het rooster zit, zullen ze daar vandaan moeten komen.
Dat houdt dus in, dat het rooster dan plus wordt, want een tekort
aan elektronen betekent positief. Een positief rooster trekt elektronen
aan uit de ballon en er zal dus een klein roosterstroompje lopen.
Die roosterlekweerstand — hé, daar zeg ik zonder erbij te denken
het toch nog voluit — die lekweerstand dan, denken we nog even weg.
De elektronen die de roosterstroom uitmaakten, blijven nu zitten
op de condensator, want ze kunnen nergens heen. Het gevolg daarvan
is, dat het rooster een heel klein beetje negatief wordt. Tijdens de
tweede helft van de periode zal het rooster dus een tikkeltje sterker
negatief zijn dan zonder de condensator. Nu krijgen we weer een
positieve periodehelft, dus weer een roosterstroompje en een nog
sterker negatief rooster. Dat gaat net zo lang door tot het rooster
niet meer positief kan worden. Het gaat dus zo’n beetje trapsgewijs,
ongeveer zoals ik het hier teken (fig. 90). De negatieve spanning van
het rooster is dan net zo groot als de maximumwaarde van het signaal,
terwijl de gemiddelde anodestroom in overeenstemming daarmee
afneemt.
Dat gaat dus al de goeie kant op, maar als het signaal ophoudt blijft
het rooster negatief, omdat de elektronen die de condensator hebben
opgeladen nergens heen kunnen, want we hebben de lekweerstand
nog even weggedacht, weet u wel?
Zetten we nu een gemoduleerd signaal op het rooster, dan wordt
de negatieve roosterspanning ook weer gelijk aan het maximum van
dit signaal. Is de amplitude kleiner (door de modulatie) dan gebeurt
er niets, want het rooster is dan té negatief. Wel gaat de Ia met de
modulatie op en neer, maar het gemiddelde daarvan verandert niet
en dat moet nu juist wel veranderen om detectie te krijgen. Hier
ziet u het (fig. 91). Als het goed was moest dit gemiddelde de vorm
hebben van de modulatie.
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Brengen we nu een lekweerstand aan, 2oals die hier is getekend,
dan kunnen de elektronen, die op de condensator achterblijven,
weglekken. Houdt het signaal op, dan wordt het rooster dus weer
nul volt. En bij een gemoduleerd signaal zal door het weglekken
de roosterspanning met de amplitude van het signaal op en neer gaan.,
De toppen van dat signaal komen dan allemaal tegen de nullijn aan
te liggen. Dus ongeveer zoals hier (fig. 92). De anodestroom ver
andert dan op dezelfde manier en het gemiddelde daarvan komt
weer overeen met de modulatie, dus hebben we gelijkrichting ofte
wel detectie. Een schema van een inductieve ontvanger met roosterdetectie ziet er nu uit als dit hier (fig. 93). We missen de katode-
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I
weerstand met condensator, maar die hoeven er nu niet te zijn omdat
de roostercondensator met de lekweerstand ervoor zorgen dat het
rooster steeds de juiste negatieve spanning heeft. Hoe groot die
weerstand moet zijn, vraagt u? Och, dat steekt ook al niet zo krap.
Zo’n 2 000 000 tot 3 000 000 ohm, dus 2 & 3 megohm is wel goed.
Alleen is het wel wenselijk om bij gebruik van een grote rooster
condensator een kleine lekweerstand te nemen en bij een kleine con
densator een grote weerstand. U moet maar denken, dat hij anders
te gauw leegloopt en dat mag natuurlijk niet.
Zo zachtjes aan zijn we al in staat een heel behoorlijke ontvanger
te bouwen.

•.fo jachtjes aan kunnen we al een heel
behoorlijke ontvanger bouwen.......

Je kunt er zelfs de sterkste stations al wel mee op een luidsprekertje
te horen krijgen. En als je zodanige spoeltjes en condensatoren neemt,
dat ze geschikt zijn voor korte golven, dan hebben we zelfs al een
heel aardige kortegolfontvanger. Maar hij kan nog beter. Namelijk
als we in de anodekring nog een spoeltje opnemen, dat wordt ge
koppeld met de spoel in de roosterkring (fig. 94).
Zo’n ding heet een terugkoppelspoel, want we koppelen de
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trillingen in de anodekring ermee terug op de roosterkring. Even
heel in het kort vertellen hoe dat gaat. We hebben dus een trilling
in de roosterkring. Een zelfde trilling, maar sterker ontstaat daardoor
via de buis in de anodekring, dus ook in het terugkoppelspoeltje.
Nu is dat ding gekoppeld met de roosterkringspoel en wel zodanig,
dat hij trillingen in de roosterkringspoel opwekt, die in dezelfde
richting werken als de oorspronkelijke trillingen, die daardoor dus
sterker worden. Hierdoor worden de trillingen in de anodekring
weer sterker, dus ook in de roosterkring weer en zo maar door tot
er evenwicht is. Het eindresultaat is een aanmerkelijk sterker geluid.
Alleen kan er nog wat naars optreden, want als we te sterk terug
koppelen, door b.v. de spoeltjes te dicht bij elkaar te brengen, dan
blijven die trillingen in de beide kringen elkaar maar versterken en
er ontstaat een oorverdovende giltoon. Draaien we dan aan de afstemcondensator dan horen we dat bekende gejank, dat we Mexi
caanse hond noemen. Technisch zeggen we, dat de buis gene
reert of oscilleert. De frequentie daarvan kan zó hoog zijn dat
we het niet horen en dat is wat ze in de zender doen om de draaggolf
op te wekken. Overigens zijn er ook wel ontvangers, waarin zo’n
oscillerende buis voorkomt, dat zijn de zogenaamde superheterodynes, maar die komen een andere keer aan de beurt. Misschien
interesseert het u alvast te weten of ze veel voorkomen. Dat doen ze,
want vrijwel iedere ontvanger is tegenwoordig een super, zoals we
dat kortweg zeggen.

Mexicaanse bond

We hebben dus nu een ontvangertje met één buis, wat zeg ik, we
hebben er al veel meer: eerst een kristalontvanger, toen met een
diode en nu al twee verschillende met een triode. Het begint nu
toch heus op radio te lijken zou je zo zeggen.
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Met die éénpitters, zoals amateurs ze wel noemen, bent u natuurlijk
niet tevreden. U wilt meer stations horen en vooral wilt u het harder
kunnen zetten, zodat alle huisgenoten ook van uw produkt kunnen
genieten. Daar is niets op tegen en ik wil u dan ook met alle plezier
vertellen hoe we de zaak kunnen uitbreiden met een versterker.
Maar u moet me dan wel beloven, dat u een beetje uw fatsoen houdt
en het geval niet zo hard laat brullen, dat uw buren er ook van
kunnen meegenieten. Nou, genieten, dat is maar zo-zo, we kunnen
rustig zeggen er last van kunnen hebben.
Ik weet wel, dat het interessant is om te kunnen laten horen hoe
hard het wel kan, maar heus, dat moet u toch echt niet doen. Afge
sproken? Goed, dan gaan we verder.
We kunnen bij de radio op twee manieren versterken. In de eerste
plaats kunnen we het signaal vóór gelijkrichting versterken, dat heet
dan hoogfrequent versterking of ook wel radiofrequent
versterking. Het resultaat is meer geluid, maar vooral meer stations,
en in verband daarmee is hoogfrequent versterking dan ook wel
aantrekkelijk. Maar een goeie hoogfrequent versterker bouwen is
lang niet makkelijk. Niet dat het schema ingewikkeld is, maar ze
hebben een haast onbedwingbare neiging om te gaan oscilleren en
als hij dergelijke kuren vertoont ben je nog niet gelukkig. Ook ver
sterkt hij beter de lange golven dan de korte, maar daar gaan we maar
niet verder op in, dat zou de zaak te ingewikkeld maken.
De tweede methode om te versterken is versterking van het eenmaal
gedetecteerde signaal, dus versterking na de detectorbuis. Dit noemen
we laagfrequent versterking of met een buitenlands woord
audiofrequent versterking, dat we dan weer afkorten tot a.f.,
in tegenstelling met h.f. dat natuurlijk hoogfrequent, of r.f., dat
radiofrequent betekent.
Nu kunnen we maar niet zonder meer een a.f. versterkbuis achter de
detector hangen, hij moet daarmee worden gekoppeld. Eén trap
versterking bestaat dus altijd uit een koppelend element en een buis.
Nee, dat element is niet een stroombron, maar het kan zijn ten eerste
een transformator — we hebben dan transformatorkoppeling —
en ten tweede het kan ook een samenstelling zijn van een condensator
en twee weerstanden; dat heet dan weerstandskoppeling en ten derde
is er nog de smoorspoelkoppeling, waarbij een van de weerstanden
van de weerstandskoppeling is vervangen door een smoorspoel.
Met opzet heb ik steeds het woord koppeling gebruikt, want met
uitzondering van de transformator werkt het koppelend element niet
versterkend maar zelfs nog verzwakkend. Het is alleen maar een
noodzakelijk kwaad en als zodanig moet u het dan maar beschouwen.
Laat ik beginnen met de transformatorkoppeling (die is nl. het
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makkelijkste te begrijpen) en dan speciaal de a.f. versterking met
transformatorkoppeling.
Ik moet nu eerst weer een schema tekenen (fig. 95). Deze buis hier
die ik 'Vl noem is b.v. de detector. Dan hebben we hier de transfor
mator T,, waarvan de primaire is opgenomen in de anodekring van V,.
Ziet u, daar heb je nu die Rft waar ik het de vorige keer over had.
De anodestroomvariaties gaan door deze primaire en omdat het
een variërende stroom is worden er in de secundaire van de trans
formator spanningsvariaties opgewekt. We voeren die toe tussen het
rooster en de katode van de versterkbuis V2, en klaar is Kees. Die
spanningsvariaties toch zullen in de anodekring van de buis V2 veel
sterkere anodestroomvariaties veroorzaken. Natuurlijk moet deze
buis de grotere roosterspanningsvariaties kunnen verwerken, hij
moet dus een grotere ruimte hebben dan de detector, of in het al
gemeen: groter dan de voorgaande buis, want je kunt achter deze
versterktrap weer net zo’n zelfde versterktrap hangen als het nog
niet hard genoeg is. U voelt zeker wel, dat deze buis met die grotere
ruimte ook een grotere negatieve voorspanning moet hebben, want
anders wordt het rooster om de halve periode positief en dan heb
je dat gezeur met die vervorming weer. Op de punten, die ik hier
met ABCD aangeef, wordt dus het koppelend element aangesloten.
Moet er toch nog een versterktrap achter, dan komen de punten Ax B*
overeen met de punten AB, zodat de ingang van het koppelend
element dan tussen
Bx komt te zitten. Ik zal het gestippeld er
bij tekenen, dan weet u meteen hoe het moet. Er komt dan natuurlijk
ook nog een buis bij, die we nu maar Vs noemen ter onderscheiding.
Nu kunnen we maar niet een willekeurig aantal van die a.f.-trappen
achter elkaar zetten, dat geeft ook weer moeilijkheden.
Met twee stuks houdt het dan ook op. De laatste buis is dan de eindbuis, dat is dus V8 in deze figuur. Daar hebben we het straks nog
wel even over.
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eerst eens kijken hoe die weerstandskoppeling in elkaar %it.......
Nu eerst eens kijken hoe de weerstandskoppeling in elkaar zit. Nou
dat is helemaal niet zo moeilijk. De primaire van de transformator
wordt vervangen door een ohmse weerstand en de secundaire ook.
De twee spoelen van de transformator waren gekoppeld door de
kern en ook die twee weerstanden moeten worden gekoppeld. Dat
zou je kunnen doen met een weerstand, maar dan zou de volle anodespanning van V1 op het rooster van V2 komen te staan en dat lijkt
nergens naar natuurlijk. Gelukkig wordt een gelijkspanning door
een condensator tegengehouden, zodat we de twee weerstanden
koppelen door een koppelcondensator (C*), die behoorlijk groot kan
zijn, wel tot een 50 000 pF aan toe. Als ik dat geval nu even teken,
(fig. 96), dan ziet u wel, dat die punten ABCD precies overeenkomen
met de punten ABCD, waarop de transformator was aangesloten.
Die tweede weerstand (Rg) is weer de lekweerstand en heeft een waar
de van zo om en bij de 1 megohm. De grootte van de weerstand
in de anodekring hangt af van het type buis, dat ervóór staat, daar
kan ik dus niet veel van zeggen, want dat loopt nogal uiteen. Maar als
u het heel precies wilt weten, die weerstand is ongeveer 2 tot 4 maal
zo groot als de inwendige weerstand (Rj) van de buis. Die geeft
de fabrikant op bij de buisgegevens en wel als: Rj is zoveel ohm,
maar er staat bij de buisgegevens ook wel eens direct de waarde
van R„ zodat we dan helemaal zeker van onze zaak zijn.
c*
e*
fig, 96
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Ms we de weerstandskoppeling kennen, dan weten we meteen hoe
de smoorspoelkoppeling in elkaar zit. Het enige verschil tussen die
twee is dat bij smoorspoelkoppeling de weerstand R* is vervangen
door een a.f. smoorspoel, dus zoals op dit krabbeltje (fig. 97).
Nu zult u zelden transformatorkoppeling en nog minder smoorspoel
koppeling tegenkomen. Allicht, denkt u nu natuurlijk, die paar
weerstandjes en de condensator van een weerstandskoppeling zijn
heel wat goedkoper dan zo’n transformator of een a.f. smoorspoel.
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de toestelfabrikanten
vfjn echt te fatsoenlijk........

Dat is ook 20, maar dat is toch heus niet de reden.
De toestelfabrikanten zijn echt wel 20 fatsoenlijk, dat ze iets wat
beter maar duurder is, toch gebruiken. Maar de voornaamste oorzaak
is, dat weerstandskoppeling beter is dan die andere twee koppelmethoden. Ik zal daar niet teveel over zeggen, alleen wil ik u wel
even aangeven in welke richting u dat betere moet zoeken. De
weerstand van een ohmse weerstand — bah, wat klinkt dat vervelend — is hetzelfde voor alle frequenties, tenminste praktisch het
zelfde, maar een transformator heeft een zekere zelfinductie en de
impedantie daarvan wordt groter bij hogere frequenties en kleiner bij
lagere frequenties. En misschien heb ik het al eens eerder verteld,
maar dat is niet erg want dan zit het er bij u des te beter in, dat bij
muziek frequenties van zo’n 20 tot 20 000 Hz voorkomen. In het
laatste geval zou de impedantie van de transformator dan zelfs 1000
maal zo groot zijn als bij een frequentie van 20 Hz. Nu komen die
twee uitersten bij gewone radio-ontvangst wel nooit voor, maar ik
geef ze alleen om u te laten zien dat die impedantie steeds verandert.
Nu doet die impedantie dienst als Ra van de buis, dus u kunt zich
wel voorstellen, dat de versterking voor iedere frequentie weer anders
is. De versterkingskarakteristiek, dat is de lijn die aangeeft, hoeveel
maal iets wordt versterkt, is bij een transformator dan ook op geen
stukken na een rechte lijn en dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Bij de smoorspoel is het precies hetzelfde, want dat is ook een zelf
inductie. Bij weerstandskoppeling is de karakteristiek ook wel niet
helemaal vlak, maar er zit toch een behoorlijk recht stuk in en dat
is net zo ongeveer het stuk dat we nodig hebben. Bij de heel lage
en de heel hoge frequenties is de versterking wel minder, maar daar
komen we bij gewone radio toch niet aan toe. Vandaar dat we zo
graag de weerstandskoppeling — goed en goedkoop — toepassen.
Ja, wat nu, doorgaan met laagfrequent versterkers of eerst wat
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goed en goedkoop... • •

vertellen over de hoogfrequent versterkers? Laten we de h.f. ver
sterkers (of eigenlijk r.f. versterkers) maar nemen, daar is niet zoveel
over te vertellen. Om te beginnen kennen we daarbij ook transformatorkoppeling. Niet zo’n transformator met een gelamelleerde ijze
ren kern, maar twee spoeltjes, die met elkaar worden gekoppeld.
Soms wordt daar dan nog als kern een poederijzerkern gebruikt,
maar lang niet altijd. Zo’n poederijzerkern is eigenlijk niets anders
dan een staafje van een of ander bindmiddel, waarin heel fijne ijzerdeeltjes voorkomen. Het ijzer verhoogt dan wel de zelfinductie en
maakt de koppeling dus ook vaster, maar er komen geen wervelstromen en andere nare dingen bij voor.
Nu is het merkwaardige bij r.f. versterking, dat hier het koppelend
element achter de buis komt. We hebben dus eerst de buis en dan
het koppelend element. Het van de antennekring komende signaal
wordt nu öf direct tussen het rooster en de katode van de r.f. buis
aangesloten óf de buis wordt inductief gekoppeld met de antenne
kring. Ik zal ze allebei hier even in principe tekenen. Dit hier is de
directe koppeling (fig. 98). Dus Lx en Q vormen de antennekring of
afstemkring en Vx is de r.f. buis.
Nu komt het koppelend element met de volgende buis, b.v. de
detector. Ik geef de vier hoofdaansluitpunten maar weer aan met
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A, B, C en D, dat is makkelijker voor straks. Wat ik hier teken is
een r.f. transformatorkoppeling, die niet is afgestemd. De r.f. buis
krijgt op de bekende manier negatieve roosterspanning, vandaar die
weerstand Rk en de condensator daar overheen. Die ontkoppelcondensator is lang niet 20 groot als bij de a.f. buizen; met zo’n
1000 pF zijn we al een heel eind op weg. Het primaire spoeltje van
de r.f. transformator zit in de anodekring en doet dus dienst als Ra.
In het secundaire spoeltje worden nu spanningen opgewekt door de
stroomvariaties in de primaire en deze spanningsvariaties komen
via de roostercondensator op de detectorbuis V2 terecht. Tussen de
punten E en F kunnen we nu een telefoon of luidsprekertje aansluiten
of, als we het harder willen hebben, een complete a.f. versterker.
Willen we de zaak nog beter hebben, dan kunnen we over die spoeltjes
P en S van de transformator ook nog een paar variabele condensa
toren schakelen. Het koppelend element gaat er dan zó uitzien (fig. 99).
Nu is het echt niet nodig ze er allebei in te zetten, de afstemming
wordt er trouwens ook moeiiijker door. Zonder bezwaar kan één

de afstemming wordt er
moeiiijker door........

van de twee worden weggelaten, vandaar dat ik ze allebei gestippeld
heb getekend. Ja, we kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en
volstaan met één spoeltje en één condensator.
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De roostercondensator van de detectorbuis komt dan direct aan de
bovenkant van het spoeltje en de katode via de anodespanningsbron
aan de andere kant. Ik teken het er niet bij, maar u weet nog wel,
dat het PSA met de min aan aarde zit en de katode zit daar ook aan.
Hier is dan een schema van een inductieve ontvanger met deze soort
koppeling, die we sper kring koppeling noemen (fig. 100). Hij
is prima en wordt dan ook heel veel toegepast. Weerstandskoppeling
komt voor r.f. versterking niet in aanmerking, want ik heb u zojuist
al verteld, dat weerstandskoppeling het bij hogere frequenties niet
zo best doet en hier hebben we al met heel hoge frequenties te doen,
dus is het helemaal niks gedaan.
Ik kan nu nog wel een tijdje doorgaan over de koppeling bij r.f.
versterking, b.v. door met bandfilters te beginnen, maar dat is zo’n
ingewikkeld geval, waar zoveel andere dingen moeten worden bij
gehaald, dat we daar vandaag geen tijd meer voor hebben. Die bandfïlters houdt u dus nog maar even te goed. Ik kan misschien nog net
even wat vertellen over eindversterking.
We hebben het er al eens over gehad, dat de normale versterkers in
ons toestel werken als spanningsversterkers, maar bij de eindbuis
gaat het juist om de energie, die aan de luidspreker kan worden
geleverd. Nu komen daar helemaal geen speciale schakelingen aan
te pas. Alles gaat net zoals bij de gewone a.f. versterker. Hebben we
een luidspreker met een hoge inwendige weerstand, dan kunnen we
die zonder meer opnemen in de anodekring. De meeste moderne
luidsprekers zijn echter laagohmig, dat wil zeggen dat de impedantie
zo om en de bij 5 Q is. Om die luidspreker nu toch te kunnen ge
bruiken, moeten wij hem op een uitgangstransformator aansluiten.
De primaire daarvan heeft veel meer windingen dan de secundaire,
het is dus een verlagingstransformator. Die primaire nu wordt in de
anodekring van de buis opgenomen dus tussen de punten, die ik daarnet
E en F heb gedoopt. Die primaire doet dus dienst als Ra en nu
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haarfijn uitgerekend

hebben ze haarfijn uitgerekend, dat de impedantie daarvan dan 2 maal
de Rj van de buis moet zijn, als de eindbuis tenminste een triode is.
De impedantie van de secundaire komt overeen met die van de
luidspreker. De transformatieverhouding is afhankelijk van de ge
bruikte buis en luidspreker. U kunt echter wel aannemen dat hij
zc’n beetje ligt tussen de 10 : 1 en 30 : 1.
Ik heb er nog niet veel over gezegd, maar radioweergave is nog verre
van volmaakt. In vrijwel alle onderdelen en zeer zeker ook in de
buizen treedt wel op de een of andere manier vervorming op. Ze
hebben dat wel aardig onder de knie gekregen, maar theoretisch
vervormingsvrij, nee, dat is het op geen stukken na. Goed, het eind
resultaat is wel zodanig, dat we er niets van horen, tenminste als de
zaak in orde is, maar een feit is dat er toch altijd nog wel zo’n 5 of 6 %
vervorming optreedt. Gelukkig zijn onze oren zo slecht mag ik wel
zeggen, dat we een vervorming, die kleiner is dan 8 %, niet horen.

balanseindtrap
Dat zit dus wel goed, al is het op papier nog lang niet in orde.
Nu hebben ze de vervorming een heel eind onder de knie gekregen
door toepassing van z.g. balanseindtrappen. Dat zijn eindtrappen met
twee buizen. Nee, niet zo maar zonder meer parallel geschakeld
— dat gaat ook wel — maar daar heb je niet veel voordeel van,
behalve dan wat meer afgegeven energie dan met één buis. Nee,
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het is veel listiger. Hier is voor het gemak een heel eenvoudig schema
ervan (fig. 101). U vindt het misschien wel ingewikkeld, maar de
bovenhelft is een normale versterker en als u nu een spiegeltje er
onder langs houdt, dan ziet u het complete schema, het is dus niets
anders dan een normale eindtrap met zijn spiegelbeeld samen. De
ingangstransformator (Tx) heeft zoals u ziet een middenaftakking
op de secundaire wikkeling, terwijl de uitgangstransformator (Tg)
daarvoor niet wil onderdoen en zich — om niet precies die andere
transformator na te apen — een aftakking op de primaire heeft laten
maken. Dat batterijtje C is de roosterspanningsbatterij en die batterij B is
voor de anodespanning. De luidspreker komt gewoon op de secun
daire van de balansuitgangstransformator. Een mond vol, maar het
is dan ook een hele knaap als hij goed wil zijn en dan is hij nog duur
ook. Hier heeft u nu een voorbeeld van iets dat duurder is dan wat
anders en toch wordt gebruikt. Het moet dus wel heel wat voordelen
opleveren, anders begin je daar niet aan.
Laat ik eerst even de drie grootste voordelen opnoemen. Ten eerste
is het afgegeven vermogen groter, ten tweede is er minder vervorming
en dat is natuurlijk al een punt waar je wat voor over hebt en dan
krijg je op de koop toe ook nog een hoger rendement. Bij sommige
balansschakelingen — ja, dat is goed, dat sommige, want er zijn
er drie die in de ontvangtechniek worden gebruikt — is het zelfs
wel 39,3 %. Zo’n balanstrap verdient dus op den duur zijn extra
kosten dubbel en dwars terug.
Er zijn dus zoals ik al heb gezegd drie soorten balanstrappen. In de
eerste plaats dan de klasse A-balanstrap of klasse A-instelling,
zoals we ook wel zeggen. Dat woord instelling wijst ons al in een
zekere richting, want dat is de instelling van het werkpunt, dat zoals
we weten, wordt bepaald door de negatieve roosterspanning. Maken
we die nu net zo groot als van een normale versterkschakeling, zodat
et werkpunt op het midden van het rechte deel van de karakteristiek
omt te liggen, dan hebben we een klasse A-instelling.
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De tweede mogelijkheid is de negatieve roosterspanning gelijk te
maken aan de ruimte, dan zit het werkpunt dus precies in het afknijppunt. Deze situatie noemen we klasse B.
Blijft nog over de derde mogelijkheid, die we klasse A/B noemen.
Hierbij zit het werkpunt, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden tussen de A en B-instellingen in, zo’n beetje net op het punt
waar de bocht van de karakteristiek begint. Straks, als ik er wat meer
over vertel zal ik het wel voor u tekenen. Eerst even vertellen hoe
het bij de klasse A-versterker gaat. Door die middenaftakking op de
ingangstransformator Tx (fig. 101) is het punt a juist altijd evenveel
positief t.o.v. die middenaftakking 0 als het punt b negatief is en
omgekeerd. Als a dus gedurende de eerste helft van een periode
positief is, wordt de negatieve spanning op het rooster van 'V1
minder, dus de anodestroom van V1 zal toenemen. Op hetzelfde
moment is het punt b echter evenveel negatief t.o.v. nul. De rooster
spanning van V2 neemt dus evenveel toe en de anodestroom van V2
neemt net zoveel af als die van V1 toenam.
De totale stroomverandering in de primaire van de uitgangstransformator is dus gelijk aan de toename plus de afname, dus twee maal
zo groot als met één buis. Maar het leuke is, dat de batterij niets
van die stroomverandering merkt. De toename is net zo groot als de
afname, dus die heffen elkaar voor zover het de batterij betreft op.
De batterij levert dus een constante gelijkstroom, die gelijk is aan
de som van de twee ruststromen. Ja, die ruststroom, daar is ook nog
wat mee aan de hand. Die komen van de batterij op de midden
aftakking van de transformator, de ene helft gaat dan linksom naar V1,
de andere helft rechtsom naar V2. Beide stromen zijn even groot maar
tegengesteld gericht, de daardoor opgewekte magnetische velden zijn
dus ook even groot en tegengesteld gericht, zodat er door de gelijk
stroom geen magnetisch veld, dus geen voormagnetisatie, zoals we
dat noemen, ontstaat.
Dat is heel prettig, want nu heeft de wisselstroom de hele kern
tot zijn beschikking om hem magnetisch te maken en dan is er veel
minder kans op vervorming. Dat moet u maar zonder meer geloven,
want dat is een vrij ingewikkelde zaak; trouwens die hele balans
kwestie vergt nogal wat van je voorstellings vermogen.
De negatieve roosterspanning kunnen we natuurlijk net als bij een
gewone versterker krijgen door katodeweerstanden met conden
satoren erover. Meestal doen we dat met een gecombineerde katodeweerstand voor allebei de buizen samen. Dat gaat dan zoals ik het hier
heb getekend (fig. 102).
Tot zover de klasse A-versterker. Nu de klasse B. Daarbij zijn allebei
de buizen afgeknepen als er geen signaal is, er loopt dus geen anode141
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ruststroom en het PSA levert dan geen stroom. Dat is natuurlijk
lekker goedkoop. Komt er nu een signaal, zodat b.v. het punt a
van de transformator — dat is datzelfde punt als daarnet — positief is,
dan wordt het rooster van V! minder sterk negatief en er zal dus
een anodestroom gaan vloeien. Is die halve periode afgelopen, dan
gebeurt er hetzelfde met buis V2 terwijl V1 dan weer dicht zit,
zoals dat heet. Hier gebeurt dus hetzelfde als bij dubbele gelijkrichting, om de beurt een stroomstoot. De buizen werken nu wel
voor een gedeelte in de bocht van de karakteristieken, maar dat is
hier niet zo erg omdat die bocht procentsgewijs maar klein is t.o.v.
het rechte deel, vooral bij een sterk signaal. Bij zwakke signalen
zitten we helemaal in de bocht en dan is het natuurlijk mis. De

de buigen zfjn allebei afgeknepen

voordelen van deze schakeling zijn, dat we dus bij geen signaal ook
geen anodestroom hebben, dat is voor omroep-installaties, die altijd
bedrijfsklaar moeten zijn, van veel belang. Verder is het rendement
groot, nl. 39,3 %, dus ruim 11/2 maal zo groot als van een gewone
versterker en tenslotte kunnen we met twee gegeven buizen een veel
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groter wisselstroomvermogen krijgen dan met diezelfde buizen in klasse
A geschakeld. Dat grote rendement houdt natuurlijk ook in, dat we
voor een zeker vermogen met kleinere buizen kunnen volstaan.
Een bezwaar is .echter, dat we niet met automatische negatieve
roosterspanning kunnen werken. De anodestroom toch varieert van
nul tot maximum en dus ook de katodestroom. De negatieve rooster
spanning zou dus ook variëren en dat mag niet, want die moet
steeds zo groot zijn dat we in het afknijppunt blijven.
De klasse B versterker heeft, zoals ik al heb gezegd, voordelen, de klasse
A versterker ook en die voordelen zijn niet allemaal hetzelfde. U voelt
dus wel, dat men heeft gezocht naar een versterker die de voordelen
van klasse A en op de koop toe ook nog die van klasse B had. Zoiets
als een* schaap met 5 poten dus. En laat dat nu nog gelukt zijn ook.
Dat is dan de klasse A/B versterker geworden, een gelukkige kruising
van de twee andere typen.
Die klasse A/B kun je nu nog op twee manieren uitvoeren, nl. met vaste
negatieve roosterspanning en ook met automatische. Nou ja, zult u
zeggen, dat kon bij de klasse A ook, maar daar is hier bij de A/B
toch nog verschil tussen, zoals u zult zien.
De automatische roosterspanning wordt zo groot gekozen, dat het
werkpunt dicht bij het afknijppunt komt te liggen, de ruststroom
moet dan ongeveer een kwart zijn van de maximale anodestroom
bij maximaal signaal.
Voor kleine roostertrillingen werkt het stelsel dan als klasse A,
weliswaar in de bocht van de karakteristiek, maar dat is niet erg.
Wordt het signaal groter, dan worden ook de anodestroomvariaties
groter, maar er worden alleen maar stroomstoten doorgelaten, omdat
de roosterspanning tengevolge van het signaal door het afknijppunt
heen komt. Ik zal het maar even tekenen, want zonder tekening wordt
het niets. Hier is hij dan (fig. 103). A is het instelpunt van de auto
matische roosterspanning en a-b-c-d is een klein signaal, dat dan
een anodespanningsvariatie oplevert zoals ik hier met alf bly cx en dx
aangeef. U ziet, dat de Igem hierbij niet verandert, dus de rooster
spanning ook niet. •
Nu komt er een sterk signaal e-f-g-h. In de anodekring ontstaan dan
stroomstoten elf flf gx, h,. De Igem wordt dan echter veel groter
dan bij een klein signaal. Maar een grotere Igem betekent ook een
grotere katodestroom, dus ook een groter spanningsverlies in de
katodeweerstand en dat betekent op zijn beurt weer een grotere
negatieve roosterspanning. De roosterspanning neemt nu bij een
groot signaal zoveel toe, dat het werkpunt precies samenvalt met het
afknijppunt (punt B), zodat de versterker dan als klasse B versterker
werkt.
143

dt budi SiMAcyv ymjtttiv
Ucu^.

fref'-

Deze uitvoering is veel goedkoper dan met vaste negatieve roosterspanning; hij heeft alleen één bezwaar: de beide buizen moeten precies
aan elkaar gelijk zijn, anders gaat het niet. Maar als er met klasse A/B
wordt gewerkt is het haast altijd met automatische roosterspanning.
De vaste roosterspanning zullen we dus maar laten voor wat hij is.
Het is trouwens voor vandaag weer welletjes. Formules zijn er ditmaal
niet bij, zodat we maar zullen zeggen tot de volgende keer!
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NEGENDE PRAATJE
Zo ongemerkt heb ik u nu al zowat alles verteld wat er over een
gewone radio-ontvanger is te vertellen. Laten we maar eens heel kort
gaan repeteren. We hebben een ontvangantenne, die wordt getroffen
door een ethertrilling, welke werd veroorzaakt, door een zender die
een gemoduleerde draaggolf had uitgezonden. Die ethertriilingen
wekken nu in onze ontvangantenne elektrische trillingen op. Er zijn
een hele hoop zenders, die tegelijk werken — al is het dan op ver
schillende golflengten — en al die trillingen komen ook op onze
ontvangantenne terecht. Daar is het dus een gekrioel van je welste.
Maar gelukkig kunnen we met behulp van een spoel en een conden
sator de antennekring afstemmen, waardoor we in staat zijn een van
die vele trillingen eruit te kiezen. Die trilling is maar een heel zwak
geval, maar hij is er en dus zijn we al een heel eind op weg. We kunnen
die zwakke trilling versterken en omdat we hier met hoge frequenties
hebben te doen noemen we dat h.f. of r.f. versterking. Dit versterken
kan ook wel achterwege blijven, maar dan moeten we genoegen
nemen met een paar stations minder. Overigens ook nog niet zo’n
ramp, want ook dan is er nog keus genoeg.

hierop volgt de eindtrap . . .

Die al of niet versterkte trilling wordt nu in de detectorbuis gelijk
gericht en daarna nog meer versterkt in de l.f. of a.f. versterker.
Hierop volgt dan de eindtrap, die zorgt dat de luidspreker voldoende
energie krijgt toegevoerd om de elektrische trillingen in hoorbare
luchttrillingen om te zetten. Zo’n eindtrap kan een enkele buis bevatten,
maar het kan ook een zogenaamde balanseindtrap zijn met twee
buizen erin. Maar die dingen kom je alleen in de duurdere toestellen
tegen. Dat was dan alles wat er in het kort samengevat over de z.g.
rechtuitontvanger is te vertellen. Die naam rechtuitontvanger
zegt u nu nog niet veel, maar die hebben we te danken aan het
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feit, dat de ontvangen golf als het ware recht-toe-recht-aan van de
antenne naar de luidspreker gaat. Het enige wat we ermee doen is
wat versterken, de draaggolf eruit peuteren, weer wat versterken
en daar houdt het mee op (fig. 104).
Nu is zo’n rechtuitontvanger lang niet gek en je kunt er behoorlijke
resultaten mee bereiken, maar er zijn altijd mensen, die met behoorlijk
niet tevreden zijn en pas een beetje tot rust komen als het beter dan
best is. En het zijn deze mensen, die ontevreden waren over de
rechtuitontvanger. Dat zat hem daarin, dat je met zo’n rechtuit
ontvanger niet alle golfgebieden even goed kan ontvangen. Dat is
te zeggen, de langegolf is prima, de langere middengolf ook, maar
bij kortere golflengten laat de r.f. versterking ons in de steek en dat
betekende minder stations, die nog goed doorkomen. Om de een
of andere duistere reden zijn de mensen gek op kortegolfontvangst
en dat het toestel ze nu juist daar in de steek laat zat ze niet zo lekker.
Voor het overbruggen van grote afstanden moet juist worden gebruik
gemaakt van de korte golven en omdat het spreekwoord zegt: wat je
ver haalt is lekker, bleven we dus met die rechtuitontvangers koud
van veel van dat lekkers. En dan was er nog een tweede bezwaar:
de selectiviteit was nu eigenlijk nog niet je dat. Voor gewoon gebruik
kon het er best mee door, maar als er twee zenders een beetje dicht
op elkaar zaten, dan was het mis.
Nu is het opvoeren van die selectiviteit een koud kunstje: een afge
stemde kring meer en je bent er. Dat is te zeggen: de selectiviteit
wordt beter, maar de geluidskwaliteit gaat achteruit. Ik zie u denken:
„wat hebben die twee nu met elkaar uit te staan”, en zo op het eerste
gezicht zou je ook zeggen: niets. Maar daar zijn we dan glad naast,
want er is wel degelijk een verband tussen selectiviteit en geluids
kwaliteit. Dat zit namelijk zo:
Ik heb u al eens verteld, dat de draaggolffrequenties van twee zenders
om technische redenen 9 kHz uit elkaar moeten liggen. Dit houdt in,
dat de hoogste muziekfrequentie, die kan worden overgebracht
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9000 : 2 = 4500 Hz is. Waarom dat zo is, kan ik u niet in een paar
woorden verklaren, dus dat moet u zo maar van me aannemen.
Trouwens, straks zal het u wel wat duidelijker worden, hoop ik.
Die 9 kHz noemen we nu de bandbreedte van een zender. Hij neemt
nl. in de ether een frequentieband van 9 kHz in beslag. Als we de
hele voor radio beschikbare frequentieband (LG-MG-KG) voor
stellen door een straat, dan zijn de huizen de zenders, netjes naast
elkaar en allemaal even breed, nl. 9 kHz. Om nu alles wat de zender
de lucht 'in stuurt ook uit de luidspreker te horen te krijgen, moet
de bandbreedte van de ontvanger óók 9 kHz zijn. U voelt wel,
dat dit iets met de afgestemde kringen te maken moet hebben.

als we de frequentieband
voorstellen als een straat • • •

We hebben het al eens gehad over de eigen frequentie van een
trillingskring, dus b.v. een spoel met daaraan parallel geschakeld een
condensator. Door óf de capaciteit — de condensator dus — óf de
zelfinductie — dat is de spoel — óf allebei te veranderen, konden wc
ook de eigen frequentie van een dergelijke kring veranderen. We
kunnen dat zaakje dus op een zekere frequentie afstemmen, b.v. op
een zender, die we willen ontvangen. Weet u het weer een beetje?
Dan gaan we verder.
Laten we eens aannemen, dat die trillingskring is afgestemd op een
eigenfrequentie van laten we zeggen 950000 Hz, dat is dus 950 kHz.
Een zender, die nu een draaggolffrequentie heeft van 950 kHz zal
dan in deze kring de sterkste trillingen opwekken. We zijn nu wat
we noemen op die zender afgestemd. De sterkte van die trilling in
de kring kunnen we nu met een of ander meetinstrument meten,
dat dan b.v. tot 10 uitslaat. Met welk meetinstrument en in welke
eenheid dat wordt uitgedrukt is op het ogenblik niet van belang.
Bij 950 kHz — de resonantiefrequentie dus — ontstaat er een trilling
van een sterkte 10; daar moeten we het maar even mee doen. We
laten de kring zoals hij is, maar voeren er een trilling aan toe met een
frequentie van 949 kHz. Zo iets kun je bv. doen met een meetzender.
Er ontstaat ook nu weer een trilling in de kring, maar die is wat
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zwakker b.v. 9,5. Bij 948 kHz wordt het 7, bij 947 kHz is het nog
maar 4 en hoe verder we van die afstemfrequentie afkomen, des te
minder wordt het. Hetzelfde kunstje herhalen we ook eens met
frequenties hoger dan de afstemfrequentie, dus 951—952—953 kHz
enz. Ook dan blijkt de trilling in de kring steeds zwakker te worden.
Het resultaat van die metingen ga ik nu eens in een figuurtje voor u
tekenen (fig. 105).
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Hier, op de horizontale as, komt de verdeling voor de frequenties,
b.v. 942 kHz tot 958 kHz en op die verticale as hier de trillingssterkte 0 tot 10. De verschillende gevonden waarden geef ik met
een stip aan en door al die stippen trek ik nu een vloeiende lijn.
Dat is de resonantiekromme van de kring. U ziet, het is een
mooi symmetrisch geval. In werkelijkheid is dat wel niet helemaal zo,
maar het scheelt toch niet veel. Uit die resonantiekromme gaan we
nu de bandbreedte van die kring bepalen. Die ligt precies op 1/10
van de hoogte. Daar trek ik dus maar een stippellijn en haal de snij
punten met de kromme over op de horizontale as. Dat levert de punten
op: 945,5 kHz en 954,5 kHz, dus een verschil van precies 9 kHz.
Dat is niet altijd het geval, maar ik heb het met opzet zo getekend,
dat we hier een bandbreedte krijgen, die precies gelijk is aan die
van een normale zender. Wat heeft die kromme ons nu allemaal te
vertellen? Om dat duidelijk te kunnen maken moeten we nog even
naar de zender terugkeren. Die zendt, zoals we weten, een draaggolf
uit van een zekere frequentie, dus in ons geval van precies 950 kHz,
waarop ook onze kring is afgestemd. Wordt die zender nu gemodu
leerd met een toon van 1000 Hz, dus van 1 kHz, dan neemt hij een
bandbreedte in beslag van 950 kHz 4- 1 kHz en 950 kHz — 1 kHz,
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dus van 2 kHz. Die toon van 1000 Hz wekt in onze kring dus een
trilling op met een sterkte 9,5. Een toon van 2000 Hz, dus van 2 kHz,
geeft een bandbreedte van 2x2 = 4 kHz, die loopt van 948 tot
952 kHz. De sterkte van de trilling, die door deze toon wordt op
gewekt is dan maar 7. Bij de normale bandbreedte van 9 kHz is de
hoogste frequentie 4,5 kHz, die dan nog maar een trilling opwekt
van een sterkte die 1/10 is van de maximale sterkte, dus 1. Zoals
we zien worden de hogere frequenties dus veel zwakker ontvangen
dan de lagere. Het ideaal zou natuurlijk zijn, dat alle frequenties
dezelfde trillingssterkte opwekten. De kromme zou er dan uitzien als
deze gestippelde rechthoek hier. Daar zijn we nog een knap stuk
vandaan, zoals u ziet. De twee uitlopen, om het zo maar eens te noemen
— ik zal ze even arceren, dan vallen ze goed op — komen terecht in het
gebied van de naast onze zender gelegen zenders. Omgekeerd zullen
die zenders ook nog met uitlopers in het hier getekende gebied
terechtkomen en dus ook in onze afgestemde kring nog — weliswaar
zwakke — trillingen opwekken. Er is dus een kansje dat we daar
wat van te horen krijgen, al is het maar een soort vervorming in
de hoge tonen, of een fluittoontje. Om dat kwijt te raken moeten
we ons toestel selectiever maken en dat kan, zoals ik al heb gezegd,
door nog een extra afgestemde kring toe te voegen. Maar wat gebeurt

een fluittoontje . . .

er nu? Ik zal eerst de oorspronkelijke kromme nog eens tekenen
(fig. 106) en dan daarin de kromme, die geldt voor allebei de kringen
samen. Hij is, zoals u ziet, een stuk smaller geworden, dus selectiever,
en dat is nu het nare van het geval, de hogere frequenties
maar
komen nu nog slechter door en de geluidskwaliteit gaat er dus flink
door achteruit. De bandbreedte is nu nog maar 5 kHz, wat inhoudt,
dat frequenties boven de 2,5 kHz helemaal niet meer aan bod komen.
150

U ziet het: wanneer we zonder meer een paar afgestemde kringen
achter elkaar zetten wordt het toestel wel selectiever, maar de hoge
frequenties komen in het gedrang. Dat is dus niet de oplossing.
En die technici maar aan het experimenteren, want er moest en zou
een oplossing worden gevonden. Het is misschien wel leuk om daar
wat over te vertellen.

fig- 106

SkH*

We weten dus nu al, dat met één kring de selectiviteit niet voldoende
is en dat je met twee van die kringen weer moeilijkheden krijgt
met de geluidskwaliteit. En toch zit de oplossing in die twee kringen.
Je kunt die nl. op verschillende plaatsen in het toestel aanbrengen.
Laten we eens aannemen, dat de eerste gewoon de ingangskring
van het toestel is en dat de tweede is aangebracht in de anodekring
van de r.f. buis; de situatie is dan zoals ik die hier teken (fig. 107).
We stemmen allebei de kringen af op de te ontvangen zender en het
resultaat wordt die magere kromme die ik daarnet voor u tekende.
Maar we kunnen ook de twee afgestemde kringen direct achter
elkaar plaatsen en met elkaar koppelen. U weet wel, je krijgt dan een
inductieve antennekoppeling. Wacht, voor alle zekerheid ook dat
nog even tekenen (fig. 108). Als we nu die tweede kring, die ik hier
maar even zal aangeven met een II, los koppelen met de eerste, die ik I
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heb gedoopt, dan ontstaat er al net zo’n smalle kromme als in dat andere
geval. Maar als ik hem vast koppel, zodat er veel krachtlijnen van de
eerste spoel door de tweede gaan, dan wordt de resonantiekromme
veel lager en breder. Zó ongeveer (fig. 109). Waarom dat zo is,
doet er hier niet toe, u moet me maar op mijn eerlijke gezicht geloven.
Die lage brede resonantiekromme geeft wel een goede geluids
kwaliteit, maar een heel slechte selectiviteit, zodat we daar ook al
weer niet mee opschieten. En toch zijn we op de goeie weg. Want
wat doen we ? We stemmen de tweede kring iets anders af dan de eerste.
De twee resonantiekrommen vallen dan naast elkaar. Dat zal ik ook
weer even tekenen (fig. 110). Hoe losser we de kringen koppelen,
des te dichter ze naar elkaar toeschuiven en hoe vaster we koppelen
des te -"erder komen de krommen uit elkaar te liggen. Wat ik hier
zojuist tekende is dus b.v. een vrij losse koppeling en dit hier (fig. 111)
is een vrij vaste koppeling. Het mooie van het geval is nu, dat die
twee kringen samen een resonantiekromme opleveren, die door de
buitenste flanken van de beide krommen wordt bepaald. Ook dat zal
ik maar weer even tekenen (fig. 112). Als de koppeling en de verstemming op de juiste manier worden uitgekiend, dan is de band
breedte precies 9 kHz en we krijgen een kromme, die dat ideale
vierkant van daarnet al aardig benadert. Een dergelijke combinatie
van twee met elkaar gekoppelde, iets ten opzichte van elkaar verstemde kringen noemen we nu een band filter. Misschien herinnert
u zich nog, dat ik dat woord al eens eerder heb gebruikt, al heb ik er
toen niet meer over verteld. Die bandfilters kunnen op verschillende
manieren worden uitgevoerd, maar in principe zijn ze toch allemaal
aan elkaar gelijk. Ze geven allemaal een lekker brede resonantie
kromme met aan de bovenzijde een deuk of zadelvorm. Dat zadel is
dieper naarmate de koppeling vaster is. Meer zal ik er maar niet over
vertellen.

een diepe z^adelvorm . . .

Of ja, toch nog iets. Het kan zijn dat u hier of daar eens een keer de
uitdrukkingen tegenkomt: kritische-, overkntische- of onderkritische
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koppeling. Die hebben nl. ook wat met bandfilters uit te staan. Bij
de z.g. kritische koppeling lijkt de resonantiekromme het 'meest op
het ideale vierkant, bij onderkritische koppeling is de kromme te
smal en bij overkritische koppeling te breed, met een diep zadel dus.
Hier heeft u ze alle drie in één figuur (fig. 113). Men kiest dus het
gunstigste geval en dat is de kritische koppeling.
Door toepassing van bandfilters in plaats van gewone afgestemde
kringen hebben we de selectiviteit en de daarmee vroeger samen
hangende geluidskwaliteit aardig onder de knie gekregen. Maar we
zitten nog steeds met de moeilijkheid van die kortere golflengten, die
zich maar niet behoorlijk laten versterken. Dat is te zeggen: u zit er
nog mee, want het geval is al lang opgelost. Om u te kunnen verklaren
hoe, moeten we eerst weer even een uitstapje maken naar het gebied
waar we mee begonnen zijn, nl. de trillingen. U weet wat ongedempte
trillingen zijn en ook hebben we het al eens gehad over zuiver sinus
vormige trillingen, maar ik heb u nog nooit verteld wat er gebeurt
als er nu eens twee van die trillingen tegelijk optreden.

te m

Laten we maar met het gemakkelijkste geval beginnen en dat is, dat
allebei de trillingen dezelfde frequentie hebben en tegelijk beginnen in
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dezelfde richting. Dat kunnen b.v. elektrische trillingen zijn. We zeggen
dan, dat ze in faze zijn. Hier heeft u er een paar (fig. 114). De ene heeft
een amplitude a en de andere ar Dat kan even sterk zijn, maar dat hoeft
niet. Het is niet zo moeilijk in te zien, dat die twee trillingen elkaar
zullen ondersteunen, zodat er een trilling in de kring zal optreden,
die gelijk zal zijn aan de som van deze twee trillingen; zo, ziet u? De
amplitude is daar altijd a plus ax. De frequentie verandert ook niet.
De samengestelde trilling in de kring is dus sterker geworden.

Maar het kan ook voorkomen, dat de trillingen juist tegengesteld zijn
gericht. Officieel heet dat 180 graden in faze verschoven. Ze werken
elkaar dan tegen en ook nu is de resulterende trilling weer te tekenen
door op ieder moment de beide trillingen bij elkaar op te tellen. Onder
optellen verstaan we het z.g. algebraïsche optellen, dat wil zeggen,
dat alles wat onder de nullijnen valt het minteken krijgt, dus in werke
lijkheid wordt afgetrokken. Dat zal ik ook maar weer even tekenen
(fig. 115). De resulterende trilling is dus zwakker geworden.
We gaan weer een stapje verder en we geven de twee trillingen eens
een verschillende frequentie, b.v. de tweede een twee maal zo hoge
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frequentie als de eerste. Ook dat zal ik maar weer tekenen, (fig. 116 De
gedeelten boven de nullijn ondersteunen elkaar en als een van de twee,
of allebei, onder die nullijn zitten, dan krijgen ze een minteken. Als
we nu een stelletje hulplijntjes trekken, dan meten we zonder meer
de sterkte van de trillingen in die punten op en tellen ze dan alge
braïsch bij elkaar op. Er ontstaat dan een nieuwe trilling, die vrij
grillig van vorm is, maar elke periode is gelijk aan de voorgaande. Met
een heel mooi woord zeggen we, dat die twee trillingen interfereren,
terwijl het verschijnsel interferentie heet. Interferentie treedt dus
altijd op als er twee of meer trillingen tegelijk optreden.
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Maar stel nu eens, dat de ene trilling b.v. een frequentie heeft van
60 Hz en de andere van 50 Hz. Wat zou daar het resultaat van zijn?
We kunnen het natuurlijk weer precies optekenen. Dat zal ik niet doen
want dat zou teveel tijd kosten. Maar ik kan u wel in een ruw schetsje
laten zien, wat het resultaat dan zal zijn (fig. 117). De samengestelde
trilling wordt regelmatig sterker en zwakker. Er ontstaat dan een
zweving. De zwevingsfrequentie is gelijk aan het verschil van de
frequenties van de oorspronkelijke trilling. Hier dus 10 Hz. Wordt
het verschil groter, dan gebeurt hetzelfde, maar dan zie je er niet veel
van in de tekening. Willen we een uitgesproken zwevingsfrequentie
krijgen, dan moeten we twee trillingen nemen waarvan het frequen
tieverschil nog klein is ten opzichte van de laagste frequentie. Maar
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een uitgesproken ^wevingsfrequentie . . .

laten we daar ons hoofd maar niet over breken; hoofdzaak is, dat u
weet, dat als er twee verschillende trillingen worden gemengd er een
nieuwe trilling ontstaat met een frequentie gelijk aan het verschil
van die twee andere frequenties.
Nu vraagt u zich misschien af, waar ik heen wil rqet dit verhaal. Nou,
dat is gauw gezegd: naar de superheterodyne ontvanger, die we
kortweg super noemen.
In de super wordt het mengen van twee frequenties nl. op wel heel
listige wijze toegepast. Dat zit zo:
We willen b.v. een zender ontvangen met een draaggolffrequentie van
laten we zeggen 7500 kHz. We stemmen daarop af en in onze antennekring treedt dus een trilling op van 7500 kHz. Die frequentie is veel
te hoog om behoorlijk te kunnen versterken. Maar nu komt het listige.
In het toestel is nu een z.g. oscillator ingebouwd. Dat is een buis, die
zo sterk is teruggekoppeld dat hij een trilling opwekt. Dus eigenlijk
een klein zendertje. Dat zendertje is nu b.v. afgestemd op 7000 kHz. De
ontvangen trilling en de in het toestel opgewekte trilling worden nu
op de een of andere manier gemengd en het resultaat zal zijn, dat er
een nieuwe trilling ontstaat van 7500—7000 kHz == 500 kHz.
Zo’n trilling van 500 kHz kunnen we heel makkelijk versterken en
dat doen we dan ook in onze middenfrequent versterker. Die
500 kHz noemen we nl. de middenfrequentie, vandaar dat de ver
sterker ook zo heet. Zoals ik zei, gaat dat makkelijk en dan pas gaan
we gelijkrichten of detecteren. Na de detectie weer een a.f. versterker
en we zijn er.
Nu is het mooie van het geval, dat die oscillator ook een afgestemde
kring heeft waarmee de frequentie kan worden veranderd. De con
densator daarvan is op één as bevestigd met de afstemcondensator
en nu is het zaakje zodanig uitgekiend, dat de ontvangen frequentie
en de opgewekte frequentie steeds die 500 kHz verschillen.
Welke golflengte — dus frequentie — er nu ook ontvangen wordt,
steeds wordt die in de mengtrap omgezet in dezelfde middenfrequentie
die we zo makkelijk kunnen versterken.
Korte golven, met hoge frequenties worden dus omgezet in een veel
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langere middengolf, die bij 500 kHz precies 600 meter is; omgekeerd
worden de lange golven omgezet in diezelfde 600 m, dus omgezet in
een kortere golf, maar steeds is de middenfrequentie dezelfde.
En daaraan heeft, die super nu zijn grote succes te danken, want
men kan nu een versterker maken, die tot en met is uitgekiend voor
die ene middenfrequentie.
Ik ben daarnet begonnen met een kort overzicht van de rechtuitontvanger en als tegenstelling wil ik nu ook nog even de super er tegen
over stellen. We hebben dus een antennekring, die is afgestemd op
het station dat we willen horen, maar tegelijk daarmee stemmen we
ook de oscillator af en wel op een frequentie, die een zeker aantal
kHz verschilt van de ontvangen frequentie. Die twee frequenties wor
den in de mengtrap gemengd, waarin tussen twee haakjes ook nog de
hoge frequentie eruit wordt gehaald. Er ontstaat dan een midden
frequentie, die in de m.f. versterker wordt versterkt, dan volgt de
detector, de a.f. versterker, de eindtrap en tot slot de luidspreker. Als
ik het als blokschema teken, ziet het er zo uit (fig. 118). Het echte
schema wordt zo zachtjes aan al een heel geval.
Trouwens, dikwijls zullen we elkaar wel niet meer zien, want we
beginnen aardig op te schieten. Eigenlijk weet u nu zo zachtjes aan al
heel wat van radio af. Wat ik u nu nog ga vertellen is zo’n beetje van
alles wat. Er zijn zo van die dingen, die je eigenlijk wel moet weten
al zijn ze niet van essentieel belang. Daar heb je b.v. de tegenkoppeling
waar je tegenwoordig altijd weer tegenop loopt als je iets over de
kwaliteit van een toestel leest. Wanneer een fabrikant je lekker wil
maken voor een of ander toestel, dan staat daar heel aanlokkelijk bij
met tegenkoppeling of erger nog: met tegengekoppelde eindtrap.
Dat is een lelijk germanisme, maar dat moet de man zelf weten. Ik
heb er een hekel aan en ik doe dan ook altijd mijn best om ze niet te
gebruiken. Maar ja, in het vuur van het gesprek wil het er toch nog
wel eens uit rollen.
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Wat terugkoppelen is heb ik u al eens verteld en wanneer u dan
nog weet dat tegenkoppeling vroeger negatieve terugkoppeling
werd genoemd, dan weet u al zo’n beetje in welke richting we het
moeten zoeken. We koppelen terug bij onze detectorbuis, terwijl
tegenkoppeling iets is, dat met de laatste buizen in ons toestel te
maken heeft.
Als we terugkoppelen, of — zoals het ook wel eens wordt genoemd —
meekoppelen, krijgen we een versterking van het signaal. Het ligt
dus voor de hand te veronderstellen, dat tegenkoppeling een ver
zwakking zal veroorzaken. Dat klinkt wel gek, vooral omdat we zo
ons uiterste best hebben gedaan om de signalen te versterken. En toch
is het zo. Na al dat versterken gaan we ze weer eens een beetje ver
zwakken. Niet omdat ze te hard waren, maar omdat we er mogelijke
vervorming zo lekker mee kunnen onderdrukken, of wegwerken
eigenlijk.

je kunt er de vervorming %o lekker
mee onderdrukken . . .

Hoe komt een mens op het idee, zult u zeggen en dat vraag ik me
eigenlijk ook af, maar dat is met zoveel dingen in de radio.
Ik heb u daarnet al het een en ander verteld over twee trillingen die
gelijktijdig optreden en dan algebraïsch bij elkaar moeten v/orden
opgeteld. Als u dat goed hebt begrepen, is de tegenkoppeling een
peuleschilletje voor u.
Dat zit nl. zo: als we een trilling hebben in de roosterkring van een
versterkbuis, dan krijgen we in de anodekring ook zo’n trilling, maar
dan aanmerkelijk versterkt. Dat is wel oude kost voor u, maar het
komt nu weer te pas.
Nu is die trilling in de anodekring precies in tegenfaze met die in de
roosterkring, dus beide trillingen zijn 180° in faze verschoven. Voeren
we nu een gedeelte van die trilling in de anodekring terug naar de
roosterkring, dan zullen die twee trillingen elkaar tegenwerken, zodat
de trilling in de roosterkring zwakker wordt dan hij eerst was, maar
natuurlijk wordt ook de versterkte trilling daardoor zwakker. We
voeren niet de hele trilling in de anodekring terug op de rooster
kring, want dat zou teveel van het goede zijn.
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We voeren maar een klein beetje terug, dat we b.v. aftakken van de
uitgangstransformator. Dit was dus de verzwakking, die er door
tegenkoppeling optreedt. Nu nog de vervorming, die er door wordt
verminderd.
Als we nl. in de anodekring een trilling hebben, die iets is vervormd,
dan voeren we die vervorming (negatief) ook terug op de roosterkring
en het gevolg zal natuurlijk zijn dat er uiteindelijk veel minder ver
vorming uit de bus komt.
Dan heeft die tegenkoppeling nog een — overigens helemaal niet te
onderschatten — voordeel. Door het toepassen van condensatoren of
smoorspoelen in serie met die terugkoppelleiding hebben we een
prachtig middel om de geluidskwaliteit te beïnvloeden.
Een condensator laat hoge frequenties heel makkelijk door en lage
moeilijker. Zetten we nu een condensator in serie met die tegenkoppelingsleiding, dan gaan de hoogste frequenties er vlot doorheen, terwijl
de laagste frequenties worden tegengehouden. De hoge frequenties
worden dan wat we noemen sterk tegengekoppeld, zodat ze worden
verzwakt en de laagste frequenties komen in volle glorie door. We
hebben in verhouding nu dus veel meer lage tonen. Omgekeerd zal een
smoorspoel juist de hoge frequenties tegenhouden en de laagste vlot
doorlaten. Dan worden dus de lage frequenties minder versterkt, zodat
de hogere frequenties beter aan hun trek komen.
Als je het eenmaal weet is het eigenlijk doodeenvoudig. Nu zijn er
wel meer methoden om de klank te beïnvloeden, maar die werken
«eigenlijk net andersom, daarbij snijden we de hoogste of de laagste
frequenties af in plaats van ze te bevoordelen.
Wel maken we weer gebruik van de eigenschap, dat een condensator
hoge tonen gemakkelijk doorlaat en lage niet.
Zo’n condensator heeft een zekere schijnbare weerstand of reactantie.
Schakelen we die nu direct achter de eindbuis over de primaire van de
uitgangstransformator, dan zullen de hoogste frequenties liever door
die condensator gaan dan door de transformator. Ze worden dus
afgesneden. Omgekeerd zal een smoorspoel weer een makkelijker
weg vormen voor de lage frequenties.
Om nu een beetje een continue regeling te krijgen zetten we in serie
met die condensator een regelbare weerstand. De waarde daarvan
wordt zo gekozen, dat de schijnbare weerstand van de transformator
kleiner is dan van de serieschakeling van de condensator en helemaal
ingeschakelde weerstand. De hoge tonen zoeken de makkelijkste weg
en gaan dus door de transformator, zodat we ze ook uit de luid161

spreker horen. Hier is de schakeling (fig. 119). Draaien we nu de regelweerstand terug, dan wordt de totale weerstand voor de hoge tonen
minder en dat gedeelte zal niet door de transformator gaan. We
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fig. 119

hebben dus hoge tonen afgesneden. Deze regeling wordt zeer veel
toegepast. Het geluid wordt er volkomen onnatuurlijk door, maar
in negen van de tien gevallen staat die knop als je ergens bij een radio
komt zó, dat alle hoge tonen zijn afgesneden. Ze hebben dan zo’n
mooi „warm” geluid, beweren ze. Het was beter dat ze die w ook
maar weglieten, want het is alleen maar een arm geluid. Arm aan hoge
tonen, die het zo briljant en natuurlijk maken. Maar ja, wat doe je er
aan?

ixp’n mooi warm geluid

Nu we toch aan het regelen zijn, kunnen we meteen wel even praten
over de volume- of sterkte-regeling. Nou, dat kan op heel wat manie
ren gebeuren en daar is dan ook geen vaste regel voor te geven, wat
niet wegneemt, dat ik er toch wel iets over moet vertellen.
Ten eerste kun je de geluidssterkte verminderen door de op het toestel
komende trilling zwakker te maken, b.v. door de antennekring losser
te koppelen met de roosterkring van de eerste buis. Nu is dat tegen
woordig met die toestellen met vaste spoelen niet zo eenvoudig meer,
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dus dat kunnen we wel overslaan. Een variabele condensator met
twee vaste bekleedsels en een draaibaar is ook wel te gebruiken.
Zo iets heet een differentiaal-condensator, maar ook die worden
niet veel meer toegepast. Toch wil ik het schema wel even voor u
optekenen, omdat het zo’n eenvoudige methode is. Staat het draaibare
stel platen helemaal tegenover de vaste platen, die met de antenne
zijn verbonden, dan hebben we maximum geluidssterkte. Zo dus,
zoals hier (fig. 120).
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Maar staan die draaibare platen tegenover het vaste stel, dat aan aarde
zit, dan horen we een stuk minder (fig. 121).
Verder kunnen we op de een of andere manier de negatieve roosterspanning van onze eerste buis vergroten. Doen we dat, dan worden
de variaties in de anodekring veel kleiner en dat betekent ook minder
geluid. Maar als we dat willen doen, dan moeten we daarvoor een
speciale buis gebruiken. Een buis met een karakteristiek, die een
„staart” heeft. Dat was dus de tweede methode.

X
een buis met een karakteristiek, die een
staart beeft.......

O

Meestal regelen we de geluidssterkte echter in het laagfrequcnte deel
van ons toestel. U weet nog wel, dat er een lekweerstand in de schake
ling bij weerstandskoppeling staat? Als we nu die weerstand variabel
maken, dan kunnen we de spanningen tussen rooster en katode be
hoorlijk verzwakken en dan zijn we weer waar we wezen willen. Ook
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dat zal ik nog maar ecns voor u tekenen (fig. 122), dan snapt u ten
minste wat zo’n variabele weerstand daar doet, als u eens een volledig
schema te zien krijgt.
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fig. 122
Dat was dan zo ongeveer wat ik u over de werking van een radio
toestel wilde vertellen, alleen wil ik er voor vandaag nog iets aan vast
knopen waar u toch ook wat over moet weten. U heeft misschien wel
eens gezien, dat bij de golfgebied-schakelaar van een radiotoestel
vaak de letters HM staan. Dat FM is een afkorting voor frequentiemodulatie en dat heeft dus iets uit te staan met de manier waarop
wordt uitgezonden.
Ik heb al eens verteld, dat in de zender de draaggolf wordt gemodu
leerd. Weet u nog wel, de amplitude van de draaggolf werd daardoor
veranderd. Vandaar dat we het amplitudemodulatie (AM) noe
men. Nu is men bij amplitudemodulatie gebonden aan de bandbreedte
en omdat die internationaal op 9 kHz is vastgesteld, kunnen we geen
hogere frequenties overbrengen dan de helft daarvan, dat is dus
4500 Hz. En volgende keer zal ik u hoop ik duidelijk kunnen maken
dat dat niet zo best is. Maar ja, het kan er nog net mee door en het
voornaamste is, dat we eraan gewend zijn. Maar naast de amplitude
modulatie bestaat er ook nog frequentiemodulatie en daarmee kunnen
we vrijwel alle hoorbare frequenties goed overbrengen, zonder dat de
bandbreedte van de zender wordt overschreden. Hoe het precies
werkt is veel te ingewikkeld voor deze praatjes, maar met behulp van
een paar figuren kunt u toch wel enig idee ervan krijgen. Dit hier
I
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(fig. 123) is een ongemoduleerde draaggolf, die kunt u zo zachtjes aan
wel dromen, dus dat levert geen moeilijkheden op. In plaats van de
amplitude te veranderen bij het moduleren, veranderen we nu de fre164
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quentie. Als die draaggolf hier gemoduleerd is volgens het systeem
van frequentiemodulatie zal hij er b.v. uitzien als dit hier (fig. 124)*

h- 124
Ziet u wel dat de amplitude niet verandert, zodat ook de bandbreedte
niet verandert. Frequentiemodulatie wordt o.a. toegepast voor het
geluid bij televisie. Verder zijn er in Nederland een paar experimen
tele FM zenders in Hilversum en een paar FM zenders in het noorden,
oosten en zuiden van ons land. Wonen we in het westen, dan hebben
we nog niet veel plezier van een FM ontvanger, want je kunt er ook
het geluidskanaal van de televisie niet mee te pakken krijgen omdat
dat golfgebied weer niet op uw normale ontvanger zit. Toch is FM
iets wat we in de gaten moeten houden, want de kwaliteit is stukken
beter dan van AM. En op den duur zal het daar toch wel op af moeten.
Ik zal u deze keer maar niet plagen met formules, want die zijn voor
bandfilters e.d. zo ingewikkeld, dat u er zonder speciale theorie niet
uit kunt komen.
Dat was het dus tveer voor vandaag.
O, had u nog een vraag? Nou dat kan, ga uw gang. Wat een transistor
is wilt u weten? Ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Om dat goed te
kunnen verklaren moeten we een hele theorie opzetten over kristal
structuur en zo, en dat gaat natuurlijk ver boven deze praatjes. Maar
misschien kan ik u toch wel een beetje op weg helpen.
Sommigen kristallen —zoals b.v. germanium — hebben de eigenschap
dat ze in één richting maar heel weinig stroom doorlaten, dus een
grote weerstand hebben, terwijl ze in de andere richting vrijwel geen
weerstand hebben, zodat ze een grote stroom doorlaten. Nemen we
nu zo’n krsital in een wisselstroomkring op, dan wordt deze stroom
maar in één richting doorgelaten en dan treedt er gelijkrichting op,
zoals u wel weet. Een dergelijk kristal zou je dus b.v. in de plaats
kunnen zetten van een diode en dat doet men dan ook. Dat zijn de
z.g. germaniumdioden. Door nu een paar kristallen tegen elkaar
te plaatsen, ontstaan er combinaties, die weer eigenschappen hebben
welke erg veel overeenkomen met de eigenschappen van trioden
of andere buizen. Dergelijke combinaties noemen we transistoren.
Er komen soms ook nog wel een paar contactpuntjes bij kijken, die op
de kristallen rusten, maar dat is een kwestie van fabrikage. Er zijn ver
schillende buizen in ons toestel, die we door de veel kleinere en veel
lichtere transistoren kunnen vervangen en dat wordt dan ook hoe
langer hoe meer gedaan. We kunnen zelfs al complete toestellen
165

I
:
:

cv,-

5A

van die ontvangertjes, dieje vlot
inje ^ak kunt steken........

bouwen met transistoren in plaats van buizen. U weet wel, van die
miniatuur ontvangertjes, die je vlot in je zak kunt steken. We kunnen
ze zo klein maken, omdat de transistoren helemaal geen hoge span
ningen nodig hebben om hun werk te doen. Met een paar 1,5 V
cellen doe je met een transistor al veel. Een ander voordeel is, dat de
levensduur — voor zover' we dat tenminste op het ogenblik kunnen
nagaan — veel en veel groter is dan van de radiobuis. U zult dan ook
de transistor hoe langer hoe meer in radiotoestellen tegenkomen.
Het is dus wel een onderdeel dat we in de gaten moeten houden.
Meer vertel ik u er niet van, hier moet u het dus maar mee doen.
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TIENDE PRAATJE
We gaan vandaag eens kijken of er nog iets van onze gading in de
vuilnisbak zit. Nee, niet letterlijk natuurlijk, maar er zijn altijd van
die onderwerpen, die om de een of andere reden nog niet met goed
fatsoen ter sprake konden komen en die je dan maar zolang in een
of ander hoekje van je hersens opbergt onder de rubriek „Diversen”.
Dat is voor mij altijd een soort vuilnisbak, alles waar je geen weg mee
weet stop je er maar in. Maar nu zijn we dan toch echt zo ver, dat we
daar eens in moeten gaan grasduinen.

I

eens kijken of er nog iets
in de vuilnisbak vtft...

Maar ja, waar begin je nou mee? Weet u wat, laten we maar eens begin
nen met geluid.
Ik heb u nl. nog nooit precies verteld wat dat nu eigenlijk wel is.
We hebben al wel eens een keertje gepraat over luchttrillingen, die b.v.
kunnen ontstaan als we een breinaald laten trillen. Weet u nog wel?
Nu is geluid niets anders dan een luchttrilling, die door ons oor wordt
opgevangen en in onze hersenen een geluidsindruk opwekt. Nu moet
u niet denken, dat we alle luchttrillingen kunnen horen. Op geen
stukken na. Theoretisch kan ons oor luchttrillingen waarnemen die
liggen tussen 16 en 20 000 perioden per seconde, maar dat is heus
maar theoretisch, praktisch is het haast altijd minder en hoe ouder we
worden hoe beroerder het wordt. Alleen jonge mensen met een goed
gehoor halen die 16... 20 000 Hz, maar dat wordt al heel gauw
minder. Iemand van zo tussen de 50 en 60 jaar bv. hoort alleen nog
maar de frequenties tussen de 60 en 1000 Hz op de juiste sterkte. Nu
moet u niet denken, dat ze de andere frequenties helemaal niet horen,
ze horen ze wel, maar zwakker. Maar de hogere frequenties, b.v. tussen
de 12 000 en 20 000 Hz zijn dan wel zo zwak, dat die niet meer tot
ze doordringen.
Geluid is dus een luchttrilling en zoals ik hier zit te praten doe ik niets
anders dan luchttrillingen opwekken, die uw oor dan weer in ver
staanbare taal omzet.
Muziek is natuurlijk ook een aaneenschakeling van luchttrillingen.
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Iedere toon heeft een naam gekregen en als u nu op een piano een a
aanslaat, zal iedere musicus u kunnen vertellen, dat dat een a was,
dat hoort hij aan de hoogte van de toon, want hoe hoger de frequentie
van een trilling is, hoe hoger de toon.
Daar is overigens al heel wat gezeur over geweest, zodat ze ertoe
zijn overgegaan de toonhoogte te normaliseren. U moet dan weten,
dat vroeger de instrumenten maar zo’n beetje op het gehoor werden
gestemd. Zo’n a had dan zo ongeveer wel de juiste hoogte, maar of
dat nu goed was of niet wist niemand. Dat gaf natuurlijk nogal wat
geharrewar als er b.v. een violist met begeleiding moest spelen. Daar
kwam een eind aan, tenminste dat hoopte men, toen in 1885 de hoogte
van de a1 — dat is de a uit de eenmaal gestreepte octaaf, zoals dat in
de muziek heet, u weet wél de a, die dicht bij het sleutelgaatje midden
op de piano zit — werd genormaliseerd op 435 perioden per seconde.
Als nu de frequentie twee maal zo hoog wordt, hebben we de a die
een octaaf hoger ligt .en dat is de a2. Die had dus een frequentie van
870 Hz. Weer een octaaf hoger, dus de a3 had weer een twee maal zo
hoge frequentie, dus 1740 Hz. Ook de tussenliggende tonen hadden
vaste verhoudingen en er was dus geen speld tussen te krijgen. Die
a1 kreeg de officiële naam van concerttoon of kamertoon. Er zou dus
geen vuiltje aan de lucht zijn geweest, als beroemde solisten en zo zich
daar nu maar bij hadden neergelegd, maar dat was niet zo; de een
stemde zijn viool of ander instrument wat hoger en de ander wat
lager, dat vonden ze nu eenmaal prettiger, of weet ik wat voor reden
ze daarvoor hadden. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurde? De
beroemde violist, om maar bij violisten te blijven, komt in een of
ander land aan waar hij een concert zal geven. De vleugel is angst
vallig precies op die a1 van 435 Hz gestemd en daar zegt de goeie
man: „Nee meneer, dat doe ik niet. Dit is mijn stemming, hoort u?,
een stuk hoger. Stemt u die vleugel maar opnieuw of anders speel ik
niet.”

nu benje beroemd of niet • • •
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Nu ben je beroemd of niet en als je beroemd bent, dan krijg je naast
een heel grote cheque ook nog je zin. Daar moest natuurlijk eens een
eind aan komen en toen zijn ze bij Philips aan het meten geslagen. Ze
deden frequentie-metingen van alle mogelijke soorten radiouitzendingen uit alle mogelijke landen. De conclusie, die daaruit werd ge
trokken was heel merkwaardig. Vrijwel overal lag de a1 tussen 437
en 443 Hz. Lager dan 435 Hz kwam maar zelden voor. Het sommetje
was niet moeilijk: je neemt het gemiddelde en dan ben je er het dicht
ste bij. Zo kwam het dan, dat in 1939 de a1 weer eens opnieuw inter
nationaal werd vastgesteld, maar nu op 440 Hz en deze keer schijnt
het dan gelukt te zijn, want men houdt er zich heel behoorlijk aan.
Ja, u heeft gelijk, die a1 van een viool en een piano hebben inderdaad
derclfde frequentie en nu wilt u weten hoe het dan komt, dat je hoort
of het een piano of een viool is. Dat zit hem in de z.g. harmonischen
of boventonen, die door het instrument zelf aan de grondtoon
worden toegevoegd. De toonhoogte wordt dus bepaald door de
frequentie van de z.g. grondtoon, voor de a1 dus 440 Hz.
Maar nu brengt ieder instrument ook nog een aantal tonen voort,
waarvan de frequentie 2, 3, 4 of meer malen die van de grondtoon
is. Die boventonen heten de harmonischen. Nu hangt de klank of
het timbre van een instrument in de eerste plaats af van het aantal
harmonischen dat optreedt en in de tweede plaats van de sterkte
daarvan. Zo kan het zijn dat bij het ene instrument de 2e en de 4e
harmonischen het sterkst zijn enj bij het andere de 3e en de 6e
of zo/•> Ook kunnen er harmonischen ontbreken. Dat aantal combinaties isMus oneindig groot en zo zullen ook alle klanken verschillend
zijn. Het komt zelfs wel voor, zoals bij een fluit, dat een van de har
monischen veel sterker is dan de grondtoon. Bij de fluit is dat de
tweede harmonische.
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een saxofoon is ook goed in bet
produceren van harmonischen...
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U voelt dus wel, dat de klank volkomen verandert als we een stelletje
van die harmonischen bij de weergave afsnijden, b.v. doordat de
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hoogste frequenties niet worden weergegeven. Dat aantal harmonischen loopt zoals ik al vertelde, enorm uiteen. Bij een h&rd aange
slagen pianotoets zijn het er zelfs wel 25. Ook de saxofoon is goed in
het produceren van harmonischen.
Het gekke is nu, dat we, als we bij een zeer lage frequentie de
grondtoon afsnijden, b.v. doordat de luidspreker die lage frequentie
niet kan weergeven, zodat we alleen de 2e en hogere harmonischen
te horen krijgen, we toch de lage toon horen. Onze hersenen maken
hem er als het ware zelf bij. Bij de hoge frequenties is dat niet het
geval.
Enfin, ik zou hier nog uren over kunnen doorpraten, maar dat zou
voor deze praatjes veel te ver voeren. Het ging er alleen maar om u
even te laten zien dat, wil iets natuurlijk klinken, ook alle frequenties
tussen 16 en 20 000 Hz moeten worden weergegeven en dan ook nog
in de juiste sterkteverhouding. Bij het afsnijden van hoge frequenties
zijn verschillende instrumenten niet meer uit elkaar te houden.
Een mooi voorbeeld daarvan kunt u horen in opnamen van Lucia
di Lammermoor, waarin een coloratuurzangeres en een fluit allemaal
heel hoge loopjes door elkaar heen produceren (Waanzinaria). Als we
daar de hoogste frequenties afsnijden, zoals b.v. bij een AM ontvanger,

allemaal hoge loopjes door elkaar heen • • •
die maar tot 4500 Hz gaat, dan hoor je beslist niet meer of de fluit of
die juffrouw bezig is. Ook bij spraak lijkt het dan nergens naar, een
s en een f zijn niet meer te herkennen, net zomin als een d of een t.
Snijden we nog meer van de hoge frequenties af, dan gaan de letters
zelfs heel anders klinken dan ze zijn. Dan klinkt een k als een t, een i
als oe en nog veel meer griezelige dingen.
U ziet het dus: hoe beter de versterker, hoe hoger de weergegeven
frequenties en hoe beter de resultaten. Maar met zo’n betere of zelfs
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beste versterker ben je er nog op geen stukken na. Het is net als bij
een ketting, die is ook niet sterker dan de zwakste schakel die erin
zit. Al is de versterker dus nog zo goed, maar de luidspreker, de
pickup of de grammofoonplaat of — als het radio is — de uitzending
deugt niet, dan komt er nog geen spaan van terecht .Die luidspreker
en de pickup liggen ook nog in de vuilnisbak van vandaag. Ik zal er
eerst de luidspreker maar eens uithalen. Kijk, hier is hij. Dit is een
z.g. elektro- of permanent-dynamische luidspreker.
Eigenlijk is tussen die twee namen wel verschil want oorspronkelijk
werd de magneet in de luidspreker bekrachtigd door een speciale
gelijkrichter. Hij heette toen elektrodynamisch. Later werd die afzon
derlijke bekrachtiging alleen nog maar toegepast voor heel grote
luidsprekers en kregen de normale luidsprekers een permanent mag
neet. Vandaar dat permanent-dynamische. Maar ze worden nogal eens
door elkaar gehusseld, ook al bestaat er in werkelijkheid verschil tussen.
Het klinkt misschien wel raar, maar het is zo, dat de luidspreker de
zwakste schakel is uit de kwaliteitsketting. Hoe komt een mens op
dat woord, vind ik zo maar zelf uit! Een werkelijk goeie luidspreker
maken is echt geen kleinigheid. Er wordt ook nogal wat van gevergd
als je nagaat, dat ze alle frequenties tussen 16 en 20 000 Hz onver
vormd moeten kunnen weergeven. Voor zover dit het elektrische
deel van de luidspreker betreft is dat wel te doen.
Zo’n dynamische luidspreker bestaat nl. uit een soort dikwandige
bus van magnetisch materiaal als hij permanent dynamisch is, en uit
weekijzer bij een elektrodynamische. Maar over deze laatste zullen
we het nu niet verder hebben. Een bus van magnetisch materiaal dus.
In het deksel zit een mooi rond gat en in de bodem een dikke pen,
die net tot in het gat reikt, maar een paar millimeter dunner is dan het
gat groot. Tussen die pen, die we maar kern zullen noemen en de
wand van het gat is dus rondom een ruimte. Dan hebben we nog een
heel licht spoeltje met draad bewikkeld en dat past weer vrij om die
kern en in het gat. Dat spreekspoeltje zoals het heet is op de een
of andere manier verend opgehangen, zodat het vrij op en neer kan
bewegen zonder de kern of de rand te raken. Ik zal het straks even in
doorsnede tekenen, dan wordt het u wel duidelijk. Eerst even verder
gaan. Dat spoeltje wordt nu op de uitgangstransformator van de ver
sterker aangesloten. Door dit spoeltje loopt dan een wisselstroom,
die overeenkomt met de muziek of de spraak, die hoorbaar moet
worden gemaakt. Nu moeten we nog even heel ver teruggrijpen.
Weet u nog, dat een elektrische stroom een magnetisch veld ont
wikkelde en een wisselstroom een wisselend magnetisch veld? Ja?
Mooi, dan gaan we verder, want dat is bij dit spoeltje ook het geval.
Die twee velden: het ene van de magneet en het andere van het
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spoeltje werken op elkaar in en het gevolg zal zijn, dat het spoeltje
het ene ogenblik verder om de kern zal worden gezogen en. het vol
gend ogenblik wat naar boven zal worden gestoten.
Het krijgt dus een op en neer gaande of, als hij rechtop staat, een heen
en weer gaande beweging. Tot zover gaat alles prima. Nu moet er
nog geluid komen. Dat spoeltje nu is bevestigd op de top van een
stuk kegelvormig geplakt papier. Die kegel zal dus gaan meetrillen
en daarbij de lucht in trilling brengen en dat is nu wat we horen. Nu
heeft die conus, zoals dat papieren geval heet, natuurlijk een zekere
traagheid en ook een zeker gewicht. Hoe groter hij is des te moeilijker
zal hij heel snelle trillingen goed kunnen volgen. De hoge frequenties
komen dan in het gedrang. Al komt hij dan toch nog vrij hoog, maar
niet hoog genoeg voor WW, oftewel werkelijkheidsweergave. Zit
je recht voor de conus, dan komen er nog aardig wat hogere fre
quenties te voorschijn, maar die zijn in een heel nauwe bundel als het
ware gericht. Zit je naast die bundel dan hoor je er niets meer van.
Maak je nu een soortgelijke luidspreker met een heel kleine conus,
dan is dat ding weer te klein om bij lage frequenties de lucht vol
doende in trilling te brengen. Dat is het dus ook al weer niet. Maar
eerst nog even over die gerichte hoge frequenties. Door op de kern
een soort trechtertje te bevestigen kunnen die hogere frequenties
aardig worden verspreid. Zo’n ding heet dan een klankverstrooier.

%o*n ding heet dan een
klankverstrooier...

Wacht even, eerst maar even het hele geval tekenen (fig. 125).
Ik heb er meteen maar bijgeschreven wat alles is en dat zal dus zonder
meer wel duidelijk zijn.
Waar waren we ook weer? O, bij die hoge tonen, die bij een grote
conus en de lage die bij een kleine conus in het gedrang komen. Nu
kun je twee dingen doen en dat doet men dan ook, natuurlijk niet
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tegelijk, maar öf het een öf het ander. Je kunt twee luidsprekers
nemen, een grote en een kleine en dan met een of ander filter, zoals dat
heet, aan de ene luidspreker alleen de lage en middenfrequenties
toevoeren en aan de kleine luidspreker alleen de hoge frequenties.
En dat gaat prima, al is het natuurlijk een wat duurdere oplossing.
Overigens is dit nog maar een primitief geval, want in heel dure in
stallaties stoppen ze met een gerust hart nog veel meer luidsprekers,
b.v. een stuk of twee, drie voor de lage tonen, dan een paar voor de
middentonen en om het extra mooi te maken ook nog een stuk of
wat hoge tonen luidsprekers. Het kost wel wat, maar je kunt nu een-

in heel dun installaties stoppen ze met
een gerust hart nog veel meer
luidsprekers • • •
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maal niet verwachten dat je voor een dubbeltje op de eerste rang kunt
zitten.
Een andere oplossing is, dat de fabrikant in één luidspreker twee
conussen maakt. Een grote voor de lage en middentonen en een
kleintje voor de hoge frequenties. Op die manier zijn er ook uitste
kende resultaten te bereiken. Maar ik wil u wel een goeie raad geven:
probeert u niet zelf in een bestaande luidspreker zo’n tweede conusje
te plakken, daar is het aandrijvende spoeltje en zo nu eenmaal niet
op berekend, zodat u een fikse kans loopt uw oorspronkelijk goede
luidspreker volkomen te verknoeien. Afgesproken ? U kunt heus veel
beter een paar gulden extra voor een goeie luidspreker uitgeven, want
die bepaalt uiteindelijk het resultaat.
Behalve de permanent dynamische luidsprekers zijn er nog wel meer
soorten, maar die zijn voor ons van niet zoveel belang, al worden b.v.
de condensator-luidspreker en de kristalluidspreker ook wel als hoge
tonen luidsprekers gebruikt. Daar zijn ze dan ook wel heel geschikt
voor. Nou, zoals u wilt, iets kan ik er wel over vertellen, maar toch
echt niet veel. Eerst maar de condensatorluidspreker.
U weet wat een condensator is: twee metalen plaatjes op een kleine
afstand van elkaar. Zo’n luidspreker bestaat in principe ook uit twee
van die plaatjes, een flinke dikke en een dunne. Als we daar een gelijk
spanning op aansluiten ontstaat er een elektrostatisch veld tussen die
platen. Sluiten we er nu ook nog een zwakke wisselstroom op aan,
dan zal het dunne plaatje gaan trillen omdat de lading van de conden
sator varieert. Plus en min toch trekken elkaar aan, zodat dat dunne
plaatje naar het dikke zal worden getrokken. Het gaat zo’n beetje hol
staan. Verandert nu het veld, dan wordt de aantrekking meer of
minder en het ding zal gaan trillen, de lucht trilt mee en we zijn er
met onze condensator- of elektrostatische luidspreker.
Nu nog de kristalluidsprekers, die eigenlijk officieel piezoelektrische luidsprekers heten. Denkt u eraan dat u dat als pi-ézo
uitspreekt en niet anders? U moet dan weten, dat er kristallen zijn,
die de eigenschap hebben in trilling te raken als je tussen twee vlakken
ervan een wisselspanning aansluit.
Dat doen we dan ook en we verbinden dat kristal met een conus, die
mee gaat trillen. Hoe? Nee, dat vertel ik niet, ik zou er maar een heel
klein beetje over zeggen. Maar u zult er wel wat meer van snappen als
we het straks over de kris tal-pickup hebben, want dat is net zo iets,
alleen wordt daarbij het kristal in trilling gebracht, waardoor er
spanningen worden opgewekt. Zo ongemerkt ben ik al aan die
kristal-pickup begonnen, dus ik zal er meteen maar mee doorgaan.
Zo’n kristal-pickup bestaat om te beginnen uit een plat plaatje van dat
kristal, dat aan een einde is vastgeklemd. De platte kanten liggen
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boven en onder. Ze zijn beplakt met zoiets als zilverpapier; aan het
niet vastzittende eind zit dan de grammofoonnaald of de saffier. Als
deze de groef van de grammofoonplaat volgt wordt het uiteinde mee
heen en weer bewogen. Het kristal wordt als het ware zo’n beetje
heen en weer gewrongen. Hierdoor ontstaat een spanningsverschil
tussen de stukjes zilverpapier en dat wordt toegevoerd aan de ver
sterker.

%o ongeveer als bet hier, heel erg
* vereenvoudigd, is getekend. . .
— NAAlDPl/NT

naav vcvsterke*

Maar er zijn nog meer pickup-soorten. O.a. de elektromagnetische
groeftaster, want dat is eigenlijk de goed Nederlandse naam voor
zo’n ding. Bij dit type wordt een weekijzeren ankertje, dat is een plat
staafje, tussen de polen van een permanente magneet heen en weer
bewogen, door de naald natuurlijk. Om de magneetpooltjes zijn een
paar spoeltjes aangebracht en nu is alles zo uitgedokterd, dat de
krachtlijnenloop door dat slingerende ankertje telkens verandert.
Nou en dan ontstaat er weer een spanning in dat spoeltje en die span
ning gaat naar de versterker.
Dan hebben we nog een duur soort, dat vrijwel alleen bij de omroep
wordt gebruikt, en wel de clektrodynamische grammofoonopnemer.
Ja, namen genoeg voor de pickup en toch gebruiken we meestal het
Engelse pickup, omdat het zoveel korter is denk ik; hoewel, we vin
den in Nederland Engelse woorden altijd wel erg mooi, dus dat zit er
misschien ook wel een beetje achter. Maar ik dwaal weer eens af.
Die elektrodynamische pickup is net een permanent dynamische
luidspreker in het klein, maar in plaats van een conus zit er een naald
aan het spoeltje. Dat spoeltje gaat in het magnetische veld bewegen
als we een plaat spelen en daardoor wordt er een spanning in opge
wekt, die we aan de versterker toevoeren. Deze zorgt voor de verster
king ervan en de luidspreker maakt er weer luchttrillingen van.
Nu moet u niet denken dat het rendement van zo’n luidspreker erg
goed is. Je stopt er een heleboel in en daarvan krijg je uiteindelijk
maar zo’n 3 tot 10 % nuttige geluidsenergie. Nee, best is het niet.
Als een ander apparaat een dergelijk treurig rendement had lag het
al lang op de vuilnishoop, maar je moet maar niet beter hebben.
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Daar zit ik zo ongemerkt ineens weer bij de luidsprekers en misschien
is het daarom wel een mooie gelegenheid ook nog even te vertellen,
waarom dat ding altijd op een grote plank zit of in een kast is inge
bouwd. Dat is echt niet zo maar voor het mooi. Daar is wel degelijk
een reden voor, en die reden is de weergave van de lage frequenties.
Kijk, ik heb hier een luidspreker zonder kast. We sluiten hem eens
op de versterker aan. Ja, muziek komt er uit, maar het is maar een
mager geluidje. Nee, die luidspreker is wel goed. Hoort u maar eens
als ik hem tegen de opening van de kast houd waar hij uitkomt.

Alft Otq.

M 126
Prima niet waar? Waar zit dat nu weer in? Ik zal het u vertellen. Maar
eerst een plaatje maken (fig. 126). Zo, dit is de luidspreker. Als de
conus beweegt ontstaan er luchttrillingen, dat weet u. De hoge fre
quenties gaan recht-toe-recht-aan van de luidspreker af, die komen
dan ook vrij behoorlijk door, maar de lage frequenties worden ver
spreid, dat heb ik daarnet al verteld. Ze buigen dan ook om de conus
heen. Nu moet u even opletten wat er dan gebeurt. Als de conus
naar voren gaat ontstaat er vóór de conus een luchtverdichting, maar
erachter een luchtverdunning.

boe groter de plank, boe lager
de frequenties.
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Die luchtverdichting gaat om de conus heen en vult dan de luchtver
dunning weer op. Resultaat: wèg lage tonen! Zetten we nu die luid
spreker op een grote plank met een gat erin, dan is de weg, die de lage
frequenties moeten afleggen zo groot, dat ze niet aan de achterkant
komen, dus komen ze wel door.
Nu is een kast niet veel anders dan een omgevouwen plank en u voelt
wel dat dat ook gaat, alleen moeten we daarbij erg oppassen, dat de
kast zelf niet resoneert. Je krijgt dan zo’n ellendig holklinkende kastboem, die een hoop mensen voor mooie lage tonen aanzien, maar
daar zijn ze naast, want dat lijkt helemaal nergens naar. Hoe groter
die plank waar ik het net over had, overigens is, hoe lager de frequen
ties zijn, die nog goed doorkomen, tenminste als de luidspreker ons
niet in de steek laat. Je kunt nu eenmaal geen veren plukken van een
kikker.

van die mooie lage tonen . . .

Ik heb daarnet al even het woord grammofoonplaat laten vallen meen
ik en anders heb ik het toch zeker over groeven gehad. Met zo’n plaat
zit het nl. zo, dat bij de opname een wat grotere pickup op dezelfde
manier van buiten naar binnen een heel lange spiraalweg overj de
plaat aflegt. In plaats van ons bekende naaldje zit er een z.g. snij naald
aan die snij pickup, zoals hij heet. Die naald graveert nu in de oor
spronkelijk gladde plaat een kronkelige spiraal. Die kronkels komen
overeen met de elektrische trillingen, die aan de pickup worden toe
gevoerd. Dus net andersom als bij het afspelen. Van deze plaat wordt
nu een negatief gemaakt. Daar liggen de groeven van de oorspron
kelijke plaat dus bovenop. Dat negatief is de „vader”. Ja echt, zo
heet hij. Van die vader maken ze nu weer, steeds langs galvanische
weg, een moederplaat, die er net zo uitziet als de oorspronkelijke
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vader, moeder
en dochter.

opname. Je zou hem dus kunnen afspelen, maar dat doen ze niet, want
het ding moet 100 % gaaf zijn en blijven. Nu maken ze van die
moeder langs galvanische weg een zoon, of dochter; allebei de
namen worden gebruikt, maar omdat dit weer een negatief is met de
groeven er bovenop, zodat hij op de vader lijkt, voel ik meer voor
zoon. Met deze zoon worden dan eindelijk de eigenlijke grammo
foonplaten geperst in een nog taaie massa, die na afkoeling hard
wordt.
En dat is dan het plaatje waar je idem zoveel guldens voor neertelt,
en waar je minstens net zo zuinig op moet zijn als de fabrikant op zijn
moederplaat. Dat kun je ook; als je ze maar een beetje fatsoenlijk
behandelt kun je er zelfs jaren lang mee doen.
Ja, nu wilt u natuurlijk weten, waar die fatsoenlijke behandeling uit
bestaat. In de eerste plaats ze altijd netjes in de hoes opbergen, ze niet
zo maar zonder hoes op een stapeltje gooien. Verder moet je met je
vingers van het oppervlak afbijven en de plaat altijd netjes schoon
maken voor je hem afdraait. Dat zijn alleen maar dingen, die je je
moet aanwennen en dan vanzelf tot een tweede gewoonte worden.
MaarPer is meer. We mogen de platen nooit met een zware pickup
spelen en dan vooral geen langspeelplaten met een pickup voor nor
male platen. De groef van langspeelplaten is nl. veel smaller en dan
„past” de naald niet, om het zo maar eens te noemen. En ja, dan
moeten we ook nog van tijd tot tijd controleren of onze saffier niet is
afgesleten. Er komen dan scherpe kanten aan en die werken gewoon
als een frais. Ze snijden hele krullen uit de plaat. Nu denkt u misschien,
dat dat zo’n vaart niet zal lopen, maar de groef van een gewone 33l/3
toerenplaat van 30 cm is zo’n goeie 500 meter lang en daar moet dat
naaldje iedere keer maar langs glijden. U voelt wel dat niets daar
tegen bestand is, zelfs niet de toch wel bar harde diamant-naalden.
Weet u overigens, dat we al aardig beginnen op te schieten? Maar ik
heb nog wel even tijd om u ook nog wat over microfoons te ver
tellen en als het dan niet te laat wordt moet ook de bandrecorder er
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nog maar aan geloven. Maar dan moet het ook echt maar eens afge
lopen zijn. Nee, televisie is te bar of het moest heel erg in het kort
zijn. Enfin, we zullen zien.

microfoons die om de geachte spreker staan . . .

Eerst maar de microfoons, dat zijn die tegenwoordig heel kleine
dingen, die ze in de omroepstudio’s gebruiken en die je ook wel eens
ziet in de bioscoop als ze een journaal draaien, u weet wel, zo’n heel
stel van die blokjes of zo, die om de geachte spreker heen staan of
zo’n ding, dat ze ineens iemand, die wordt geïnterviewd, onder zijn
neus duwen. De microfoon is het omgekeerde van een luidspreker,
dat wil zeggen, dat in de microfoon luchttrillingen worden omgezet
in elektrische trillingen. We hebben ze in soorten. Heel goedkope,
die ook in uw huistelefoon worden gebruikt, dat zijn de koolmicrofoons. Vroeger kenden we nog geen andere typen, maar tegenwoor
dig raken ze meer en meer uit de gratie. Dan heb jecondensatormicrofoons, die net zo zijn gebouwd als de condensatorluidsprekers;
als je tegen zo’n ding staat te praten gaat dat dunne plaatje trillen.
De plaatjes komen dus steeds dichter bij elkaar of ook verder van
elkaar. Als de plaatjes dichter bij elkaar zijn is de capaciteit groter en
er zal een stroompje uit een stroombron naar toe vloeien. Veert het
weer terug, dan ontlaadt de condensator zich weer een beetje, zodat
er een heen en weer gaand stroompje ontstaat, dat overeenkomt met
de luchttrillingen. Dat is misschien wel wat erg vrij en simpel verteld,
maar zo ongeveer is het wel.
Dan zijn er nog elektrodynamische microfoons, die er— in
het klein tenminste — net zo uitzien als een elektrodynamische luid
spreker. De conus raakt door de luchttrillingen in beweging en in het
spoeltje worden stroompjes opgewekt.
Er is ook nog een andere microfoon, die we tot het elektrodynamische
type rekenen, dat is de lintmicrofoon. Nooit van gehoord zegt u?
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Nou, ik eigenlijk ook niet dikwijls, want het is de nieuwe naam voor
de bandmicrofoon en daar zult u al wel eens van hebben gehoord.
Zo’n bandmicrofoon bestaat uit een vaste magneet met twee heel
lange polen, die tegenover elkaar zijn geplaatst. Tussen die polen
hangt een zig-zag gebogen smal, dun bandje (of lintje) van aluminium.
Dat gaat heen en weer bewegen als de luchttrillingen het ding raken
en omdat het in een magnetisch veld ligt en al bewegend krachtlijnen
snijdt wordt er een spanning in opgewekt.

bandmicrofoon

Blijft nog over de kristalmicrofoon. Na wat ik u over kristallen
heb verteld kunt u haast zelf wel nagaan hoe die werkt. Door de lucht
trillingen raakt het kristalplaatje in trilling, er worden spanningen
opgewekt en we zijn waar we wezen moeten.
Dat heb ik nu allemaal wel heel kort en heel vlot verteld, maar het is
natuurlijk niet zo erg simpel. Er komt heel wat vakmanschap bij
kijken om een microfoon te maken, die alle frequenties op een fatsoen
lijke manier, dat wil zeggen zonder vervorming, omzet in elektrische
trillingen.
Weer een greep in de vuilnisbak en daar komt me niet meer of minder
dan een bandrecorder te voorschijn. U weet wel, zo’n kastje met twee
spoelen erop waar een lang dun bandje op is gewikkeld. Dat bandje
is niet zo maar een stukje film, maar het is bedekt met een laag waarin
microscopisch kleine ijzerdeeltjes zijn verwerkt. Als de band nog
ongebruikt is liggen al die moleculaire magneetjes kris-kras door
elkaar en er is verder niets aan de hand. Nu wordt die band gevoerd
langs dez.g. opname kop, dat is een bijna gesloten kern meteen
heel smal luchtspleetje erin. Zo ongeveer (fig. 127). Om die kern zit
een spoeltje en door dat spoeltje worden de elektrische trillingen ge180

stuurd, die we willen vastleggen. Dus iemand die iets zegt, brengt
als hij praat, luchttrillingen voort, die het membraan van een micro
foon in trilling brengen. Daardoor ontstaan elektrische trillingen, die
worden versterkt en dan niet aan een luidspreker, maar aan dat
spoeltje om die kern worden toegevoerd. Nu ontstaat er een
wisselend magnetisch veld tussen de pooltjes en de daarlangs lopende
band zal meer of minder worden gemagnetiseerd door die variaties.

als we er geen al te gekke
dingen mee doen . . .

Als we er nu geen gekke dingen mee uithalen, houdt die band dat
magnetisme vast. Bij het afspelen voeren we de band langs net zo’n
kop als de opnamekop, maar dan is het spoeltje niet op de uitgang van
de versterker, maar juist op de ingang aangesloten. Het veranderende
magnetische veld van de band loopt langs de luchtspleet en zal daarin
ook een variërend magnetisch veld opwekken, er gaan wisselende
krachtlijnen door de kern en daardoor ontstaan er weer elektrische
trillingen in het spoeltje. Die trillingen gaan op hun beurt naar de ver
sterker en worden na versterkt te zijn via een luidspreker omgezet in
muziek. Het aardige van het geval is, dat we die opnamekop ook als
afspeelkop kunnen gebruiken, dat is alleen een kwestie van omschakelen
van het spoeltje.
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Willen we de band weer schoonmaken, dus het geluid er weer afpoet
sen, dan voeren we hem weer langs diezelfde of een andere kop, die
dan ineens wis kop heet. Doet hij dienst als wiskop, dan wordt er

langs diezelfde kop die dan ineens „miskop” heet...

aan het spoeltje een hoge frequentie toegevoerd, die zo hoog is, dat
hij buiten het hoorbare gebied ligt. Deze hoge frequentie wordt dan
eigenlijk ook op de band opgetekend, maar omdat de frequentie zo
hoog is horen we hem niet en de band kan dus weer opnieuw worden
gebruikt voor een nieuwe opname.
En nu dan nog heel kort even de televisie, maar dan schei ik er ook
onherroepelijk mee uit. Laten we maar bij de zender beginnen, of
nee, laat ik liever bij u zelf beginnen. Ik weet niet of u veel leest, maar
u weet in ieder geval wel, dat u links bovenaan de bladzijde begint,

nog even vlug de televisie

dan volgt uw oog de regel naar rechts, bent u aan het eind, dan gaat
uw blik weer heel vlug terug, nu naar de tweede regel, die u weer
leest, dan naar de derde en zo maar voort. Als u onderaan de bladzijde
bent, zou u weer op dezelfde bladzijde opnieuw kunnen beginnen, enz.
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Zo iets gebeurt er in de televisiecamera ook. U moet dan weten, dat
er stoffen zijn, die als er licht opvalt, een elektrisch stroompje doen
ontstaan. Valt er veel licht op, dan is de stroom sterker dan wanneer
er weinig licht op valt. Weet u wel, zo iets zit ook in een fotocel, die
in een elektrische belichtingsmeter zit. Nu wordt in een televisie
camera het beeld van wat moet worden uitgezonden ergens op een
plaatje geprojecteerd. Dat plaatje is bedekt met een heel groot aantal
korreltjes van dat lichtgevoelige materiaal. Op de plaatsen waar het
beeld donker is worden lage spanningen in de korreltjes opgewekt
en op de lichte plaatsen hoge spanningen. Tussenliggende tinten
geven natuurlijk tussenliggende spanningen. Nu wordt dat plaatje,
net als u met uw ogen doet als u leest, afgetast door een elektronenstraal. Dus le regel van links naar rechts, 2e regel idem en zo tast hij
niet minder dan 625 regels af; dan is het prentje uitgelezen om het
zo maar te zeggen. Nu is die straal heel wat vlugger daarmee dan u
of ik met lezen. Hij doet over die 625 regels maar 1/25 seconde. Om
even deze getallen aan te houden: het aantal beeldlijnen is nu 625
en het aantal beelden 25 per seconde, want die straal tast het plaatje
25 maal per seconde af.
Die elektronenstraal die zo’n haast heeft, ontmoet op zijn weg telkens
andere spanningen, net als wij bij het lezen telkens andere letters tegen
komen.

die straal is heel wat vlugger
dan u of ik . . .

Hoe het nu gaat doet er niet toe, maar die telkens andere spanningen
worden nu in de vorm van impulsen, zoals we dat deftig noemen
(maar het zijn niet anders dan stroomstootjes") aan de zender door
gegeven, die er een draaggolf mee moduleert en dan die gemoduleerde
draaggolf uitzendt.
De daardoor opgewekte ethertrillingen worden in de ontvangantenne
weer omgezet in overeenkomstige spanningsvariaties. In de televisieontvanger wordt de draaggolf weer weggewerkt, zodat we daarna
alleen de modulatie overhouden, en die impulsen worden dan eindelijk
weer toegevoerd aan een elektronenstraalbuis oftewel de beeld
buis. U ziet, we schieten al aardig in de richting.
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In die beeldbuis wordt nu ook een elektronenstraal opgewekt die, net
als dat bij de opnamecamera het geval was, het oppervlak van de
beeldbuis aftast. Nu moet u weten, dat die beeldbuis aan de binnen
zijde bedekt is met een stof, die. oplicht, als hij door een elektronen
straal wordt getroffen en wel meer naarmate die straal krachtiger is
en natuurlijk minder bij een zwakkere straal. Dank zij een paar heel
listige vindingen loopt nu die elektronenstraal in de ontvanger precies
gelijk op met die in de camera. Ze beginnen dus op hetzelfde ogenblik
bovenaan, lezen de eerste regel of beter in de ontvanger wordt de
eerste regel geschreven en in de opnamecamera gelezen. Op het beeld
scherm aan de voorzijde van de buis ontstaat nu een zeer groot aantal
lichtende puntjes, waarmee ook in 1/25 seconde het hele vlak wordt
volgeschreven.
Nu is gelukkig ons oog zodanig ingericht, dat het een lichtindruk
nog een tijdje vasthoudt. Wij zien de puntjes dus niet achter elkaar
verschijnen, maar we zien ze allemaal tegelijk als één beeld, dat nu
natuurlijk overeenkomt met het beeld voor de camera. De beeldlijnen
kunnen we, als we dicht bij het beeldscherm staan, wel onderscheiden,
maar op een afstandje zien we ook daar niets meer van.
O ja, het geluid, nou dat is net als bij de radio, alleen wordt daarvoor
meestal — en in ieder geval in ons land — FM gebruikt. Vandaar dat
het geluid bij televisie zo goed is.
Zo, nu schei ik er uit, ik ben er bijna schor van. Misschien heeft u wel
eens gedacht: „man, schei uit met je geklets, ik snap er niks van”,
maar ik heb zo’n idee, dat u, als u alles nog eens rustig/overdenkt,
toch tot de conclusie zult komen, dat u nu zo ongemerkt toch aardig
op de hoogte bent gekomen met alles wat er al zo bij radio komt
kijken. En dat was toch eigenlijk de bedoeling van deze verhalen.
Misschien, — en dat hoop ik eigenlijk —
hebt u het overgrote deel ineens helemaal
begrepen. Misschien is u de werking van
de radio en veel wat daarmee verband
houdt duidelijk geworden. En misschien
zegt u nu wel met enige verwondering
in uw stem: „O, dat is dus radio”.

o, dit is dus radio ... -tSgSi"
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ELFDE PRAATJE
Enige jaren later
Het is al weer een jaar of wat geleden, dat we hier bij elkaar waren en
ik u voor de tiende keer zo het een en ander over radio vertelde. Nu
zeggen ze wel, dat de tijd niet stil staat, en dat is nog waar ook, maar
toen ze die uitdrukking hebben uitgevonden werd er beslist nog niet
veel aan de techniek en wel speciaal de radiotechniek gedaan. Ze had
den, als dat wel zo was geweest, vast en zeker gezegd: de techniek, of
misschien wef: de radiotechniek, staat niet stil. Want er is in die paar
jaar heel wat in de radiotechniek gebeurd.'Niet dat mijn vorige praatjes
daardoor waardeloos zijn geworden, dat niet, want het is allemaal nog
waar wat ik toen heb verteld. Maar in die jaren is de transistor zodanig
verder ontwikkeld, dat het voor de radiobuizen nog maar heel moeilijk

voor radiobuizen moeilijk
om zich staande te houden ...

is zich staande te houden. Dat wil niet zeggen, dat we voor alles, waar
we vroeger buizen voor gebruikten, nu transistoren kunnen nemen,
maar de buizentechniek heeft er toch wel een heel lelijke knauw door
gekregen. Om de markt niet helemaal te verliezen zijn de buizenfabrikanten dan ook tegenwoordig naarstig aan het transistoren maken ge
slagen. Weet u nog wel, dat ik aan het eind van mijn negende praatje
vertelde, dat de transistor meer en meer werd toegepast? Ik heb toen
ook zo’n beetje heel vaag verteld wat een transistor eigenlijk voor een
ding was. Dat was toen nog meer dan voldoende, maar nu het zover
is gekomen, dat er complete ontvangers met alleen maar transistoren,
dus zonder buizen, worden gebouwd, mogen we ze toch wel de eer
bewijzen, die ze toekomt en er nog eens een extra praatje over houden.
Nu is en blijft de theorie van de transistor een heel moeilijke zaak, waar
de bouw van atomen, de kristalstructuur en nog een heleboel andere
moëiirjkê'drngërf aah^te pas kómen. We kunnen daar dan ook echt niet
te ver op ingaan, want dan zou u misschien met een nijdig gezicht weg185

lopen en zo iets mompelen van: „Je kan me nog meer vertellen, maar
daar snap ik geen snars van”.
Om te beginnen, en om de spanning er een beetje in te houden, willen
we eerst nagaan, waarom ze nu transistoren in plaats van buizen zijn
gaan gebruiken. Nog wel niet voor alles, waar vroeger buizen voor
werden gebruikt, maar er zijn toch al heel wat klusjes in de radiotech
niek, die we door een transistor kunnen laten opknappen.
Ik zeg hier radiotechniek, maar dat is eigenlijk veel te sterk begrensd.
Feitelijk had ik moeten zeggen: in de elektronica. Want de radiotech
niek is maar een heel klein onderdeeltje van het gebied, dat tegenwoor
dig elektronica wordt genoemd, en waaronder ook bijvoorbeeld elek
tronische rekenmachines, radar, hoogfrequentieverhitting en niet te
vergeten alle instrumenten, die met maan- en andere raketten het lucht
ruim in worden geschoten, vallen. Maar goed, daar hebben we het nu
niet over en daar moet u me nu ook geen vragen over stellen, want
daar geef ik toch geen antwoord op.
Hoe hebben nu die transistoren kans gezien zoveel buizen van hun toch
echt wel belangrijke plaatsen te verdringen? Voor de prijs hoeven we
het niet te doen, ze zijn heus niet zoveel goedkoper dan de buizen,
maar... en dat is een heel belangrijk punt: die transistoren hebben
geen gloeidraad. Ze kunnen niet doorbranden en hebben dan ook bij
behoorlijke behandeling het „eeuwige leven”. En omdat ze geen gloei
draad hebben wordt er ook geen gloeistroomenergie verbruikt. Nu zult
u misschien zeggen: „Scheelt dat nu zó veel, dat beetje gloeistroom
energie?” Och nee, voor u en voor mij misschien niet, maar als u nagaat,
dat er volgens een voorzichtige schatting per dag over de gehele wereld
gerekend minstens zo’n 10.000.000 kilowattuur gloeistroomenergie
wordt verbruikt voor radiodoeleinden, dan is dat tegen, laten we zeg
gen een dubbeltje per kWh, toch altijd per dag nog een bedrag van
ƒ 1.000.000,— en dat is wel veel! Verder zijn er voor buizen nog vrij
hoge spanningen nodig, terwijl de transistor al tevreden is met zo’n volt
of tien. We kunnen ze dan ook zonder bezwaar voeden uit droge batte
rijen, waarbij het energieverbruik voor een compleet toestel ligt tussen

zonder bezwaar voeden uit droge batterijen ...

de 0,01 en 0,5 watt. Het rendement daarvan kan wel 50°/o zijn, terwijl
we bij buizen al tevreden zijn als het totale rendement zo’n 10% is,
waar dan nog bijkomt, dat een radiotoestel wei 20 ... 70 watt kan op
nemen. Hier springen de voordelen toch wel erg in het oog.
Een tweede voordeel van het ontbreken van de gloeidraad is, dat de
transistor geen opwarmtijd nodig heeft. Ze werken direct na het in
schakelen. Verder zijn ze in vergelijking met buizen zeer klein, want
er zijn heel.wat transistoren, waarvan de inhoud nog minder is dan een
kubieke centimeter. Je kunt er dus heel wat ruimte mee uitsparen.
Doordat ze zo klein zijn - en geen gloeidraad en andere „vrij in de lucht
hangende” elektroden hebben - kunnen ze ook heel wat beter tegen
schokken en trillen en ze zijn ook lang niet zo breekbaar als die grote
glazen ballons van de buizen.
Wilt u nog meer voordelen? Dat kan, hier is er nog een: de meeste typen
wegen nog niet eens 1 gram, zodat een goede hand vol transistoren nog
minder weegt dan één buis.
Dank zij de transistor maken ze nu hele hoorapperaten in een, zo op
het oog doodgewone, bril.
Natuurlijk hebben de transistoren nog wel nadelen ook. Het grootste
nadeel is misschien wel, dat ze erg gevoelig zijn voor temperatuurverhogingen. Wanneer ze, om de een of andere reden, boven de 75°C
komen, kunt u gerust alvast een paar nieuwe gaan bestellen. Als u ze

gevoelig voor temperatuur
dus werking niet constant...

i

zelf monteert in een toestel en u past niet heel erg op met het vastsol
deren, dan is het al gebeurd; dus bij het solderen de draadjes altijd met
het tangetje vastpakken tussen transistor en soldeerplaats, de draadjes
niet te veel inkorten en snel solderen! Omdat ze zo gevoelig zijn voor
temperatuurverhogingen zijn ze ook gevoelig voor schommelingen in
de omgevingstemperatuur. Niet dat ze dan stuk gaan, maar dan ver
anderen de eigenschappen met de temperatuur, zodat de werking niet
constant is. Maar gelukkig hebben ze daar een paar listige schakelingen
voor ontworpen, waardoor die veranderingen aardig goed worden ge
compenseerd. Ook hebben de transistoren meer ruis dan buizen. Maar
ook die ruis kunnen we behoorlijk binnen de perken houden, zodat we
er geen last van hebben.
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En nu zijn we dan zo ver, dat u ook wel wilt weten hoe dit van formaat
kleine, maar eigenlijk grote wonder, nu eigenlijk werkt. Zoals ik al heb
gezegd: heel ver kunnen we daar niet op ingaan, maar ik zal m’n best
doen u er toch zoveel mogelijk van te vertellen. Als het te moeilijk
wordt zegt u het maar.
De geschiedenis van de transistor gaat terug tot 1947, toen ,een paar
Amerikaanse natuurkundigen, die bij de Bell Telephone Co. werkten,
tot de conclusie kwamen, dat elektrische signalen konden worden ver
sterkt met behulp van een z.g. kristalversterkes,.die zij meteen maar de
naam transistor hebben gegeven. Dat woord transistor is een samen
voeging van trawsformer en resistor, dus een combinatie van transfor
mator en weerstand. Hoe ze op het idee van deze naam zijn gekomen
zou ons te ver voeren, maar u moet maar van me aannemen, dat de
werking er inderdaad goed door wordt weergegeven.
Die eerste transistor was feitelijk niet anders dan een germaniumdiode
— waarover ik u vroeger al eens iets vertelde — met twee in plaats van
één verend contactdraadje. Er zaten dus drie aansluitingen aan: het
stukje germanium en twee dunne (ca. 50 fxm) contactveertjes met de
punten ongeveer 200 /xm van elkaar af. Ik heb al pratende even een
eenvoudige germaniumdiode (fig. 128) en de eerste transistor (fig. 129)
voor u getekend.
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bevestigingsblokjes

U ziet, de transistor heeft drie aansluitingen, die te vergelijken zijn met
de drie aansluitingen van een triode: katode, rooster en anode. Een
dergelijke transistor is eigenlijk niets anders dan twee germaniumdioden, die het kristal gemeen hebben, dus als het ware tegen elkaar in
zijn geschakeld. Verder wil ik hier niet op ingaan, want dit type tran
sistor wordt praktisch niet meer gebruikt en het is dus ook niet interes
sant te weten hoe het werkt.
De tegenwoordige transistoren bestaan uit 3 laagjes, ze heten dan ook
lagentransistoren. De twee buitenste lagen zijn van hetzelfde materiaal
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hij bestaat uit 3 lagen ...

t

en daartussen zit wat anders, zoiets als een sandwich dus. Waar die
laagjes uit bestaan zal ik u zo dadelijk vertellen. Eerst nog wat anders:
We hebben het er al eens over gehad, dat een atoom bestaat uit een
positieve kern, die we proton noemen, met daaromheen cirkelend een
aantal elektronen. Dit aantal is afhankelijk van de sterkte van de posi
tieve lading en het bepaalt meteen het soort materiaal. Een waterstof
atoom is het eenvoudigste, dat heeft slechts één elektron, dat om de
kern cirkelt. Dat is geen vaste baan, maar het blijft wel op dezelfde
, afstand van de kern. Het elektron beweegt dus, ik zou haast zeggen
over het oppervlak van een bol, waarvan de kern het middelpunt is.
Die denkbeeldige bol noemen we schil. Op zo’n schil kan maar niet een
willekeurig aantal elektronen voorkomen. Op de eerste schil, die het
dichtst bij de kern ligt, horen er 2 thuis, dan is de schil geheel bezet
zoals dat heet. Op de tweede schil, die daaromheen, dus verder van de
kern af, ligt, behoren er 8 thuis, op de derde schil 18 en op de vierde 8.
\ Nu bezit germanium 32 elektronen, waarvan 4 op de buitenste schil
j (de vierde). Maar die schil is „vol” als er 8 elektronen langs cirkelen.
Er zijn er dus 4 te kort.
Bij waterstof, met 1 elektron in plaats van 2 op de schil, gebeurt nu het
volgende: er zal een neiging zijn deze plaats op te vullen en dat gebeurt
bij waterstof doordat het atoom zich verbindt met een andere atoom.
\j
Ik zal het even tekenen. Fig. 130 is een waterstofatoom en als twee atomen zich met elkaar verbinden tot een molecuul wordt het zo ...
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Elk elektron gaat dan een achtvormige baan beschrijven en cirkelt dus
om 2 atoomkernen, zodat er op iedere schil 2 elektronen voorkomen
De germamumatomen, die vier elektronen op iedere schil te kort komen
binden zich op speciale wijze met 4 andere germaniumatomen en er ont’
staat dan een z.g. knstalrooster (fig. 132). Germanium is namelijk een
kristal.
U moet zich deze figuur ruimtelijk voorstellen; de verbindingsarmen
om ze zo maar eens te noemen, liggen nl. niet in een plat vlak maar
gaan naar vier verschillende richtingen (fig. 133), de hoekpunten van
kubusjes, die precies tegen elkaar aan liggen en dus op hun hoekpunten
atomen gemeen hebben. Eén atoom ligt er precies in het midden van
elke kubus.
Voeren we nu energie aan een dergelijk kristal toe (b.v. warmte) dan
zal er b.v. 1 elektron uit zijn baan raken en in de ruimte :n het kristal
terechtkomen. Waar dat elektron vandaan komt ontstaat dus een zoge
naamd „gat”, terwijl het germanium daardoor positief wordt, want het
heeft een elektron te kort. Nu wordt dat. gat wel direct opgevuld met
een elektron uit een ander atoom, maar dan komt daar weer een gat.
Het merkwaardige is dus, dat er elektronen van het 'ene atoom op het
andere overspringen, dus b.v. van links naar rechts bewegen, maar dat
dan telkens gaten ontstaan, die zich dan van rechts naar links bewegen.
Ik heb daarvoor eens een aardig voorbeeld gezien in een boekje, dat
door De Muiderkring is uitgegeven. Er is een spelletje, „Spel van 15”
heet het, dat bestaat uit een vierkant doosje, waarin 16 vierkante blok
jes passen. Er zitten er echter maar 15 in en er is dus 1 gat. Verschuif
ik nu een blokje (elektron!) naar dat gat, dan ontstaat er op de plaats
waar dat blokje vandaan komt een nieuw gat. Probeert u het maar
eens, dat weet u ongeveer wat er gebeurt in een germaniumkristal.
Door een listigheidje heeft men nu positief of P-germanium en negatief
of N-germanium kunnen maken. Dat doen ze b.v. door germanium
te verontreinigen met arsenicum (heel weinig, want het komt neer op
ongeveer 1 arsenicumatoom op 100.000.000 germaniumatomen). Arse
nicum heeft 5 elektronen op de buitenste schil en er blijft dus altijd 1
elektron bij de verbinding over. Er is maar weinig energie nodig om dit
elektron uit de schil te verwijderen en dat komt neer op een lage weer
stand, want de stroom gaat er makkelijk doorheen. Dit is z.g. N-germa
nium (fig. 134). Verontreinigen we germanium met indium, dat 3 ele
tronen in de buitenste schil heeft, dan is er altijd een elektron te kort
(fig. 135) en er is dus een gat. Dit wordt wel opgevuld door elektronen
uit naburige atomen, maar dan ontstaan daar weer gaten. Een êat 1S
positièf en dit is dus P-germanium, dat een zeer hoge weerstan ee t,
omdat er geen vrije elektronen in. aanwezig zijn. Voor de goe e or e
moet ik er wel even bij vertellen, dat zowel het P- als het -germanium
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elektrisch gesproken neutraal zijn, want de som van alle ladingdragers
- om een mooi, en goed woord te gebruiken - is precies nul.
Plaatsen we nu een stukje N-germanium tegen een stukje P-germanium
aan, dan gebeuren er bar ingewikkelde dingen: er gaan elektronen de
ene kant op en gaten de andere, er zijn gaten en elektronen, die recombineren, zoals dat heet, en in het N-germanium ontstaat tegen het aanrakingsvlak (de P-N-overgang) een positieve lading en in het P-germa
nium een negatieve. Het P-germanium wordt dan negatief t.o.v. het
N-germanium, maar deze ladingen kunnen niet bij elkaar komen om
dat er op het aanrakingsvlak van beide soorten germanium een dunne,
ca 1 /x dikke,fzone ontstaat zonder mobiele ladingdragers. Dit laagje
noemen we sperlaag. Zo ziet dat er ongeveer uit (fig. 136).
P “ germanium

N - germanium
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Sluiten we nu een spanningsbron aan, zodanig dat de + aan het Ngermanium zit en de — aan het P-germanium, dan wordt de toestand
ongeveer als in fig. 137, maar er loopt geen stroom (sperrichting).
Draaien we de spanningsbron om, dat krijgen we een toestand als in
fig. 138 en dan loopt er wel een stroom. Een dergelijke NP-combinatie
is dus, net als een diode, als gelijkrichter te gebruiken. Dit is dan een
germaniumdiode of halfgeleider-diode, die meer en meer de diodebuis
verdringt.
Maar nu de transistor.
Ik heb al gezegd, dat dat net een sandwich is en ze worden nog in twee
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soorten geleverd ook: twee stukjes N-germanium met een stukje P-germanium ertussen, dat is de zogenaamde NPN-transistor en dan de
PNP-transistor, die, u voelt het wel aankomen denk ik, bestaat uit een
stukje N-germanium tussen twee stukjes P-germanium. (Fig. 139 resp.
140). De symbolen, zoals die in schema’s worden gebruikt, heb ik er
direct maar bijgezet.
Let u er vooral op, dat het pijlpuntje bij het PNP-transistorsymbool
naar binnen wijst en bij de NPN-transistor naar buiten!
Een transistor, die op deze wijze wordt gevormd uit drie lagen, heet
een lagentransistor. Een heel logische naam dus.
In.de figuren heb. ik ook nog de letters e, b en c gezet, de afkortingen
voor e = emissor of — resp. Engels — emitter, b = basis enc = collec
tor. Dat zijn dus de drie aansluitpunten.
Door de combinatie PNP of NPN ontstaan er dus altijd 2 PN-overgangen. Feitelijk kunnen we de transistor dus beschouwen als twee
tegen elkaar in geschakelde dioden, die één elektrode (de middelste)
gemeen hebben. Sluiten we nu b.v. bij een PNP-transistor de linker
PN-overgang aan op een batterij met de 4- aan het P-germanium en de
— aan het N-germanium, dan zal zich een aantal gaten uit het P-germanium n aar het N-germanium begeven en omgekeerd gaan er elektro
den uit het N-germanium naar het P-germanium. Er vloeit dus een
stroom. Sluiten we nu ook nog de rechterhelft, de NP-overgang dus,
op een batterij aan, maar nu zo, dat de — aan het P-germanium komt
en de + aan het N-germanium, dan zullen er gaten uit het N-germa
nium overgaan naar het rechter P-germanium, dat op de min van de
batterij is aangesloten. Het overgrote deel van deze gaten is afkomstig
uit het linker P-germanium.
In de in fig. 141 getekende situatie ontstaat er dus een gatenstroom van
links naar rechts door de transistor, een deel daarvan zal via de ge
meenschappelijke batterijverbinding naar de batterij terugvloeien. De
linkerhelft is dus geschakeld als een diode in doorlaatrichting. De lin
ker batterij levert steeds weer nieuwe gaten aan het linker P-germanium
(de emitter). In de linker helft vloeit dus ook een gatenstroom. De
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gaten, die in het rechter P-germanium komen, gaan via de collectoraansluiting naar de rechter batterij, die ze dan weer via de gemeen
schappelijke verbinding naar de basis (N-germanium) terugvoert. De
collcctorstroom ic is iets kleiner dan de emitterstroom ie- Hoe groter
de emitterstroom, dus gatenstroom, is, des te groter is de collectorstroom. Door ie te veranderen kunnen we dus ic beïnvloeden!
Eigenlijk gebeurt er nog veel meer in een transistor, maar dat is zo
ingewikkeld, dat we het hier echt bij moeten laten.
Bij een NPN-transistor worden de verbindingen net andersom ge
maakt, dus zoals in fig. 142. De werking is eigenlijk precies hetzelfde
als van de PNP-transistor, alleen treden hier geen gatenstromen op,
maar juist elektronenstromen. Als u de figuur goed bekijkt, zult u wel
zo ongeveer inzien hoe dat gaat. Ook hier kunnen we de collectorstroom beïnvloeden door de emitterstroom te veranderen.
Meer kan ik hier over de werking van transistoren echt niet vertellen.
Dat zou te moeilijk worden. Hoofdzaak is dat u weet:
le. Dat bij een PNP-transistor een gatenstroom optreedt
2e. Dat bij een NPN-transistor een elektronenstroom optreedt
3e. Dat we door de emitterstroom te veranderen de collectorstroom
kunnen beïnvloeden.
Misschien dat u in dit laatste punt een overeenkomst ziet met radio. buizen. Alleen hebben we daar een spanningsvariatie in de roosterkring, die spanningswznziies in de anodekring veroorzaakt.
Zo’n transistor is dan ook wat de schakeling aangaat heel goed met een
triode te vergelijken. Om u dat te laten zien zal ik hier fig. 141 eens
anders tekenen (fig. 143).
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Als we de stroom in de emitterkring beïnvloeden, dan ontstaat er een
stroomvariatie in de collectorkring, dus voor de belastingweerstand
RL. Hierover ontstaan dus spanningsvariaties, evenals over de anodeweerstand, die als belasting in de anodekring van een triode is opge
nomen.
Bij de PNP-transistor is het zo, dat er een gtf rercstroom vloeit van emitter naar collector, bij een triode vloeit een elektronenstroom van katode
naar anode.
Een spanningsvariatie tussen emitter en basis levert een gatenstroomvariatie op bij de transistor. Een spanningsvariatie tussen katode en
rooster levert bij de triode een elektronenstroomvariatie op. Zo ruw
weg kunnen we de emitter vergelijken met de katode, de basis met het
rooster (bij alle twee de elektrode, die tussen de beide andere in ligt!)
en de collector met de anode.
Al is de werking dan ook heel anders, er is toch wel een zekere over
eenkomst te zien.
Tekenen we fig. 143 in vereenvoudigde vorm en zetten we daarnaast
het overeenkomstige schema van een triode, dan krijgen we fig. 144a
en b, die de transistor in z.g. gemeenschappelijke - of geaarde - basis
schakeling laat zien en de triode in de z.g. roosterbasisschakeling. Bij
de transistor is de emitter positief t.o.v. de basis en heeft de collector
een negatieve potentiaal. Bij de buis is het rooster negatief t.o.v. de
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katode en heeft de anode een positieve potentiaal. De pijltjes in fig.
144a geven de (gaten!) stromen aan in de kringen, waarbij dan ie de
emitterstroom, ic de collectorstroom en ib de basisstroom is.
Vbe is de emitter-basisspanning
Vbc is de collector-basisspanning
Vg is de roosterspanning
Va is de anodespanning
Rb is de belastingweerstand.
Bij de transistor heeft een kleine toeneming van de emitterstroom ie
een kleine toeneming van de collectorstroom ic tengevolge. De verhou
ding tussen deze twee geeft de stroomversterkingsfactor aan. De waar195

de daarvan is meestal kleiner dan 1 (ca. 0,98 b.v.). Maar die collectorstroomvariaties geven spanningsvariaties over Rl en die moeten we
hebben!
Een tweede transistorschakeling met de overeenkomstige buisschakeling is de geaarde emitterschakeling, ook wel gemeenschappelijke emitterschakeling genoemd, die er net zo uit ziet als de katodebasisschakeling bij een buis. Daar staan ze (fig. 145a en b).
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Het is nog steeds een PNP-transistor, dus geven de pijltjes de gatenstroom aan. Bij deze schakeling zal een kleine toeneming van de basisstroom ib een toeneming van de collectorstroom ic veroorzaken.
De stroomversterkingsfactor (de verhouding van de ic verandering en
de ib verandering) is hier vrij groot en ligt bij een veel gebruikt type
transistor in de buurt van 50! Daar kunnen we dus een behoorlijke
versterking van verwachten. Over de buisschakeling hoef ik niets te
zeggen, die kent u nog wel van vroeger.
En nu nog even voor de volledigheid de weinig toegepaste gemeen
schappelijke- of geaarde collectorschakeling met de overeenkomstige
anodebasisschakeling voor de buis, beter bekend onder de naam katodevolger (fig. 146a en b).
Op de werking gaan we maar niet verder in, zo belangrijk is deze
transistorschakeling niet.
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★ INTERESSANTE NIEUWTJES
★ SCHAKELINGEN
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★ RECORDER TIPS
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★ EEN PROEFNUMMER WORDT U OP
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helpt U verder...
Wij menen, dat U recht heeft op de allerbeste opleiding
op elektronisch gebied als het om niet minder dan Uw
toekomst gaat. Besef daarom terdege, dat degenen,
die Uw opleiding in handen hebben, in feite over deze
toekomst beslissen.

STUDEER BIJ DE BRON
STANDAARDCURSUS RADIO
Deze cursus bestaat uit 12 lessen, die precies op de 1e
van iedere maand worden toegezonden. De cursus is in
een zo bevattelijke trant geschreven, dat ieder, die lezen
kan en enig gevoel voor techniek heeft, zonder meer de
cursus tot het einde toe kan volgen.

STANDAARDCURSUS TELEVISIE
Een ieder, die zich gevorderd radio-amateur kan noemen
zal deze, uit 12 lessen bestaande cursus, zonder meer
kunnen volgen.

VERVOLGCURSUS MEETTECHNIEK
Voor het volgen van deze cursus is de kennis vereist
van de Dr. Blan radiocursus of minstens een gelijk
waardige opleiding. De cursus bestaat uit 8 lessen.

VERVOLGCURSUS KG ZENDAMATEUR
Het zendamateurisme is te beschouwen als de romantiek
der elektronica. De kennis van de radiocursus is vereist.
De cursus bestaat uit minimaal 6 lessen.
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