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De jonge elektronicus
Bij de aanvang van het tijdperk der kleu
rentelevisie valt het moeilijk zich voor te
stellen dat het allemaal zo eenvoudig is
begonnen. Met het simpele feit dat vonkjes
heel snel heen en weer sprongen tussen
twee koperen bollen, waaruit de jonge pro
fessor Heinrich Hertz het bestaan van elek
tromagnetische golven opmaakte.

De boeiende geschiedenis van de allereer
ste beginselen der elektronica tot de huidi
ge toepassingen in computers, radar, radio,
televisie en laserstralen wordt in dit boek
verhaald. Honderddertig interessante proe
ven, die iedereen met heel weinig kosten
zelf kan uitvoeren, geven u de gelegenheid
persoonlijk de ontwikkeling stap voor stap
te volgen.
Dit boek is het fascinerende relaas van de
ontwikkeling der elektronica, de weten
schap die uw en ons dagelijks leven nu en
in de toekomst zal beïnvloeden.
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Elektronica is, wat je noemt, ‘in’! Foto’s in dag- en weekbladen, tele
visieprogramma’s e.d. tonen ons ernstig kijkende meneren, gehuld in
indrukwekkende witte jassen, die trachten, helaas vaak in een voor het
overgrote deel van het publiek onbegrijpelijk vaktaaltje, ons deelachtig
te maken van de duizelingwekkende snelheden en de ongelofelijke per
fectie, waarmee elektronische apparaten de meest ingewikkelde handelin
gen kunnen verrichten.
‘Ja, dat zal best waar zijn,’ zegt de gemiddelde lezer dan, ‘alleen zou ik
wel eens willen weten wat die geheimzinnige elektronica nu eigenlijk
voor een beest of ding is. Je ziet en hoort dit woord tientallen keren per
dag in de krant, door de radio en op de televisie. Hoe is ’t nu eigenlijk?
Is het een modewoord, dat binnen een jaar of wat weer even mysterieus
verdwijnt als het gekomen is, of is het een blijvertje?’
Wees gerust, mijn beste lezer, of lezeres, elektronica is een blijvertje
van de bovenste plank! In de komende 25 jaren zal de elektronica uw
en mijn leven volkomen beheersen. Van het moment af, dat de geboorte
van een baby aan het loket van de Burgerlijke Stand wordt aangegeven,
tot het ogenblik, dat ook dit nieuwe mensenkind het tijdelijke met het
eeuwige zal verwisselen, zal hij een simpel gaatje in een hollerithkaartje
zijn, of zich onzichtbaar verschuilen in een ‘geheugenbandje’ van een
elektronische computer, die ergens centraal staat opgesteld en die ons
wel en wee getrouwelijk en zonder fout zal vastleggen. Dit is allerminst
toekomstmuziek. Een dergelijk apparaat draait reeds op volle toeren
in Amerika. Het houdt, tot op de honderdste seconde, de bevolkingsgetallen in de Verenigde Staten bij. Ieder klein Amerikaantje dat is ge
arriveerd, iedere Amerikaan, waar hij zich ook bevindt in de Verenigde
Staten, die het welletjes vindt en naar de eeuwige jachtvelden vertrekt,
iedere emigrant, die schuchter voet op Amerikaanse bodem zet, zij allen
worden onmiddellijk elektronisch ‘vastgelegd’.*
• In de elektronica bedient men zich van internationaal genormaliseerde symbolen,
die het samenstellen en lezen van schema’s sterk vereenvoudigen. Op blz. 275
staan ze afgedrukt. Kijkt u ze meteen even door? Dan bent u op de hoogte
en u kunt, van dit ogenblik af, ook schema’s in buitenlandse boeken over elektronica
begrijpen.

Er heersen echter, zelfs bij lezers die aardig op de hoogte zijn van elek
triciteit, en die zonder blikken of blozen zomaar een weerbarstig elek
trisch kacheltje of een stotterende schemerlamp tot betere gedachten
weten te brengen, toch nog merkwaardige misverstanden over het begrip
‘Elektronica’. Wie zelf een wandlampje met goed gevolg op de elek
trische huisleiding heeft aangesloten, heeft echter nog lang geen elek
tronica bedreven! Zo eenvoudig is het nu ook weer niet.
De hele 20e eeuw is feitelijk één lange sinterklaasavond geworden, dank
zij wetenschap en techniek.
De ene technische verrassing volgde vliegensvlug op de andere. Het ene
pakje was soms nog niet eens helemaal uitgepakt of het volgende werd
alweer op tafel gezet. Stoom, elektriciteit, atoomenergie, en . . . aha . ..
elektronica!
We gaan in dit boek samen de elektronica verkennen. Op de een of
andere manier is uw belangstelling voor elektronica reeds gewekt, anders
had u dit boek niet aangeschaft of voor een bijzonder feestelijke aan
gelegenheid gevraagd.
Nu ben ik van mening, dat deze enthousiaste belangstelling niet moet
worden afgeschrikt door gortdroge opsommingen van gegevens, die
de lezer al spoedig intens zullen vervelen. Dat zullen we dus niet doen.
Daarom is dit ook géén leerboek geworden. De uitsluitende bedoeling
is uw belangstelling voor de wondere wereld der elektronica te verdiepen,
praktische voorbeelden te geven en u tenslotte bekend te maken met de
vele toepassingen, die deze jonge tak van wetenschap en techniek reeds
heeft gevonden. Er wordt in dit boek dus niet ‘gespecialiseerd’, maar we
verkennen zo mogelijk het gehele terrein. U kunt dan later voor u zelf
uitmaken welk toepassingsgebied, of welk detail daarvan, u bijzonder
interesseert, en daarover dan gespecialiseerde vakliteratuur lezen. Want
in feite is het zo, dat vrijwel elk onderwerp dat in dit werkje behandeld
wordt, een apart boek waard is en heel vaak bestaat er ook reeds een
goed boek over.
Hoe jong de elektronica ook moge zijn, de vlucht die ze heeft genomen
in amper 25 jaren is enorm, zo niet duizelingwekkend.

In dit boek gaan we terug tot de bronnen. We gaan zien hoe het allemaal
kón gebeuren. We gaan ’t nóg beter doen: we gaan samen namelijk
een hele serie uiterst interessante apparaatjes in elkaar zetten, die echt
werken. En dat nog wel met de allereenvoudigste hulpmiddelen. Die
behoeven niet meer te kosten dan de prijs van enkele flesjes frisdranken.
U boft namelijk op een enorme manier. De moderne germaniumdioden
en transistors, die werkelijk maar een kleinigheid kosten, stellen u in staat
veel eenvoudiger schakelingen te maken om opvallende resultaten te

verkrijgen, dan vroeger met de toch altijd nog kostbare elektronen
buizen, met hun ingewikkelde netvoedingsapparaten, mogelijk was.
Dan gaan we samen weer iets beleven, dat vele jongere lezers misschien
niet eens meer kennen: we gaan ons namelijk verbazen! We gaan iets
van de verwondering en bewondering beleven, die grote onderzoekers
en pioniers op het gebied van de elektronica hebben beleefd, toen zij
met hun hopeloos primitieve hulpmiddelen de grondslagen legden voor
de moderne elektronica. Ik heb dergelijke apparatuur in verschillende
Europese musea en privé-collecties zélf mogen zien. Gelooft u mij:
het was ontroerend van eenvoud en juist daarom zo geweldig!
Maar ook omdat dit materiaal zo simpel was kunnen wij het nu, met
weinig kosten en zonder dure laboratoria en meetinstrumenten, alle
maal zelf nadoen. Juist dat zélf knutselen brengt u zoveel nader tot werke
lijk begrip van hetgeen er allemaal gebeurt in een apparatuur, die u als
volkomen vanzelfsprekend aanvaardt. Ik noem slechts een radio- of
televisietoestel, radar, een TL-buis, of een deksels ingewikkeld elektro
nisch brein, de telex, de draaggolftelefonie, communicatiesatellieten,
een levenreddend röntgentoestel, en gaat u maar door ... Ja, in al die
fantastische toestellen, zonder welke een moderne samenleving eenvoudig
ondenkbaar is geworden, vindt men al die grondslagen terug, die wij
samen opnieuw gaan ontdekken en beleven.
En dan te weten, dat we pas op de drempel staan van een tijdperk van
nog veel grotere en nog veel snellere ontwikkelingen op het gebied der
elektronica. We kunnen slechts nieuwsgierig om een hoekje gluren en
trachten een glimp op te vangen van hetgeen er wordt uitgebroed in de
laboratoria, waar de wereld van morgen al bezig is geboren te worden.
Een wereld, die als ’t ware doordrenkt zal zijn van elektronica. Een
wereld ook, waartegen velen zullen opzien, ja, die ze misschien zelfs
met een wat angstig gemoed afwachten. Want, velen van ons hebben
helaas een uiterst merkwaardige hersenkronkel. Bij elke nieuwe vinding
vraagt men zich af: welk verschrikkelijk vernietigingswapen zal daar
nu weer uit groeien?
Ja, wat moet men hierop antwoorden? Het is immers zo, dat men met
de elektriciteit, die u uit het stopcontact in de huiskamer haalt, inderdaad
iemand kan doden. Hetzij met opzet, hetzij per ongeluk. Maar denk lie
ver eens aan wat er nog méér uit datzelfde stopcontact kan vloeien:
licht, muziek, levenslust . . . gezondheid. Die stroom uit dat stopcon
tact kan ook vele tienduizenden levens redden. Het is maar hoe u ’t
bekijkt.

Kom, laten we samen op verkenning gaan en ons laten verrassen door
alles, wat elektronica voor onze verbaasde ogen zal gaan toveren.

Wie weet zult u zelf binnenkort gaan behoren tot dat steeds groeiende,
zeer gevraagde gilde der elektronische tovenaars. Dan is uw bedje
in elk geval goed gespreid. Dat kan ik u wel verzekeren, want de vraag
naar elektronici zal nog enorm toenemen.

Veel genoegen en veel succes!
December 1967

Wm. N. Vandersluys
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HOOFDSTUK 1
Eerste kennismaking met Marconi, maar . . .wat voorlopig nog
veel belangrijker is . . . met prof. Heinrich Hertz! Wij volgen de
eerste wankele schreden van de radio op de voet. Ons eerste
experiment en dan zitten we er ook meteen middenin! Wij over
bruggen per radio al enkele meters en er komt dus al schot in.
Tenslotte: na het lezen van dit eerste hoofdstuk kunt u zelf al
haarfijn een golflengte berekenen!

Wat er aan ‘radio’ allemaal voorafging

Op 25 april 1874 werd te Bologna in Italië een gitzwart jongetje geboren,
dat, toen het enigermate van de eerste schrik bekomen was, met een paar
puur intelligente kijkers zijn omgeving verkende.
Zijn papa, de landeigenaar Guiseppe Marconi, deed diezelfde middag
nog aangifte bij de Burgerlijke Stand in Bologna en kon een overigens
maar heel weinig geïnteresseerde ambtenaar meedelen, dat deze tweede
zoon uit het huwelijk met de Ierse Annie Jameson, de naam Guglielmo
zou dragen. Niemand kon er een flauw vermoeden van hebben, dat de
naam van die kleine Guglielmo Marconi eens op aller lippen zou zijn.
En dat was in juli 1896 toch beslist het geval, toen Guglielmo Marconi
dus 22 jaar oud was en hij zijn systeem voor ‘draadloze telegrafie’ de
monstreerde door, met succes, telegrammen draadloos over te brengen
over het Kanaal van Bristol.
En kon men toen zeggen: ‘Ziezo, en nü hebben we radio?’ Verre van dat!
Er was al heel wat aan voorafgegaan en er zou nog heel wat moeten
volgen voordat wij in staat zouden zijn om, door het indrukken van
één enkel knopje, contact te kunnen maken met praktisch de hele wereld.
Of voordat stereofonische muziek in onze huiskamers zou klinken,
waarbij een altviool haarscherp te onderscheiden is van een viola pomposa tijdens een Bach-concert. Kan men dan tenminste zeggen, dat
Guglielmo Marconi de radio ‘uitgevonden’ had?
Al evenmin!
Zoals bij zovele uitvindingen het geval is, kwam radio tot stand als een
logisch gevolg van een reeks uiteenlopende verschijnselen, die door
totaal verschillende mensen, zelfs in verschillende werelddelen, werden
opgemerkt. Maar er was een heldere geest voor nodig, die deze ver
schijnselen bruikbaar en dienstbaar wist te maken.
Miljoenen mensen hadden vóór James Watt het dekseltje van een koffie13

potje zien huppelen als ’t water kookte, maar het was James Watt, die
deze dampspanning, in de vorm van stoom, tot praktische toepassing
wist te brengen. Zo is het Marconi ook vergaan. Ook hij maakte gebruik
van de resultaten va» onderzoekingen van natuurkundigen, die al jaren
met de studie van zuiver wetenschappelijke problemen bezig waren en
die waarschijnlijk nooit de bedoeling hebben gehad hun bevindingen
bruikbaar te maken voor zoiets wonderlijks als ‘draadloze’ telegrafie.

Laten wij, in gedachten, eens een ogenblik terug gaan naar het jaar 1895,
toen de jonge Marconi heerlijk zat te prutsen in een schuurtje op zijn
vaders landgoed bij Bologna.
Wat wist Marconi toen? Welke gegevens had hij tot zijn beschikking?
Eerlijk gezegd, niet zo bijster veel! Maar wèl iets heel belangrijks! Aan
de Technische Hogeschool in Karlsruhe werkte de 28-jarige hoogleraar
in de natuurkunde Hertz aan een serie onderzoekingen. Deze hadden
betrekking op ‘elektrische’ golven, die de Edinburghse natuurkundige
James Maxwell al 15 jaren te voren, op grond van wiskundige bereke
ningen, ‘voorspeld’ had. Niemand was het echter tot dusverre gelukt
het bestaan van dergelijke golven ook inderdaad te bewijzen. Het ging
ermee als met de scheikunde. Enkele elementen werden reeds jaren te
voren ‘voorspeld’. Veel later gelukte het dan ook werkelijk dergelijke
elementen aan te tonen.
Prof. Heinrich Hertz begreep maar al te goed, dat de trillingen, die
tot dusverre werden opgewekt door middel van door ‘Leidse flessen’
(condensatoren, zie ook blz. 92) verkregen elektrische vonken, veel te
langzaam waren voor zijn doeleinden. Dergelijke vonken wekten immers
zeer langzame trillingen op en dus waren de ‘ethergolven’, waarover men
destijds (en zelfs nu nog) sprak, eveneens zeer lange golven. Zoiets van
20 000 tot 30 000 meter golflengte. Dergelijke enorme, onpraktische
golflengten konden in het kleine, benauwde laboratorium van prof.
Hertz niet al te best worden onderzocht. Prof. Hertz besloot dan ook
al heel spoedig, dat hij een methode zou moeten bedenken om snellere
trillingen op te wekken en dus met belangrijk kortere golven te kunnen
experimenteren.
Hij loste dit probleem op door trillingverwekkers te maken met korte
draadlengten en kleine condensatoren. En ook hier bracht een toevallige
waarneming de jonge professor op het goede spoor.
Waar prof. Hertz van uitging was het volgende: wanneer meneenvonkontlading opwekt door een systeem, bestaande uit een inductieklos met
onderbreker (in feite dus een elektriseermachientje, waarover later!)
verbonden met een condensator en een draadspoel, ontstaat er een vonk
die zeer snel heen en weer springt. Dit betekent, dat elektronen
14
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zeer snel heen en weer bewegen en er dus een wisselstroom loopt met een
zeer hoog trillingsgetal (frequentie). Toevallig bracht prof. Hertz een
tweede draadspoeltje in de nabijheid van een spoel, die met een in werking
zijnde elektriseermachine was verbonden. Hij kreeg plotseling een in
geving en verbond de uiteinden van de spoel met twee koperen bollen,
die hij dicht bij elkaar zette. En wat hij feitelijk niet durfde te hopen,
gebeurde inderdaad: tussen de beide koperen bollen sprongen eveneens
kleine vonkjes heen en weer!
Het bewijs was geleverd, dat in de volkomen los van de eerste spoel
staande tweede spoel eveneens een wisselspanning werd opgewekt.
Het merkwaardigste was nu, dat wanneer prof. Hertz de condensator
gewoon wegliet of kortsloot, de vonkjes tussen de beide koperen bollen
even vrolijk heen en weer bleven springen. Prof. Hertz dacht hierover
diep na en kwam tot de conclusie, dat ook een gewoon stukje draad
elektrische trillingen moest kunnen opwekken. Tot dusverre had hij
aangenomen, dat daarbij een condensator onontbeerlijk zou zijn. Het
raadsel is gauw opgelost wanneer men weet (wat men nü weet!), dat ook
een gewoon eindje koperdraad een bepaalde hoeveelheid elektriciteit in
zich kan opnemen (condensatorwerking = capaciteit, zie blz. 92).
Aangezien deze capaciteit natuurlijk maar zeer gering is, moest hieruit
wel volgen, dat het trillingsgetal (de frequentie) wel zeer hoog moest
zijn. Het was dus met één slag mogelijk geworden om met eenvoudige
middelen zeer ‘snelle’ golven met hoge frequenties op te wekken.
Toen nam prof. Hertz een beslissende stap: hij verving de draadspoel
door een enkele rechte draad. Hij bevestigde aan beide uiteinden van
de vonkenbrug van een inductieklos (of elektriseermachine) een rechte
draad. Oorspronkelijk bevestigde hij aan de uiteinden van deze twee
rechte draden nog een koperen bol. Op die manier wekte hij reeds elek
trische trillingen op met een frequentie van 100 miljoen perioden per
seconde.
Wij zullen die proef eens gaan nadoen. Maar in plaats van koperen
bollen nemen wij twee plaatjes blik. Bijvoorbeeld de deksels van twee
blikken sigarettendoosjes.
Wat we nu nodig hebben is dit: ’t liefst een elektriseermachientje, zo’n
gevalletje dat gevoed wordt door een zaklantaarnbatterijtje van ca.
4,5 volt. Aan de ‘handvatten’ van de elektriseermachine bevestigt u een
stalen breipen (u kunt ook een stuk koperdraad nemen). Mocht u in
een winkel waar men schoolbenodigdheden verkoopt een eenvoudig
vonkeninductortje te pakken kunnen krijgen, dan is dat nóg beter.
Deze zijn namelijk vrijwel altijd voorzien van een ‘vonkbrug’, die
men met een paar stelschroefjes kan vergroten of verkleinen. Wij stellen
de vonk zo klein mogelijk in.
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Op ongeveer 10 cm afstand vóór deze beide breipennen leggen wij twee
breipennen in eikaars verlengde. De uiteinden van deze twee pennen
zéér dicht bij elkaar leggen (bijv. x/2 ~ 1 mm afstand). De breipennen
ondersteunt men bijv, met een glaasje of een droog stukje hout of plastic.
Fig. 1 toont de opstelling:

afstand
l/2 -1 mm

blikje

afstand
1/2 -1 m m

blikje

g------inductor

Fig. 1. Proef van prof. Hertz. Het bewijs wordt geleverd, dat in een geheel los van
de ‘zender’ opgestelde ‘ontvanger’ een elektrische spanning kan worden opgewekt.

Schakelt men de inductor in en springen er vonkjes over tussen de beide
aan het apparaatje verbonden breinaalden, die tevens als ‘vonkbrug’
dienen, dan ziet men ook tussen de op ca. 10 cm afstand vrij opgestelde
breipennen, een klein vonkje overspringen. U levert hierdoor, evenals
prof. Hertz dat eens deed, het bewijs, dat in de los van de ‘zender’ op
gestelde breipennen eveneens een elektrische stroom loopt en wel een
wisselstroom met een zeer hoge frequentie.
Mocht u niet over een elektriseermachientje beschikken, dan kunt u de
proef met een elektrische bel nemen. U verbindt dan de breipennen
(of een stuk koperdraad) met beide zijden van de onderbreker van de
bel (waar u dus een vonkje ziet overspringen). De daarmee opgewekte
elektrische spanning in de op zeer korte afstand, bijv. x/2 cm afstand
liggende losse breipennen (of draden) is in dat geval natuurlijk zeer
gering. Men legge de punten van de losse pennen dan ook zeer dicht
bij elkaar, bijv, met 0,01 mm tussenruimte, wil men nog enig effect ver
krijgen. Denk echter niet al te geringschattend over een elektrische bel!
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We zullen straks zien, dat we haar als ‘zender’ nog heel goed kunnen
gebruiken!
Nog even over dat ‘overspringen’ van elektrische vonken. Wat gebeurt
er nu eigenlijk precies? In géén geval springt de hele elektrische lading
ineens over! Eerst springen teveel elektronen over, zodat er aan de
andere kant een overschot aan elektronen ontstaat, dat weer prompt
terugspringt. Maar ook dat aantal is nog te groot. Het lijkt net alsof
die elektronen over hun eigen benen struikelen, zo’n ontstellende haast
hebben ze. Zo schommelen die elektronen met steeds afnemende kracht
bliksemsnel (inderdaad!) heen en weer.
Deze ‘schommeling’ noemt men met een duur woord ‘oscillatie’ en een
systeem dat dergelijke ‘oscillaties’ teweeg brengt (en dat we zojuist
hebben vervaardigd) heet een ‘oscillator’. We komen dit woord straks
nog bij andere proeven tegen en u behoeft er nu niet meer van te schrik
ken.

Het begrip ‘golflengte’

Zowel voor geluids- en lichtgolven als voor elektrische golven geldt de
formule:
golflengte

=

voortplantingssnelheid
trillingsgetal

De golflengte wordt aangeduid met de Griekse letter A (spreek uit:
lambda). Het trillingsgetal (ofwel frequentie) duidt men aan met de
letter ‘F’. Vroeger gaf men golflengten van radiostations aan in meters,
thans doet men dit meestal met ‘frequentie’getallen.
Om snel frequenties in golflengten (in meters) om te zetten en omgekeerd,
kunt u gebruik maken van de volgende zeer eenvoudige formules:
r,

300

en A =

300
F

In deze formule is:
F = frequentie in megahertz (MHz);
A = golflengte in meters.

Mega is het Griekse woord voor miljoen. Een megahertz is dus 1 miljoen
hertz. En een hertz is één periode.
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Hier is zo’n periode grafisch voorgesteld:

Fig. 2. Voorbeeld van een ‘periode’, tevens van een ‘ongedempte’ trilling.

De ‘sinus’lijn (de s-vormige lijn dus) van een wisselstroom laat duidelijk
zien hoe de spanning van maximaal-positief afneemt, door de nullijn
gaat en dan naar maximaal-negatief loopt. Dan stijgt de lijn weer van
maximaal-negatief, door de nullijn heen, opnieuw naar maximaal-posi
tief, enzovoort.
Precies als een schommel dus! Ook die gaat omhoog, komt naar beneden,
gaat door zijn laagste stand en gaat dan weer stijgen tot het hoogste
punt is bereikt, komt weer naar beneden, en zo gaat dat maar voort.
Tijdens één periode zien we dus de spanning van 0 stijgen naar +, dan
afdalen, via de 0-lijn, naar — en dan weer stijgen tot +.
Met behulp van een kathodestraaloscillograaf (zie blz. 211) kan men de
sinuslijn inderdaad zien rijzen en dalen.
Deze sinuslijn, die we zojuist hebben bewonderd en die we op het
scherm van de kathodestraal-oscillograaf met elegante bewegingen, als
van een Indische danseres, voortdurend zien bewegen, kunnen wij
echter alléén verwachten, wanneer een trilling constant wordt onder
houden, d.w.z. steeds als het laagste punt (—) of het hoogste punt (+)
wordt bereikt, moet de trilling door een nieuwe stroomstoot onderhouden
worden. Precies als bij een schommel het geval is. Steeds op het juiste
moment een duwtje geven, anders houdt de schommelbeweging langzaam
op.
Wordt de trilling dus constant onderhouden, dan spreken wij van een
ongedempte trilling.
Wanneer we echter de trilling, opgewekt door onze inductor of elektri-
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seermachine (of elektrische bel), op een kathodestraal-oscillograaf zicht
baar zouden maken, dan zouden we dit zien:

Fig. 3. Voorbeeld van een ‘gedempte’ trilling.

of, als de vonken zéér snel zouden overspringen, misschien dit:

Fig. 4. Voorbeeld van een zeer snelle ‘gedempte’ trilling.

Het is namelijk zo, dat elk elektrisch vonkje, hoe klein ook, een aantal
uiterst snelle elektromagnetische trillingen teweegbrengt, die snel in
sterkte afnemen. Deze trillingen treden pas weer op na een (voor elek
tronische begrippen dan altijd!) naar verhouding lange onderbreking.
Namelijk pas dan wanneer het volgende vonkje overspringt.
Deze trillingen zijn gedempt. Het zijn in feite dus wisselstroompjes met
hoge frequentie, die echter snel in sterkte afnemen.
Bij hoogfrequente spanningen volgen de vonken zó dicht op elkaar, dat
ze elkaar bijna raken. De ene ‘golftrein’ haalt de andere zowat in. Dat
ziet men in fig. 4 grafisch voorgesteld. Het is net alsof er twee treinen
pal achter elkaar rijden. De buffers van de locomotief van de achterste
trein raken bijna de buffers van de achterste wagen van de voorste trein.
Op de begrippen ‘golflengte’ en ‘frequentie’ komen wij in dit hoofdstuk
nog even terug, omdat het van zulk enorm belang is, dat u deze be
grippen door en door begrijpt om ze later in de praktijk met succes te
kunnen hanteren.
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We gaan nu nog even terug naar onze ‘zender’. Zoals afgesproken hebben
wij aan de uiteinden van de breinaalden van de ‘zender’ dekseltjes van
blikken sigarettendoosjes vastgeprikt. Wat daarvan nu weer de be
doeling was? Wel, deze: de blikjes worden bij elke schommeling van de
elektrische spanning (oscillatie) opgeladen en weer ontladen. Daarvoor
is enige tijd nodig en daardoor worden de schommelingen vertraagd.
Later zullen we zien hoe we dat ‘vertragen’ ook kunnen bewerkstelligen
door middel van draadspoelen en condensatoren. Maar laten we niet
op de zaak vooruit lopen.
Het is namelijk bijzonder boeiend en interessant, met een heel eenvoudig
hulpmiddel te bewijzen dat de spanning in de breinaalden van de ‘ont
vanger’ (de breinaalden ofkoperdradendus, die zich op enige afstand, los
van de ‘zender’ bevinden) inderdaad aan de uiteinden het grootst is.
Ja, als ’t ware opgestuwd wordt! Naar het midden neemt de spanning
echter weer af.
Als u toevallig over een goedkoop glimlampje beschikt, u weet wel zo’n
verklikkerlampje, dat zich op bepaalde schakelaars of elektrische appa
raten bevindt om aan te geven dat ze ingeschakeld zijn, dan is de proef
al heel eenvoudig. Men verbindt beide breinaalden van de ‘ontvanger’
die in eikaars verlengde liggen met elkaar door de uiteinden een halve
centimeter over elkaar te schuiven en ze dan met een stukje blank koper
draad te omwikkelen, zodat ze goed elektrisch contact met elkaar maken,
dus zo:

&

■;

Fig. 5. Leg de uiteinden van beide breipennen over elkaar (ca. 1/8 cm). Omwikkel
beide uiteinden stevig met een stukje dun koperdraad. Beide breipennen moeten
goed contact maken. Wanneer u ze stevig tegen elkaar duwt, kunt u de breipennen
ook met een stukje plakband bij elkaar houden.

Als u toch in een elektriciteitszaak bent, koop dan meteen een paar
strips kroonsteentjes. Draai de schroefjes eruit, laat de metalen contactstaafjes eruit vallen, draai de schroefjes weer netjes op hun plaats en u
hebt een pracht collectie aansluit- en doorverbindingsklemmen, die
maar een habbekrats kosten en waarvan u bij de vele experimenten in
dit boek bijzonder veel plezier en gemak zult hebben.
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Zó zien ze er ongeveer uit:

De complete strip:

E

0

0

0

en dit gedeelte gebruikt u dus:

0

©

Fig. 6. Hoe u van gewone ‘kroonsteentjes’ heel gemakkelijk prima aansluitklemmetjes kunt fabriceren.

Met zo’n kroonsteentje verbindt u de beide breipennen natuurlijk al
heel eenvoudig met elkaar.
Zijn ze eenmaal met elkaar verbonden, dan stelt u de zender, (de
inductieklos of elektriseermachine) in werking. Vervolgens pakt u de
schroeffitting van het glimlampje met duim en vinger beet en raakt met
het contactpuntje, onder aan de fitting van de lamp, het ene uiteinde van
de breinaald aan. Het gloeilampje zal oplichten. Er staat dus spanning
op het uiteinde van de breipen. Aan het andere uiteinde stelt u precies
hetzelfde vast. Nu beweegt u het lampje langzaam langs de breipen naar
het midden, waar beide pennen dus met elkaar verbonden zijn. Tegen
dat u de las hebt bereikt is het lampje helemaal uitgegaan, of licht het
nog maar heel zwakjes op. Gaat u door het midden heen naar het andere
uiteinde, dan gloeit het lampje steeds feller op en bereikt het maximum
aan het andere uiteinde van de breipen.
U bewijst daarmee, dat in het midden een zeer geringe spanning heerst
en dat op deze plaats zeer grote aantallen elektronen door de breinaald
razen. Dat betekent ook, dat de stroornsterkte op deze plaats groot moet
zijn. Derhalve: grootste spanning aan de uiteinden en grootste stroomsterkte in het midden.
Maak nu de breinaalden weer los en draai de glimlamp in een passende
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fitting. Verbind de ene aansluitschroef van de fitting met de ene en de
tweede aansluitschroef met de andere breinaald, dus zó:

ï
Fig. 7. Met de glimlamp kunt u de spanning aan
de uiteinden van beide breipennen vaststellen.

Het glimlampje zal dan fel oplichten. Zo’n glimlampje is zó gevoelig,
dat men de spanning in de ontvanger nog op vrij grote afstand van de
zender kan aantonen, doordat het lampje zwakjes oplicht. Mocht u
geen glimlampje bij de hand hebben (ze zijn zeer goedkoop overigens!)
dan kunt u het proberen met een zgn. spanningzoeker (in elke elektriciteitszaak goedkoop verkrijgbaar). Daarin bevindt zich ook een klein
glimlampje. U moet er echter wel een hebben van zeer goede kwaliteit
zodat het lampje gevoelig genoeg is.
Nadat de bovenomschreven proef gelukt was ondernam prof. Hertz de
volgende stap. Eenmaal ervan overtuigd, dat elektromagnetische golven
zich in principe gedragen als licht- en geluidsgolven, ontwierp de pro
fessor een even eenvoudig als vernuftig toestelletje, namelijk een resonator.
Hij nam een stuk koperdraad en boog daarvan een rechthoek. De uit
einden werden zeer dicht bij elkaar gebracht (0,01 mm !). Deze resonator
plaatste prof. Hertz op enige afstand van de elektriseermachine (vonkeninductor) en ja hoor, onmiddellijk sprongen tussen de uiteinden van de
rechthoekig gebogen koperdraad zeer kleine vonkjes over! Hiermee
werd dus zonneklaar bewezen, dat elektronen in de draad mee gingen
schommelen (meetrillen). Men zegt in zo’n geval, dat er resonantie ont
staat.
Het gebeurt wel eens dat wanneer de radio of televisie een beetje luid
staat, er een vaasje of een licht asbakje bij bepaalde tonen gaat mee
trillen. Vooral bij lage tonen wil dat nogal eens het geval zijn. We hebben
dan natuurlijk te maken met resonantie van ^e/wztZsgolven. Maar bij
elektromagnetische golven gebeurt feitelijk precies hetzelfde. Houdt u
dit nu goed voor ogen, want bij het ‘afstemmen’ komt dit verschijnsel
opnieuw aan de orde.

22

I

Ook deze proef kunnen wij heel gemakkelijk nadoen:
Buig een stuk stevig koperdraad (antennedraad is daarvoor prachtig
geschikt, omdat het flink stug is en mooi in model blijft) in een recht
hoek. Een stuk draad van 1 meter lengte is voldoende. Breng de uit
einden tot op ca. 0,01 mm van elkaar. Plaats de inductieklos of elektri
seermachine op ca. 59 cm afstand van de rechthoekig gebogen draad en
schakel hem in.

afstand
0.01 mm

blikje

blikje

inductor

Fig. 8. Wij bouwen de resonator van prof. Hertz.

U zult dan een vonkje tussen de uiteinden van de draad zien over
springen. Een glimlampje, tussen de uiteinden van de draad bevestigd,
zal zelfs tot op enkele meters afstand van de zender nog oplichten.
U ziet het, we zitten de radio al aardig dicht op de hielen! We over
bruggen nu al een afstand van enkele meters. De golven gaan dwars
door een muur heen en u kunt de resonator rustig in een aangrenzende
kamer plaatsen.
Nu kunt u zelfs al een beetje gaan ‘afstemmen’, door het volgende
kunstgreepje. Neem een ander stuk antennedraad en buig daar een hoepel
van. De uiteinden met een tussenruimte van ca. 0,01 mm naar elkaar
toebuigen. U kunt het hele geval met behulp van kleine spijkertjes bijv,
op een stuk goed droog hout vastspijkeren om beter verband te krijgen.
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De doorsnede van deze hoepel kan 75-100 cm zijn. Dan probeert u op
een bepaalde afstand een zo sterk mogelijke ontvangst (glimlampje!) te
verkrijgen door de breinaalden aan de inductor te verkorten of te ver
lengen. De sterkste ontvangst krijgt u natuurlijk wanneer de ring van de
ontvanger in resonantie is met de zendantenne (in casu de breinaalden)
aan de inductor.

Nu komt er een zeer belangrijk moment in de experimenten van prof.
Hertz! Steeds groter maakte hij de afstand tussen zender en ontvanger.
Ja, zo groot werd die afstand op ’t laatst, dat men eenvoudig niet meer
van inductie (beïnvloeding) kon spreken. Prof. Hertz en zijn mede
werkers hadden tot dusverre aangenomen, dat de hele zaak eigenlijk
alleen maar op inductie berustte. Teneinde volledige zekerheid te ver
krijgen liet prof. Hertz aan de tegenoverliggende muur in zijn labora
torium een stuk plaatijzer van 2x3 meter aanbrengen. Daarbij stelde
hij vast, dat zijn ontvanghoepel op bepaalde afstanden tussen inductor
en plaatijzeren wand vonkjes vertoonde, terwijl op andere afstanden
geen vonkvorming optrad. Dat kon zelfs vrij dicht bij de inductor ge
beuren. Dat wees erop, dat de ‘veldsterkte’ tussen inductor en plaat
ijzeren wand sterk wisselde. Evenals bij geluidsgolven ’t geval is, vond
op sommige plaatsen weerkaatsing van de trillingen plaats.
Met deze proeven bewees prof. Hertz, dat hier sprake moest zijn van tot
dusverre onbekende golven.
Nu kan ik mij voorstellen, dat u ook deze proef zult willen nadoen.
Tenzij uw papa toevallig scheepsbouwer in goeden doen is, tikt men echter
niet zo heel gauw een stuk plaatijzer van 2x3 meter op de kop. Ik nam
deze proef echter met behulp van een zgn. Luxaflex jalouzie. Deze be
staat uit dunne aluminiumlatjes. Het ging niet alleen voortreffelijk,
maar ik kon ook nog allerlei variaties toepassen door de stand van de
jalouzie-latjes te wijzigen. Half open, schuin, naar boven, naar beneden
gericht enz. Daarbij bleek zelfs nog duidelijker, dat elektromagnetische
golven zich inderdaad net als licht- en geluidsgolven gedragen.
Prof. Hertz maakte gebruik van golflengten beneden 1 meter. Precies
zoals thans het geval is met radarapparatuur. RADAR is een afkorting
voor 7?adio-jDetecting Jnd Aanging. Met radar kan men niet alleen
vliegtuigen en schepen in donker of bij mist op het radarscherm waar
nemen, maar ook de afstand en snelheid ervan vaststellen.
De jonge hoogleraar was er zich van bewust, dat hij inderdaad het be
staan van de door Maxwell reeds voorspelde golven duidelijk had aan
getoond. Het betreft hier ‘staande’ golven, die zich gedragen als licht- en
geluidsgolven.
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Een staande golf moet men zich zó voorstellen:

Fig. 9. Voorstelling van ‘staande’ golven.
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Fig. 10. Bundeling van
elektromagnetische golven
d.m.v. een parabolische
spiegel van blik.

Maar wanneer de nieuw ontdekte elektromagnetische golven (men sprak
aanvankelijk van ‘ethergolven’) zich gedroegen als licht- en geluidsgolven,
dan moest het ook mogelijk zijn ze te ‘bundelen’. Bijvoorbeeld door
middel van een parabolische spiegel, zoals men dat wel doet met licht
stralen, die door een vuurtoren worden uitgezonden. Men moest die
elektromagnetische golven dan ook kunnen weerkaatsen. Prof. Hertz
nam de proef en inderdaad . . . ’t was zo! Hij plaatste een parabolisch
gebogen stuk blik achter de vonkenbrug van de ‘zender’ en wel zo, dat
de vonken oversprongen in het brandpunt van zijn parabolische blikspiegel. De ‘gebundelde’ trillingen bleken, evenals gebundeld licht, een
veel grotere reikwijdte te bezitten. U kunt dezelfde proef nemen. De op
stelling moet er ongeveer als volgt uitzien. Zie fig. 10.
Deze proef gelukt eveneens uitstekend met behulp van de reflector van
een oud elektrisch straalkacheltje. Om een zeer sterke bundeling te ver
krijgen gebruikte ik een oude koplamp van een auto, waarvan ik na-
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tuurlijk alleen het ‘omhulsel’ inclusief de reflector gebruikte. Ik kon hiermee
de straling als een soort elektromagnetisch zoeklicht bundelen en richten!
Door middel van deze proeven stelde prof. Hertz eveneens vast, dat alle
elektrisch-geleidende metalen oppervlakken ondoordringbaar waren voor
elektromagnetische golven, en dat ze deze golven als een spiegel terug
kaatsten.
Isolerende stoffen, zoals rubber, glas, asfalt e.d. lieten de golven onge
stoord passeren.
Prof. Hertz heeft enorm veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de
radio. Ja, zijn experimenten zijn zó baanbrekend geweest, dat ze vele
andere onderzoekers hebben geïnspireerd, en wie weet wat wij nog alle
maal van prof. Hertz hadden mogen verwachten, ware het niet, dat deze
hoogbegaafde natuurkundige op de onwaarschijnlijk jeugdige leeftijd
van slechts 37 jaar in 1894 overleed.
De wetenschap heeft zijn naam onsterfelijk gemaakt, o.a. door de een
heid ‘hertz’ in te voeren voor trillingen. 1 Hz stelt 1 trilling per seconde
voor. 1000 Hz betekent dus 1000 trillingen per seconde. 1 kilohertz
(1 kHz) = 1000 trillingen per seconde en 1 megahertz(MHz) = 1 000000
trillingen per seconde.
Nogmaals dus: hoe groter het aantal Hz/s, des te kleiner is de golflengte
in meters. Hoe kleiner het aantal trillingen per seconde, des te groter
de golflengte in meters.
Om er absoluut zeker van te zijn dat u het begrip ‘golflengte’ goed onder
de knie hebt (en dat is uiterst belangrijk als u zich voor de elektronica in
teresseert !), nog een schetsje, waaruit het begrip ‘golflengte’d uidelijk blijkt:
+
voortplantingsrichting van de golven

QJ

>

A = golflengte

I

I
ï

Fig. 11. Schematische voorstelling van het begrip ‘golflengte’.
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Gedurende één periode van de wisselstroom, die de elektromagnetische
trilling (A) opwekt, plant de golf zich voort over de afstand 2 (lambda).
Deze afstand noemen we de golf/ezz^/e. De veldsterkte geeft de ontvangststerkte aan van de golf op een bepaalde plaats. We kunnen de veld
sterkte uitdrukken in sterkte van het magnetisch veld, dat wordt op
gewekt (de eenheid daarvoor is de oerstedt) of in sterkte van het elek
trisch veld (in dat geval in microvolts, ofwel p. V). Het Griekse teken p.
wordt uitgesproken als ‘mu’.
De waarden, die men aan de antenne van een ontvangtoestel meet,
zijn natuurlijk uiterst gering. Ze hangen van vele factoren af: de sterkte
van de zender; de afstand tussen zender en ontvanger; de grondsoort;
of zich al of niet obstakels tussen zender en ontvanger bevinden, o.a.
heuvelruggen, industriecentra e.d.
Wanneer men direct ten noorden van Amsterdam de veldsterkte van
de zender Lopik meet, kan men duidelijk de ‘schaduwwerking’ van de
stad vaststellen. De veldsterkte ten noorden van Amsterdam is aan
wijsbaar lager dan bijv, ten zuiden van Amsterdam.
Nu wc het toch over golflengten en frequenties hebben, is het nuttig,
dat u weet, dat er een internationale golflengteregeling voor het radio
verkeer en andere toepassingen, bestaat. Het gaat hier om het zgn.
radiospectrum, dat er als volgt uitziet:

1030
VLF = zeer (very!) lage frequenties
LG (lange golf) 30 000-10 000 m (radio
golven)
30 - 300
LF = lage (low) frequenties
300- 3 000
MF = middel (medium) frequenties
MG (middengolf) 1000-100 m (hectometergolven)
3 30
HF = hoge (high) frequenties
KG (korte golf) 100-10 m (decametergolven)
300 - 3 000
VHF = zeer hoge frequenties
UKG (ultrakorte golf) 10-1 m (metergolven)
SHF = super hoge frequenties (microgolven) . . 3000 -30 000
10-1 cm (centimetergolven)

kHz

kHz
kHz

MHz

MHz

MHz

vindt toepassing (hoewel in steeds mindere mate) voor radiotelegrafie over betrekkelijk korte afstanden. Enkele omroepstations bedienen zich ervan.
MF is de meest bezette ‘band’ voor omroepwerk.

LF

27

HF wordt veelvuldig toegepast door wereldomroepstations en radio
amateurs, terwijl er ook veelvuldig gebruik van wordt gemaakt
voor telefonie met vliegtuigen en schepen.
VHF vindt toepassing bij televisie en radar, ook voor FM (frequentiemodulatie, zie blz. 223) mobilofoons, enz.
SHF voor radar, golfgeleiders, enz. (zie blz. 211).
En om er nu helemaal zeker van te zijn, dat de begrippen golflengte en
frequentie helemaal bij u ‘zitten’, nog even het volgende voorbeeld:
Zoals reeds gezegd, gedragen elektromagnetische (radio)golven zich o.a.
als geluidsgolven. Dat wil zeggen mechanisch gezien, ja!
Alleen de voortplantingssnelheidsverschillen zijn enorm groot. Een ge
luidsgolf plant zich immers voort met een snelheid van slechts 333 meter
per seconde, terwijl een elektromagnetische golf (evenals een lichtgolf!)
voortsnelt met een snelheid van 300 000 000 meter per seconde, ofwel
300 000 km/s.
Laten wij nu eerst eens kijken hoe ’t allemaal in zijn werk gaat met dat
slakkegangetje van 333 m/s. Hieronder ziet u een trillende stemvork.
_______________________ 340 m______________________
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Fig. 12. Een trillende stemvork verklaart de begrippen ‘frequentie’ en ‘golflengte’
duidelijk.

Laten we eens aannemen, dat deze stemvork per seconde 34 maal trilt.
Dat betekent, dat de omringende lucht 34 maal per seconde in beweging
wordt gebracht (34 luchtverdikkingen per seconde dus!). Deze lucht
verdikkingen (geluidsgolven) planten zich voort in de vorm van een
holle bol. Na 1 seconde is de eerste golf al ongeveer 340 meter van de
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stemvork verwijderd (de voortplantingssnelheid van het geluid is immers
333 m/s), terwijl de 34e golf juist de trillende stemvork verlaat.
De tussen de le en 34e voortsnellende geluidsgolven zijn dus nog onder
weg en volgen elkaar met precies gelijke tussenpozen op.
Eigenlijk moeten we dus niet spreken van golf/engïe, maar van golfafstand. Maar ja, wat beginnen u en ik tegen die overmacht van ge
leerden en technici, die ’t begrip golf/ew^ze nu eenmaal muurvast in
geheid hebben! Laten wij er dus ook maar vrede mee hebben en van
golflengte spreken.
Wij kunnen nu snel berekenen, dat de stemvork, die wij hebben be
schreven, tonen voortbrengt met een golflengte van 10 meter. Die be
rekening ziet er als volgt uit:
golfafstand =

340
= 10 meter
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Voor elektromagnetische golven (dus radiogolven) kan men dezelfde
berekening toepassen, dus zo:
golflengte =

voortplantingssnelheid
trillingsgetal (frequentie)

en dat is precies in overeenstemming met hetgeen wij op blz. 17 hebben
gelezen.
Aangezien de voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven, zo
als we al hebben gezien, 300 000 000 m/s bedraagt, kunnen wij de golf
lengte van een zender, die met een lange antenne werkt, met bijv, een
trillingsgetal 1 000 000, als volgt berekenen:
golflengte (A) =

300 000 000
= 300 meter
1 000 000

Het wordt zo langzamerhand welletjes, en wij gaan dit eerste hoofdstuk
besluiten met de opwekking, alvast een blik te werpen op blz. 275, waar
u de schemasymbolen aantreft, die internationaal voor radio- en andere
elektronische onderdelen en hulpapparatuur worden gebruikt. Deze
stellen een soort ‘steno’ voor, om op eenvoudige, overzichtelijke wijze
schakelingen af te beelden. Af en toe eens kijken op blz. 275 en u zult
spoedig vertrouwd raken met deze symbolen. Bij de eerste proeven zal
ik, behalve een ‘naturalistische’ tekening, tevens het ‘schema’ afbeelden,
zodat u er gaandeweg aan went. Schrijvers van technische boeken zijn,
in ’t algemeen, niet zo weekhartig, en gebruiken zonder meer schema
symbolen. Het is dus geenszins verloren tijd als u ze even uit het hoofd
leert. (Natekenen helpt daarbij enorm!)
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HOOFDSTUK 2
We volgen de ontwikkeling van de coherer tot de kristaldetector
op de voet. Voorlopig luidt het devies echter nog: 'een trap
tegen de tafel, en we hebben weer (of géén) ontvangst! Een
galvanometer fabrieken we, tussen neus en lippen, even zelf in
elkaar. Hoe primitief het allemaal in de radio ging. We gaan
ontvangen op het 'gehoor'. En dan laat ik u nog een van de eerste
scheeps-radiohutten zien. De eerste radio-amateurs in Nederland
werden écht niet verwend!
Draadloze telegrafie

We hebben al getracht na te gaan wat de jonge Guglielmo Marconi
eigenlijk kón weten, toen hij in dat schuurtje op vaders landgoed bij
Bologna zo heerlijk aan ’t scharrelen was. Het voornaamste wat hij
wist waren de resultaten van prof. Hertz’ belangwekkende proeven met
elektromagnetische golven. Maar er gebeurde nog iets heel belangrijks!

Terwijl prof. Hertz de aanwezigheid van spanning in de ontvangantenne
steeds moest aantonen d.m.v. het overspringen van een onooglijk klein
vonkje (waarvoor men vaak het gehele laboratorium moest verduisteren
om het te kunnen zien) kon Marconi al gebruik maken van een vinding
van Branly, een Frans natuurkundige. Na de geslaagde proeven van
prof. Hertz probeerde men namelijk op allerlei manieren het bestaan
van elektromagnetische golven op een eenvoudiger en duidelijker manier
aan te tonen. Nu was er in 1850 al een mijnheer Guitard geweest, en
in 1866 een zekere Varley, die hadden vastgesteld, dat mengsels van
metaal- en koolpoeders onder invloed van vonkontladingen geleidend
konden worden. Een Italiaanse professor, met de fraaie naam CalzecchiOnesti, had in ’t jaar 1864 al een buisje gefabriekt, dat geelkopervijlsel
bevatte, en dat onder invloed van een vonkontlading duidelijk aanwijs
baar geleidend werd voor elektrische stromen. Blijkbaar ‘bakten’ de
koperdeeltjes samen (het zgn. coherereffect) en Branley kwam op de
vernuftige gedachte om de coherer (het glazen buisje met het metaalvijlsel dus) te combineren met een automatische ‘klopper’. Na elke
‘ontvangst’ werd door die klopper het poeder weer in een niet-geleidende
toestand teruggebracht. Op die manier kon het apparaatje voortdurend
in bedrijf blijven. Branly’s coherer bestond uit een metalen buisje, waarin
2 metalen stiften gestoken waren. In de ruimte van enkele millimeters
tussen beide staafjes, bevond zich ijzervijlsel, dat een slechte geleiding
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voor elektrische stroom bleek te zijn. Onder invloed van elektromagne
tische golven werd die geleiding echter meteen behoorlijk beter.
Ook werd Marconi nog opmerkzaam gemaakt op de geslaagde proeven
van de Russische hoogleraar Popoff uit Kroonstad. In het jaar 1895
paste deze namelijk een cohererschakeling met klopper en een elektrische
schel toe, om bliksem te registreren.
Hij verbond de coherer met een bliksemafleider en maakte op die manier
in feite het oudste radiotoestel ter wereld.
Zó zag de schakeling van prof. Popoff’s apparaat eruit:
\ / bliksemafleider

af kloplnrichting

~~|

aarde

coherer

------------------- ^l|R-

afklopinrichting

batterij

Fig. 13. Schakeling van prof. Popoff’s apparaat voor het registereren van bliksem;
in feite: ’s werelds oudste radiotoestel (1859). (Voor verklaring van enkele schemasymbolen zie blz. 275.)

Steeds als een bliksemschicht het firmament doorkliefde, werd de coherer
geleidend en ging de bel over. De handige professor had de zaak zo
opgesteld, dat de klepel van de bel bij het terugveren tegen de coherer
tikte en deze derhalve meteen weer gebruiksklaar was voor de volgende
vonkontlading.
Het lijkt me zeer leerzaam voor u om de werking van zo’n coherer zelf
eens aan te tonen. En ook dat kan!
Neem twee breipennen en strijk deze dertig maal over een magneet.
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Zet ze daarna vast, met behulp van kroonsteentjes, die u intussen wel
gekocht zult hebben. Zet de uiteinden van de breinaalden op ca. 3 mm
afstand van elkaar vast en strooi een beetje ijzervijlsel tussen de beide
uiteinden in. Dat ijzervijlsel zal zich meteen vastkleven aan de brei
pennen. Verbind nu een niet al te beste zakbatterij (2-2,5 V is al ruim
voldoende) met een 4-volts gloeilampje, zoals onderstaand schetsje
aangeeft.

ijzervijlsel

V'

oude zak_
batterij

Cy
O

2 _ 2,5 V
spanning

Fig. 14. Proefopstelling om de werking van een coherer aan te tonen.

Wanneer u de batterij verbindt, zal het lampje flauwtjes gaan branden.
(Geen kersverse batterij nemen, anders mislukt de proef!) Nu pakt u
echter uw vonkinductor (of elektriseermachientje), dat aan weerszijden
voorzien is van een koperdraad, of breinaald en stelt het geval in werking.
Op het moment, dat een vonk overslaat tussen de ‘vonkbrug’ van uw
zendertje, ontstaat een zeer zwakke hoogfrequente spanning in de brei
naalden van uw ontvanger (zie fig. 14). Deze uiterst zwakke hoog
frequente spanning is echter al voldoende om het ijzervijlsel beter ge
leidend te maken en zie daar . . . het lampje brandt opeens veel helderder!
Klop nu met de vinger even tegen de tafel, prompt verliest de coherer
zijn betere elektrische geleiding, en het lampje brandt weer slecht. Scha
kel de vonkinductor uit, klop weer tegen de tafel, schakel de vonk
inductor weer in, en het spelletje herhaalt zich uitentreuren.
Wilt u de proef over een langere afstand nemen, dan kan dat ook nog.
Neem dan, in plaats van een gloeilamp een zgn. galvanometer. Die
gaan we meteen even samen maken, want daar zult u later heel veel
plezier van ondervinden.
Daarvoor neemt u een zakkompasje, zo mogelijk een vierkant model.
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Dit is een historische foto. Zij toont de eerste zender voor draadloze telegrafie,
die Marconi in 1895 in Italië bouwde voor de eerste praktische toepassing van de
‘draadloze’.

Hoe primitief’t allemaal ging! Hier ziet u Guglielmo Marconi, kort na zijn aankomst,
in Engeland. Voor hem staat het nieuwste type zender uit die tijd.
(Foto welwillend ter beschikking gesteld door The Marconi Comp. Ltd., Chelmsford,
Essex).

Het Lizard Radio Kuststation in Cornwall, in het jaar 1901. Een van de eerste
radiostations, die Marconi installeerde voor radiotelegrafie tussen kust en schip.

Hebt u alleen maar een rond kompas ter beschikking, plak dit dan
met plasticlijm vast in een vierkant plastic doosje.
Vervolgens windt u ca. 50 meter van het dunste ‘scheldraad’, dat u
kunt krijgen, als twee spoeltjes om het kompas, dus zo:

N

25
windingen

25
windingen

--T-r

z

a
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Fig. 15. Een zakkompasje, vastgelijmd in een plastic doosje, met 2 X 25 windingen
scheldraad, vormt een zeer bruikbare galvanometer.

Men windt steeds een laagje scheldraad van links naar rechts, en dan
weer terug, enz. Laat af en toe wat plasticlijm op de windingen drup
pelen, zodat deze mooi in verband blijven. De uiteinden van spoeltje 1
en 2 verbindt u met elkaar (isolatie goed wegkrabben en het blanke
koper stevig in elkaar draaien, of er desnoods een druppel soldeer op
laten vallen).
Wilt u het meteen heel mooi en stevig maken, dan moet de figuurzaag
er even aan te pas komen, en u maakt van een blokje stevig hout, dat
niet gauw splintert of barst, het onderstaande model, waarin u het
kompas vastplakt. De maten hangen natuurlijk af van de grootte van
het kompasje, dat u ter beschikking hebt.
De gleuven geven nu volledig steun aan de draadwindingen en u hebt
een galvanometer in elkaar gezet, waaraan u als universeel meetinstru
ment plezier kunt beleven.
Wilt u meteen een heel gevoelig instrumentje maken, koop dan ongeveer
100 meter geëmailleerd koperdraad van 0,4-0,5 mm 0 en wikkel daar
twee spoeltjes van. U behoeft daarvoor geen nieuw draad te kopen.
In een winkel met tweedehands waren kunt u voor een appel en een ei
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zeker wel een defecte voedingstransformator van een radio- of televisie
toestel op de kop tikken. Daar kunt u wat draad betreft voorlopig
mee voort. Denk er wel om: bij lassen de email-isolatielaag grondig
verwijderen!

Fig. 16. Model van een houten blokje voor een galvanometer.

Wanneer u nu de pas in elkaar gezette galvanometer (goed laten drogen,
maar niet bij de kachel zetten) in plaats van het gloeilampje inschakelt,
dan kunt u zeker nog op enkele meters afstand van uw zender een zicht
bare uitslag van de galvanometer verwachten.
Nog een interessant ding kwam de jonge Marconi ter ore. Hij studeerde
voor zijn ingenieursexamen bij prof. Righi in Bologna. Deze Italiaanse
hoogleraar was reeds lang tevoren geboeid door de proeven van de
jeugdige prof. Hertz. Prof. Righi herhaalde de proeven van Hertz, en
stelde daarbij vast, dat, wanneer hij de vonkbrug van zijn zender aan
de ene kant verbond met een koperdraad, die loodrecht omhoog liep
en aan de andere kant met een draad, die loodrecht omlaag liep, de
afstand die hij kon overbruggen, veel en veel groter werd.
Marconi maakte van deze gegevens dankbaar gebruik door veel van
hetgeen hij gezien en gehoord had, te combineren. Wat hij deed was dit:
hij gebruikte de schakeling van het toestel van prof. Popoff, m.a.w.
hij gebruikte een antenne, een aardleiding, en een coherer met klopper.
Hij gebruikte echter geen bliksemafleider als antenne, maar een echte,
loodrecht gespannen antenne.
Door de vonken op de vonkbrug te laten overspringen in het ritme van
de bekende morsetekens, dus kort-lang voor de letter A, lang-kort-kort
voor een B, enz., belde de ontvanger in hetzelfde ritme mee. Hij scha
kelde zelfs een morse-schrijfapparaat in, dat allang bij de gewone draad34

telegrafie werd gebruikt, zodat de morsetekens ‘op de band’ konden
worden opgenomen.
In 1897 telegrafeerde Marconi in de Golf van Spezia ‘draadloos’ over
een afstand van 18 km. En toen konden we eigenlijk pas zeggen, dat
de radiotechniek geboren was! Marconi presteerde het namelijk draad
loos te telegraferen vanaf de San Bartholomeo-werf naar de Italiaanse
kruiser ‘San Martin’.
Het staat wel vast, dat, wanneer een dergelijke gebeurtenis heden ten
dage zou plaatsvinden, de ontwikkeling veel stormachtiger geweest zou
zijn. Dank zij betere voorlichting en communicatiemiddelen, ja de gehele
commerciële instelling van onze wereld van heden, de veelzijdige tech
nische en wetenschappelijke ontwikkeling, het beschikbaar zijn van
grote laboratoria, en vooral ook van de financiële middelen voor tech
nisch en wetenschappelijk onderzoek, zou de ontwikkeling van de eerste,
schuchtere pogingen op radiogebied, misschien 1, hoogstens 2 jaren in
beslag genomen hebben. Destijds heeft ’t echter nog tientallen jaren
geduurd voordat men werkelijk van enige vooruitgang kon spreken.
Ja, ’t was zelfs zó, dat Marconi in Italië, niettegenstaande zijn zeer ge
slaagde proeven in de Golf van Spezia, geen greintje belangstelling voor
zijn draadloze telegrafie kon kweken!
Het was een geluk, dat Marconi’s vader, een zeer welgesteld man was.
Want niemand anders dan hij had werkelijk genoeg vertrouwen in
Guglielmo’s prutserijen met draadklossen en inductors, om er enkele
duizenden lires aan te wagen.
En hoewel Gugliclmo Marconi vol lof is geweest over hetgeen zijn
vader financieel voor hem heeft gedaan in die moeilijke jaren van studie
en voorbereiding, er moest tenslotte veel meer geld op tafel komen,
wilde Marconi zijn vinding op grote schaal bruikbaar maken voor
draadloze telegrafische communicatie.
In Italië zelf vond hij geen belangstelling. Maar, zoals reeds gezegd,
zijn moeder was een Ierse. Zij schreef haar familie in Ierland, en deze
adviseerde haar, Guglielmo naar Londen te sturen, waar ’t gemakkelijker
was om kapitaal bijeen te krijgen dan in het arme Italië in die tijd. Maar
Marconi was een goed Italiaan, en wilde toch nog een laatste poging
ondernemen om de Italiaanse regering voor zijn uitvinding te winnen.
Hij raadpleegde, door bemiddeling van de huisdokter van de familie,
dr. Gardini, de Italiaanse ambassadeur in Londen, generaal Ferrero.
De ambassadeur adviseerde eerst een wereldpatent op de uitvinding
aan te vragen. Maar daarvoor was een groot bedrag nodig, en ’t zou
moeilijk worden voor Marconi om zich nog bepaalde rechten voor te
behouden t.o.v. de Italiaanse regering.
Marconi begreep, dat zijn uitvinding vooral voor de scheepvaart van
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enorme betekenis zou kunnen worden. En Engeland, toen de grootste,
en machtigste zeevarende natie ter wereld, en op ’t toppunt van haar
industriële macht, moest wel geïntereseerd zijn.
In februari kwam Marconi in Londen aan met zijn apparatuur. Hij
ontmoette daar zijn oudere neef Henry Jameson Davis, een geheid
zakenman met uitstekende relaties. Met hulp van Mr. Davis gelukte
het ’t eerste Engelse octrooi te verkrijgen op het gebruik van elektro-
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Fig. 17. Hier is het verbeterde ontvangschema van Marconi. Het blijft echter sterk
op prof. Popoff’s bliksemregistreertoestel lijken. Marconi heeft echter de volgende
verbeteringen aangebracht:
Hij wilde de spanning op de coherer zo laag mogelijk houden, omdat het gevaar
bestond, dat bij een hoge spanning het metaal blijvend geleidend zou worden,
en de coherer dus onbruikbaar werd. Aan de andere kant wilde hij een morseschrijftoestel bekrachtigen, en daarvoor is nogal wat spanning nodig. Hij loste
dit probleem op door een gevoelig polairrelais P met batterij BI van geringe spanning
op te nemen in de schakeling van de coherer. Het relais P sluit een tweede keten,
waarin de grote batterij B2en het morse-schrijftoestel M alsmede de afklopper zijn
opgenomen. De contacten van relais P en van de klopper zijn overbrugd door de
niet-inductieve weerstanden 1 en 2 om het vonken van de contacten bij stroomverbreking te voorkomen. Maar bij het toepassen van meer gevoelige coherers wer
den deze toch opnieuw geleidend door zeer kleine vonkjes, veroorzaakt door dichtbij
de coherer opgestelde apparaten. Ideaal was de zaak dus nog lang oietl
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magnetische golven voor telegrafie. Dit octrooi nr. 12 039, gedateerd
2 juni 1896, werd verleend. Hoe Marconi’s ontvangtoestel er toen uitzag
toont het schema op blz. 36.
Door goede relaties kreeg Marconi een introductiebrief voor de latere
Sir William Preece, destijds chef van de Technische Dienst van de
Engelse PTT. Deze merkwaardige brief, die zulke grote gevolgen zou
hebben voor de ontwikkeling van de radiocommunicatie, bevindt zich
nog steeds in de archieven van de Marconi Company Ltd., in Marconi
House, Chelmsford, Essex (Engeland).
Mr. Prcece had zelf al eens geprobeerd door middel van elektromagne
tische golven, kleine afstanden te overbruggen. Maar de kosten waren
schrikbarend hoog, en het succes was miserabel slecht geweest. Hoewel
’t wel écht Engels geweest zou zijn om alles wat buitenlands is, diep te
wantrouwen, en ’t zeker niet in de aard van de Britten ligt om een
buitenlander ook maar één enkele eerlijke kans te geven, zolang er
nog maar de geringste mogelijkheid bestaat, het werk door een geboren
Engelsman te laten opknappen, toonde Mr. Preece toch werkelijk be
langstelling.
Er werd een demonstratie gearrangeerd, waarbij signalen werden ge
zonden vanaf het dak van het hoofdpostkantoor in Londen naar de
overkant van de Theems-oever.
Deze demonstratie slaagde zo overtuigend, dat direct maatregelen werden
genomen om een demonstratie op grotere schaal te geven. Men koos
daartoe de vlakte van Salisbury uit, op een plaats, die men aanduidde
met ‘The Bungalow on Three Mile Hill*. Drie dagen achtereen nam
men proeven, waarbij ook officieren van leger en vloot aanwezig waren.
Met succes werd een afstand van ca. 2x/2 km overbrugd.
Sindsdien zijn Mr. Preece en de jonge Guglielmo Marconi goede vrienden
geworden.
Marconi heeft ’t niet altijd even gemakkelijk gehad. Ik geloof zelfs,
dat de wereld Marconi nooit die eer heeft bewezen, waarop deze vinding
rijke man eigenlijk recht had gehad. Maar de meningen over Marconi
waren zeer verdeeld. De hierboven reeds genoemde Mr. Preece besloot
een van zijn lezingen eens met de veelzeggende woorden:

‘Men heeft wel eens beweerd, dat Mr. Marconi eigenlijk helemaal niets
gedaan heeft. Hij heeft geen nieuwe golven of stralingen uitgevonden.
Zijn zendtoestel is, naar verhouding, een oud type. Zijn ontvangtoestel
is helemaal gebaseerd op de coherer van Branly. Maar let u goed op:
Columbus heeft weliswaar het ei niet uitgevonden, maar hij heeft ons
getoond hoe ’t op zijn punt kon staan. Marconi, op zijn beurt, heeft
uit reeds bekende apparaten een nieuw ‘elektrisch oog’ geschapen, dat
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gevoeliger is dan elk ander elektrisch instrument, en daarbij een nieuw
telegraafsysteem, dat plekken op deze aardbol zal bereiken, die tot
dusverre ontoegankelijk voor ons waren.’
Op 20 juli 1897 werd de Wireless Telegraph and Signal Company Ltd.
opgericht. In 1900 werd deze firma naam gewijzigd in The Marconi
Wireless Telegraph Comp. Ltd., waaruit dan later de eerste radioapparatenfabriek in Engeland ontstond, de huidige Marconi Company
Ltd.
Ik zal niet verder uitweiden over de eerste successen van Marconi in
Engeland, maar we zullen nu eerst weer eens een proefje gaan uitvoeren.
In navolging van Marconi zullen we namelijk eens met een antenne
gaan werken. Wij zijn echter zo verstandig om hiervoor geen echte
dak-antenne te gebruiken, zoals Marconi dat deed. We willen namelijk
goede vrienden blijven met onze buren en hun radio- en televisiegenot
niet nodeloos verstoren. En zéker willen we onaangenaamheden met de
PTT vermijden! Voor radio-experimenten, waaraan echte dak-antennes
te pas komen, hebben wij namelijk toestemming van de PTT nodig.
En deze geeft pas toestemming na een, met succes afgelegd, Examen
Radio-Zendamateur. En dan mag men pas, zelfs nog maar op enkele
bepaalde golflengten, experimenteren met precies voorgeschreven ener
gieën. Zo ver zijn we dus voorlopig nog niet!
Geen van de in dit boek beschreven proeven zal uw huisgenoten of
buren ergernis bezorgen. We doen alleen het volgende:

V
draad
ca. 1 meter

c*

1

u *

* *

Ê*
;«
^SSSSSSSSBSSSSSSSS^ s™
________________

2 .5

•o -O

batt.

o

Fig. 18. Marconi’s eerste zender met antenne en tegencapaciteit.

Met deze ‘zender’ overbrugt u al gemakkelijk afstanden tussen 5 en 10
meter, dwars door de muren heen!
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Als u de proef wilt herhalen met uw elektrische bel, zoals reeds eerder
op blz. 16 beschreven, maar nu met een 1 m lange antenne en tegencapaciteit (of aardverbinding), zult u eens zien, welk een afstand u met
dit uiterst simpele zendertje nog kunt overbruggen!
Een even eenvoudig als doelmatig instrument om uiterst zwakke span
ningen aan te tonen, is de koptelefoon. U moet echter wel een echte
radiokoptelefoon op de kop zien te tikken. (2000
is zeer wel bruik
baar.) Een telefoon, die voor het normale telefoonverkeer wordt ge
bruikt, is niet gevoelig genoeg. Een gevoelige koptelefoon (2000 O)
spreekt reeds aan bij een stroom, die geringer is dan 0,0001 ampère.
Een foefje om de gevoeligheid van een koptelefoon te testen is het
volgende: neem een koperen en een zilveren munt en leg daartussen
een in zout water vochtig gemaakt stukje vloeipapier. Druk dan één
stekker van de telefoon op de zilveren munt en kras met de tweede
stekker op de koperen munt. In de koptelefoon hoort u, wanneer deze
gevoelig genoeg is, een zacht gekraak. Tussen twee haakjes: dat grapje
van de koperen en de zilveren munt met dat stukje vochtige vloeipapier
ertussen is een imitatie van de Zuil van Volta, een van de oudste bronnen
van elektriciteit. De hedendaagse zakbatterij is nog op hetzelfde principe
gebaseerd. Als we die koptelefoon nu georganiseerd hebben en deze
inschakelen in plaats van onze galvanometer, dan zullen wij, als de
coherer werkt, de telefoon één maal horen kraken. Natuurlijk moet,
om weer te kunnen ontvangen, de coherer ‘afgeklopt’ worden, u begrijpt
wel, dat dit een vermoeiende zaak wordt . . .
Marconi en vele anderen hebben dus alle mogelijke moeite genomen,
om een betrouwbaarder detector (ontdekker) voor elektromagnetische
golven te vinden. En dat lukte ook inderdaad, zij het na vele omzwer
vingen.
In 1898 waren het Neugeschwender en Pupin, die aantoonden, dat gelijkrichting van hoogfrequente spanningen, die in de antenne worden
opgewekt, door een naburige zender, door middel van een elektrolytische cel inderdaad in een koptelefoon hoorbaar konden worden
gemaakt. Deze elektrolytische detector is later nog sterk verbeterd.
Zodanig zelfs, dat in 1903 door Marconi en de Duitse fabriek Telefunken, de coherer met morse-schrijftoestel werden afgeschaft, en men
overging tot ontvangst ‘op het gehoor’.
Toch wachtte de radiotechniek in die dagen op een nóg betere oplossing
van het detectievraagstuk!

Het was de natuurkundige Ferdinand Braun, die in bepaalde kristallen
de eigenschap ontdekte, om in de ene richting een belangrijk betere
elektrische geleiding te tonen dan in de andere. Velen gingen naarstig
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naar de best geschikte combinaties van kristallen, of kristallen in com
binatie met bepaalde metalen, zoeken. En zo zien wij langzamerhand de
kristaldetector verschijnen (koperpyriet, zinkiet, geelkoper, silica,
tellurium, silicium en zelfs loodglans, en potlood).
Ik heb met die kristaldetector nog gewerkt toen ik een jongen was. In
feite was dat, toen ik 10 jaar oud was, de enige methode om een enigszins
betrouwbare radio-ontvangst te krijgen. Je was overigens al dolblij als
je Scheveningen-Radio, de weerberichten van de Eiffeltoren, of van
Königs Wusterhausen opving. Om 7 uur ’s avonds mocht er niemand
lopen in de kamer, want dan zond ’t militaire radiostation Vossegat bij
Utrecht weerberichten uit. Als je even te hard op de grond stampte
was ’t kristal alweer ontregeld en zat je verbeten een kwartiertje of zo
naar een ander gevoelig plekje op het kristal te zoeken.
Ik wil u die ergenis besparen. We hebben nu germaniumdioden (zie
blz. 57) die in feite, sterk verbeterde kristaldetectors met een vaste
instelling zijn.
En nu geloof ik, dat de tijd is gekomen om vele tientallen jaren over te
slaan en u, met permissie dan altijd, met de welgevormde neus meteen
te drukken op één van de meest revolutionaire verbeteringen en ver
nieuwingen in de radio-ontvangtechniek. Ik wil u namelijk vertrouwd
maken met de familie der halfgeleiders: germaniumdioden en transistors.
Gezien de enorme vlucht, die de transistor heeft genomen na Wereld
oorlog II, en de zich nog in adembenemend tempo ontwikkelende transistortechniek, is het zeer noodzakelijk, dat u zich als a.s. elektronicus,
zo goed mogelijk vertrouwd maakt met de eigenschappen en mogelijk
heden van de transistor. En voor we die grote stap naar de hedendaagse
detectors gaan maken, laat ik u nog even zien hoe een officieel Engels
radio-kuststation er in het jaar 1901 uitzag. Deze foto toont u Lizard
Station, Comwall. Een van de eerste radiostations, die Marconi heeft
geïnstalleerd. Jawel, zó simpel is dat eens gegaan!
Op een van de foto’s ziet u nog echte Leidse flessenbatterijen (rechts
van de klok).
Weer rechts daarvan staat de inductor met vonkbrug.
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HOOFDSTUK 3
Een miniatuur-zonnestelsel van atomen, elektronen, neutronen en
fotonen. Energie wordt licht. Eindelijk dan toch de eerste, lang
verbeide halfgeleider', de germaniumdiode. Hoe werken ze en
wat komt er allemaal voor de fabricage kijken? Van donors
en acceptoren. Maar we geloven pas wat we zelf zien, dus: de
eerste proeven met de germaniumdiode.

Voordat we de halfgeleiders gaan bespreken, is het echter noodzakelijk
eerst nader met de elektronen kennis te maken. We hebben over elek
tronen al enkele keren gesproken, in de hoop, dat werd begrepen wat
bedoeld werd. Om meer van elektronen te weten te komen, is het nood
zakelijk iets te vertellen over het atoom. De naam ‘atoom’ is afgeleid
van het griekse woord ‘atomos’, dat feitelijk aangeeft, dat iets ondeel
baar zou zijn. Dat is echter niet juist meer. Splitsing van atomen staat
immers geregeld midden in het nieuws.
Verwacht u hier echter geen diepzinnige theoretische beschouwingen
over een zo ingewikkeld probleem als de atoomtheorie! Over dit onder
werp zijn heel wat betere boeken geschreven. Wat ik u ga vertellen is
slechts een geheugenopfrissertje.
In principe is een atoom het kleinste deeltje van een element. Voordat
splitsing van atomen mogelijk was, beschouwde men het atoom dan ook
inderdaad als het kleinste, ondeelbare deeltje. Kleiner kon het niet,
dacht men. Maar het kón toch nog veel kleiner! Het atoom bleek, bij
nader onderzoek, uit een kern te bestaan waaromheen één of meer
elektronen wentelden, die vastgehouden werden door elektrische krach
ten. De kern van het atoom, zo nam men aan, had een positieve lading,
en de daaromheen wentelende elektronen een negatieve lading. Maar
toen bleek die positieve kern helemaal niet zo solide te zijn, maar weer
uit veel kleinere deeltjes samengesteld. Protonen worden weer bij elkaar
gehouden door deeltjes, die van lading kunnen verwisselen, namelijk de
neutronen. Zo’n neutron zou men zich kunnen voorstellen als een
tennisbal, die heen en weer geslagen wordt tussen twee rackets. De
tennisbal neemt even de lading aan van het racket, dat hij aanraakt,
verliest die lading weer op weg naar het tweede racket, neemt dan weer
een moment van dat tweede racket aan, verliest die weer, enz. . . .
Verkeert een atoom in rusttoestand, dan is het aantal protonen precies
gelijk aan het aantal elektronen, die om de kern wentelen. Nu moet u
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vooral niet denken, dat die elektronen netjes een keurige cirkelbeweging
beschrijven om de ‘evenaar’ van de kern! Neen, u doet er beter aan zich
voor te stellen, dat de elektronen in alle richtingen banen om de kern
beschrijven. Elk elektron loopt dan op zijn eigen privé-baantje. Als bij
een ui kan men die banen in gedeelten, althans van de kern, in verschillen
de lagen afpellen. Het eenvoudigste beeld levert een waterstofatoom.
Daarbij wentelt slechts 1 enkel elektron eenzaam om de kern. De grote
Deense natuurkundige Niels Bohr voorzag, dat het atoom een ont
zettend klein zonnestelsel op zich was. Een systeem, waarbij elektronen
om een kern zouden wentelen op vaste banen, precies als in het ons zo
vertrouwde zonnestelsel. De Duitse onderzoeker Arnold Sommerfeld
meende bovendien nog, dat die banen elliptisch zouden zijn. Ook al in
overeenstemming met hetgeen wij in ons zonnestelsel zien.

nr.1 waterstof

nr 9 fluor

1.
2.
3.
9.
10.
11.

nr.2 helium

nr. 10 neon

nr.3 lithium

nr.11 natrium

Fig. 19. Vereenvoudigde atoommodellen:
Waterstof, met 1 elektron om de kern (in 1 baan);
Helium, met 2 elektronen om de kern (in 1 baan);
Lithium, met 3 elektronen om de kern (in 2 banen);
Fluor, met 9 elektronen om de kern (in 2 banen);
Neon, met 10 elektronen om de kern (in 2 banen);
Natrium, met 11 elektronen om de kern (in 3 banen).

Onder normale omstandigheden, zo luidde de theorie van prof. Niels
Bohr, blijft elk elektron keurig netjes zijn eigen baantje draaien, zonder
energie uit te stralen, of op te nemen. Maar ’t is mogelijk, dat elektronen
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verspringen op een andere baan. Springt, door welke oorzaak dan ook,
een elektron over op een andere baan, verder van de kern verwijderd,
dan heeft het elektron daarvoor arbeid moeten verrichten, en het heeft
daarvoor energie van buitenaf moeten opnemen.
Springt het elektron echter in een baan, die dichter bij de kern is gelegen,
dan gaat dat gepaard met afgifte van energie en wel een hoeveelheid,
die gelijk is aan het verschil van het energiepotentieel tussen beide banen.
Deze concentraties van energie, noemt men fotonen.
Op die manier wordt licht geproduceerd en geabsorbeerd. Het kan
zelfs voorkomen, dat een elektron niet slechts één enkele baan over
springt, maar direct over meer banen tegelijk wipt, als het elektron
ver van de kern verwijderd is. Dat komt veel voor bij waterstof waar
elektronen van de buitenste baan naar de binnenste baan kunnen over
wippen, waarbij dan fotonen met een zeer grote energielading kunnen
ontstaan, die dan ultraviolette stralen verwekken. Wipt zo’n elektron
over van de buitenste naar bijvoorbeeld de derde baan, dan komt minder
energie vrij en ontstaan infrarode stralen.
Bestaat de kern uit vele protonen, i.p.v. één, zoals bij waterstof het geval
is, dan bezit die kern natuurlijk een belangrijk grotere lading. Er zal
dan veel meer energie nodig zijn om een elektron naar een andere baan
te doen overspringen.Er zal dan ook veel meer energie vrij komen als
elektronen van een buitenbaan overspringen naar de zwaarder geladen
kern. Dat is bij zware metalen bijvoorbeeld het geval. Springen elek
tronen over naar banen, die dichtbij zo’n zwaar geladen kern gelegen
zijn, dan vormen zich röngtenstralen. De ‘pastille’, of lichtelektrode
van een röntgenbuis (zie blz. 236) is dan ook van een zwaar metaal
(wolfraam) vervaardigd.
Bij alle elementen vindt men elektronenbanen, zoals wij reeds bij het
element waterstof en bij andere elementen zagen. De grootte hangt
af van het volume en de kracht van de kernlading. De buitenste baan
bevat echter nooit meer dan 8 elektronen, en de binnenste baan nooit meer
dan 2. De daartussen gelegen banen kunnen veel meer elektronen be
vatten, zelfs wel 32. Natrium bijvoorbeeld heeft 11 elektronen, waarvan
2 in de binnenste baan, 8 in de tweede, terwijl het overige elektron
eenzaam over de derde baan voortraast. En omdat elk element een ver
schillend baanpatroon heeft, hebben de uitgestraalde fotonen karakteris
tieke eigenschappen en dat verklaart weer waarom elk element een eigen
spectraalkleur vertoont.
De lichtreclame, bestaande uit neon-buizen, zijn een prachtig voorbeeld
hoe men handig gebruik maakt van dit natuurverschijnsel. De ont
zaglijk kleine neon-gaselektronen worden in wilde cadans gebracht door
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hoge elektrische ladingen. Wordt een elektron geraakt door zo n lading,
dan absorbeert het energie en springt uit zijn normale baan over in een
andere, tijdelijke baan, die dichterbij de kern gelegen is. Bij het terug
springen in de eigen, oorspronkelijke baan, geeft het elektron de ge
absorbeerde energie weer af in de vorm van licht. Met andere woorden:
het elektron gloeit.
U kunt dit verschijnsel zelf aantonen, door tussen de polen van uw
inductor, of elektriseermachine een zgn. Geissler-buis aan te brengen.
Het is erg interessant zo’n proef te doen. In een winkel voor schoolbehoeften kunt u zo’n buis wel krijgen. Het gaat hier om een gasontladingsbuis, genoemd naar de glasblazer Geissler, die in 1858 de buis
maakte. Het is een glazen buis gevuld met verdund gas, dat echter
nog zo’n hoge dichtheid heeft, dat elektronen hierdoor nog betrekkelijk
gemakkelijk kunnen passeren. De druk bedraagt bijna 1 mm kwik.
Brengt men een sterke elektrische lading aan, dat gaat het gas, om de
hierboven reeds beschreven reden, gloeien.
Het gaat hier om een glimontlading, waarvan de positieve lichtzuil
vrijwel de hele lengte van de buis inneemt. Het is werkelijk een prachtig
gezicht. Om het effect nog te vergroten, worden vaak fluorescerende
stoffen in de buis gebracht, die in geheel andere kleuren oplichten.
De Geissler-buis is de oer-grootpapa van onze moderne neonbuizen!
elektrische
lading
elektron

kern

licht

Fig. 20. Zo werkt een neon-lichtreclame.
Een sterke elektrische lading raakt een elektron, dat eerst ‘rustig’ in zijn eigen
baan cirkelde. Het elektron absorbeert energie uit de lading, voelt zich dan een hele
Piet en springt pardoes over naar een baan, dichtbij de kern gelegen. Bij het terug
springen in de eigen baan wordt de geabsorbeerde energie weer netjes afgegeven
en wel in de vorm van licht.

Wij hebben nu van kernen en van banen gesproken alsof ’t over kersepitten en autobanen ging. Stelt u zich echter voor, dat een atoom meer
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dan 10 000 x zo groot is als zijn kern. Die kernen zijn weer 10 x zo
groot als een elektron. Daarbij moet u dan altijd nog voor ogen houden,
dat een atoom een doorsnede heeft van slechts één honderdmiljoenste
centimeter! Er is dus een verschrikkelijk grote leegte tussen de kernen
en de daaromheen wentelende elektronen. In feite is het zo, dat zo’n
elektron, dat d.m.v. geabsorbeerde energie, overspringt naar een andere
baan in moed niet onderdoet voor onze hedendaagse astronauten!
Naar verhouding zijn de afstanden, die dat elektron moet afleggen even
geweldig. Met het sterkste elektronenmicroscoop (zie blz. 233) ziet u nog
niets als u een atoom zou willen bekijken. We spraken in ’t begin van
dit hoofdstuk even over de rusttoestand van een atoom. Welnu, in die
zgn. rusttoestand vliegen de elektronen nog altijd 400-800 miljoen malen
rondom de kern.
Verkeert het atoom echter in deze rusttoestand, dan gedraagt het zich
t.o.v. de omgeving volkomen neutraal. Verstoren wij het evenwicht
echter, door bijv, een elektron te verwijderen, dan wordt de rest positief.
De positieve kern zal namelijk onmiddellijk en zonder pardon de baas
gaan spelen, zodra hij de kans daartoe krijgt. (Een eigenschap, die we
helaas niet alleen bij die arme elektronen kunnen vaststellen!)
Omgekeerd, als men elektronen van buitenaf weet toe te voegen, dan
kraaien de elektronen weer victorie en kruipt de kern in zijn schulp,
want het atoom wordt dan onmiddellijk negatief.
Als men oude natuurkundeboeken leest, dan wordt daarin nog trouw
en met de meeste stelligheid beweerd, dat elektriciteit van 4- naar —
stroomt. Dat had men destijds maar zo afgesproken, omdat het zo
logisch leek van 4- naar —. Het water stroomde toch immers ook van
een berg (4-) naar een vallei (—). Dus van een overschot naar een tekort.
Lucht stroomt naar een luchtledig. Heel logisch allemaal, maar bij die
eigenwijze elektronen klopte het helemaal niet!
In de laatste 20 jaren ontwikkelde zich de elektronica, die duidelijk aan
toonde, dat wanneer er een o verschot van elektronen is, men kan spreken
van een negatieve lading. Bij een tekort aan elektronen moet men daaren
tegen spreken van een positieve lading. Aan de hand van de hierboven
uiteengezette theorie, begrijpt u dus, dat een positief geladen lichaam
in staat moet zijn alsnog elektronen op te nemen!
Zo, en nu gaan we pas beginnen met een verklaring van de werking
van halfgeleiders (germaniumdioden en transistors).
Dat is echter lang geen eenvoudige zaak, leest u het volgende dus heel
aandachtig en herleest u ’t eventueel enkele malen. Het is allemaal zeer
de moeite waard, want we raken hier de kern van de moderne elektroni
ca. Halfgeleiders zijn niet meer uit de elektronica weg te denken. Be-
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grijpt u de werking van de halfgeleiders eenmaal grondig, dan zullen
vele ingewikkelde dingen u straks volkomen duidelijk zijn, als we ver
derop in ons boek tot hoogst interessante toepassingen komen. Mocht
de zaak u, na enkele malen aandachtig doorlezen, nog niet helemaal
duidelijk zijn, gaat u dan rustig aan de bijbehorende proeven beginnen.
De theoretische kennis komt daar meestal vanzelf wel achteraan, als
de belangstelling eenmaal is gewekt.
Ja, en nu komen we er echt niet uit zonder een heel klein beetje schei
kunde! Techniek en wetenschap lopen in elkaar over.
We hebben al gelezen, dat iedere atoomsoort een specifiek aantal elek
tronen heeft. Waterstof heeft 1 elektron, helium 2 elektronen, enz.
Steeds heeft de kern een even grote positieve lading als de elektronen
bij elkaar aan negatieve lading bezitten. De deeltjes worden door deze
tegengestelde ladingen tot één elektrisch neutraal gebied bijéén gehouden.
(Wij weten immers, dat ongelijknamige ladingen elkaar aantrekken.)
Nu denkt u waarschijnlijk, dat ook de atomen onderling netjes neutraal
blijven. Dat had u gedacht! Slechts enkele atoomsoorten zijn strikt
neutraal. Ze gaan geen bindingen aan met andere atomen. Wat je
noemt een toestand, die de Engelsen zo graag aanduiden met ‘splendid
isolation’. Deze atomen voeren hun ‘isolation’ zelfs zover door, dat ze
nota bene met hun eigen ‘soortgenoten’ geen binding wensen aan te
gaan. Deze ‘snobs’ onder de atomen, die gasvormig zijn, worden daar
om ‘edelgassen’ genoemd. Maar andere atomen zijn zo inkennig niet!
Ze verbinden zich vaak, als echte joviale jongens, graag met andere,
grotere atoomgroepen tot ‘moleculen’. Zo kunnen ook ‘kristallen’ ont
staan, die in feite niets anders zijn dan vele, zeer ordelijk gerangschikte,
atomen.
Wij kunnen ons die edelgassen, die met hun eigenwijze neuzen in de
wind lopen, uit pure deftigheid, voorstellen als enkelvoudige losse
atomen, die ’t eenvoudig vertikken om ook maar met enig ander
atoom te converseren, m.a.w. een binding aan te gaan.
Er zijn 6 van deze ‘snobs’, namelijk:

helium ( met 2 elektronen);
neon (met 10 elektronen);
argon (met 18 elektronen);
krypton (met 36 elektronen);
xenon (met 54 elektronen);
radon (met 86 elektronen).
U hebt al gelezen, dat de elektronen, die zich om de kern van het atoom
wentelen, vastgestelde banen volgen. Het aantal banen, waarin de
elektronen zich bewegen, bepaalt de atoomsoort.
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Ook hebben wij gezien, dat de binnenbanen bij voorkeur bezet worden.
Maar de edelgassen hebben natuurlijk weer iets bijzonders! Bij edelgas
atomen namelijk, zijn alle banen, op de een of andere manier, vol met
elektronen. Dat ‘vol zijn’ hangt op een of andere wijze samen met hun
edelheid.
Atomen, die in deze ‘reeks’ onmiddellijk voorafgaan aan de edelgassen
moeten het met één elektron minder doen in hun buitenste baan. Die
baan is dus niet geheel vol. Ja, er zijn atomen, die niet één, maar twee
of meer elektronen tekort komen. Maar, atoomsoorten, die direct na
de reeks van de edelgassen volgen, hebben daarentegen één elektron
teveel'. En dat overschotje kuiert dan maar buiten de volle banen om.
Ja, er zijn zelfs atoomsoorten, die twee of meer van die ‘losbollen’
bezitten. Die zijn echt ‘te veel’. Let wel, deze vergelijking gaat alleen op
(te veel of te weinig), als u die atomen vergelijkt met edelgasatomen.
De overige atomen zijn, zoals men dat pleegt uit te drukken ‘elektrisch
neutraal’. Alle atoomsoorten zijn nu te rangschikken in een paar groepen:
‘edele’ atomen, en atomen met 1, 2, 3 of meer elektronen ‘te veel’ of
‘te weinig’.
Om een duidelijk beeld te verkrijgen van die atoomreeksen, die ‘te weinig’
of ‘te veel’ elektronen bezitten, volgt hier een lijstje:

Een tekort aan elektronen bezitten de volgende elementen:
— 5 elektronen — 4 elektronen — 3 elektronen — 2 elektronen
7 N (stikstof)
8 O (zuurstof)
6 C (koolstof)
5 B (borium)
15 P (fosfor)
16 S (zwavel)
14 Si (silicium
13 Al (alumi
32 Ge (germa- 33 As (arseni 34 Se (sele
nium)
nium)
cum)
nium)
31 Ga (gallium)
Edelgassen:

— 0 elektronen
2 He (helium)
10 Ne (neon)
18 A (argon)
36 Kr (krypton)

| — 1 elektron
1 H (waterstof)
9 F (fluor)
17 Cl (chloor)
35 Br (broom)

Een overschot aan elektronen hebben:
+ 2 elektronen
4- 1 elektron
4 Be (berillium)
3 Li (lithium)
12 Mg (magnesium)
11 Na (natrium)
20 Ca (calcium)
19 K (kalium)
38 Sr (strontium)
37 Rb (rubidium)

Elk atoom, dat een tekort aan elektronen heeft, zal proberen zoveel
elektronen op te nemen als ’t maar kan om die buitenste baan ten minste
vol te krijgen.
Daarbij vormt zich dan een atoom, dat, althans wat de ‘buitenkant’
betreft ‘edel’ is. Maar adel moet écht zijn, en de rest, die zich de naam
‘adel’ alleen maar aanmeet, is slechts een parvenu, en een aansteller.
Zo gaat dat ook met dit atoom, dat voor ‘edelgasman’ speelt! Het nieuwe
atoom is in wezen namelijk helemaal geen écht edelgasatoom! Er is
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namelijk iets heel belangrijks: De atoomkern is precies hetzelfde gebleven.
Wat we wél gekregen hebben is: een negatief geladen atoom (een nega
tief ion kunnen we ook zeggen).

1 elektron

Fig. 21. Uiteen neutraal natrium-atoom ontstaat door verwijdering van 1 elektron
een positief natrium-ion.
Op dezelfde wijze geeft een atoom met een overschot aan elektronen,
met genoegen dat overschot af. Daaruit ontstaan positieve ionen. Ook
deze bezitten, evenals de negatieve ionen, alleen maar volle banen.
open
plaats
4-

1 elektron

Fig. 22. Uit een fluor-atoom ontstaat door toevoeging van 1 elektron een negatief
fluor-ion!

Maar de kernen zorgen voor een teveel aan positieve lading. Wat is nu
het effect als bijvoorbeeld gelijke hoeveelheden fluoratomen (nr. 9) en
natriumatomen (nr. 11) bij elkaar worden gebracht? Welnu, dan gaan de
Na-atomen elk netjes een elektron afgeven aan een F-atoom. Het gevolg
is, dat hierdoor positieve Na-ionen en negatieve F-ionen ontstaan.
En deze zullen elkaar elektrisch aantrekken. Met elkaar vormen zij een
natriumfluoridekristal (NaF), een zorgvuldige opeenstapeling van ette
lijke miljoenen ionen. Precies evenveel positieve Na-ionen als evenveel
negatieve F-ionen.
Herhaalt men de proef met chloor (nr. 17) en met natrium (nr. 11),
dan krijgen we natriumchloride (NaCl), wat een zondagse naam voor
ons doodgewone keukenzout is. Hetzelfde zal gebeuren met magnesium
(nr. 12), dat zich met chlooratomen (nr. 17) verbindt. Maar nu zien we
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Radiostation aan boord van het s.s. ‘Philadelphia’ in 1902. (U ziet wel, stofzuigers
hadden ze in die tijd nog niet!)
(Foto uit het archief van de Marconi Comp. Ltd.)

Radio-telefoniezender, die Marconi gebruikte voor zijn proefuitzendingen tussen
schepen, die op een afstand van 70 km van elkaar gelegen waren. Dit gebeurde in
Italië in 1914.
(Foto Marconi Ltd.)

Marconi in het laboratorium op zijn jacht ’Elettra'.

Poldhu (Wales). Hier stond in 1901 het eerste radiostation ter wereld, dat in staat
was radiosignalen over de Atlantische Oceaan naar Signal Hill in Newfoundland
te zenden. Let op de typische ‘waaiervormige’ antenne. Een verre voorvader waar
schijnlijk van onze 'gerichte’ antennes. Het radiostation is reeds tientallen jaren
verdwenen. Maar een gedenksteentje herinnert nog aan die roemrijke jaren!

iets bijzonders gebeuren! Weliswaar verbinden zich magnesium met
chlooratomen, maar aangezien magnesiumatomen elk een overschot
hebben van 2 elektronen (zie het lijstje!), zal de dubbele hoeveelheid
chlooratomen op’t matje dienen te verschijnen. Het gevolg is, dat de stof
magnesiumchloride (MgCl2) zal worden gevormd.
Steeds hebben wij te doen met een ionenbinding.
Nu kunnen wij daaruit iets leren en wel dit: stoffen, die op deze manier
worden samengesteld, zullen uiteraard ‘isolatoren’ zijn. Isolatoren zijn
stoffen, die geen elektriciteit geleiden. Bij dergelijke stoffen (isolatoren!)
zijn de banen rondom de kern volgepropt met elektronen. Die huldigen
daarbij het schone principe: ‘en we laten elkaar niet los!’. Derhalve
blijven ze allemaal netjes op hun plaats plakken. Er ontbreken ‘vrije’
elektronen, en er zal dus geen elektronenstroom kunnen vloeien.
We gaan nóg een stap verder! Ook metalen kunnen kristallen vormen.
Nemen wij bijv, atomen van het metaal natrium, die elk een overschot
van één elektron bezitten (zie het lijstje!), dan kunnen deze een kristal
vormen. De elektronen in de buitenste baan zijn zeer beweeglijk, en
daardoor kan er inderdaad een elektronenstroom vloeien. Het is dus
allerminst een toeval, dat alle metalen elektrische stromen kunnen gegeleiden.
Gaan we nu nog eventjes terug naar ons potje keukenzout, waarop wij
het indrukwekkende etiket NaCl ofwel natriumcloride hebben geplakt.
Als we het geval schematisch zouden opzetten, zouden we dit zien:

I

Fig. 23. Natrium (een metaal!) geleidt een elektrische stroom.
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De verbinding natrium-chloor (keukenzout) laat echter geen elektrische
stroom door en is derhalve een ‘isolator’.

Fig. 24. Maar de verbinding NaCl (keukenzout) laat geen elektrische stroom door
en deze stof is dus een isolator!
Wat is er namelijk gebeurd? Welnu, dit: de elektronen, die zich frank
en vrij in het metaal natrium bewogen, zijn stuk voor stuk door chlooratomen (Cl-atomen) opgevangen, en er ontbreken derhalve ‘vrije’ elek
tronen, die een elektrische stroom kunnen ‘vervoeren’. Maar er bestaat
nog een 3e mogelijkheid, waarop een verbinding tussen atomen onder
ling kan ontstaan.
Bekijken wij bijvoorbeeld eens de zuurstofatomen (nr. 8). Deze komen
in de buitenste baan 2 elektronen tekort. Hoe kunnen ze dit tekort op
heffen? De volgende figuur laat u zien hoe dit in zijn werk gaat:

Fig. 25. Uit 2 zuurstof-atomen vormt zich 1 zuurstof-molccuul.
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Steeds werken 2 atomen samen, en elk van deze 2 atomen stellen braaf 2
van de 8 beschikbare elektronen ter beschikking van het goede doel.
Er ontstaat een zuurstofmolecuul, waarin om elk van de 2 atoomkernen,
heel eigenwijs, 10 elektronen wentelen.
Dus: 6 bloedeigen elektronen, plus 4 gemeenschappelijke elektronen
en dus zijn de banen weer volbezet.
Nu komt dan ons lang verbeide element germanium op de proppen!
Zoals wij reeds bij de zuurstofatomen zagen, treedt ook bij het germa
nium die ‘coöperatie’ op, die wij met ‘covalentie* aanduiden.
Bij germanium zien we ‘stuivertje wisselen’ tussen elk germaniumatoom
met 4 andere en wel daardoor, dat deze gezamenlijk 4 elektronen voor
‘coöperatieve doeleinden’ ter beschikking stellen.

Fig. 26. Er zijn heel wat germanium-atomen nodig om uiteindelijk een germaniumkristal te vormen.

In fig. 26 ziet u 36 elektronen baantjes trekken rondom 1 germanium
atoom. Om de zaak te specificeren: 28 ‘eigen’ elektronen en 4 x 2 gemeenschapselektronen. In de tekening vindt u de germaniumkemen als
punten terug. Ook zijn de 28 ‘eigen’ elektronen afgebeeld. De totale
‘lading’ bedraagt 4- 32 — 28 = 4- 4.
En die 4 hebben ook weer vrienden en bekenden in de naaste omgeving,
en zo gaat de opbouw van het kristal verder. Er vormt zich een groot
kristal.
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Bekijkt men deze structuur, dan zal de opmerkzame lezer direct al
hebben geconstateerd, dat germanium beslist een isolator moet zijn.
Dat klopt, en dat klopt ook weer niet!
Het klopt bij hele lage temperatuur. Dan is het germanium inderdaad
een pracht van een isolator, en komt er werkelijk geen elektrische stroom
door. Maar zodra men germanium gaat verhitten, dan gebeurt er iets
merkwaardigs! De kristaldeeltjes raken in heftige beroering, en de elek
tronen worden daardoor zo ‘groggy’, dat ze losgeslagen kunnen worden.
Hoe meer warmte wordt toegevoerd, des te meer ‘vrije’ elektronen los
komen. Maar als u germanium bij kamertemperatuur vergelijkt met een
metaal, is dat aantal ‘vrije’ elektronen maar vrij klein. Wat denkt u van
slechts 1 enkel vrij elektron op 1 miljard germaniumkristallen? Echt
niets om over naar huis te schrijven. Bij natrium is dat al 1 ‘vrij’ elek
tron per 1 atoom! En daarbij speelt de temperatuur niet eens een rol.
Stijgt de temperatuur echter, dan vergroot zich het aantal vrije elek
tronen bij germanium echter lawine-achtig! Daarbij wordt natuurlijk
ook het elektrisch geleidingsvermogen snel groter!
Goed vasthouden dat idee van door warmtetoevoer ‘losgeslagen’ elek
tronen! Dat zullen we in de elektronica nog vaak tegenkomen. De
kristaldeeltjes worden door de toegevoegde warmte in heftige beweging
gebracht. Een elektron wordt uit de binding geslagen, en er ontstaat
op die manier een 'gat' in de kristalstructuur. En dat ‘gat’ geeft nu weer
aan een elektron uit een van de andere kristalbindingen een kans om
daarin over te springen.
U zult zich herinneren bij de bespreking van het neonlicht, dat voor dat
‘springen’ energie nodig is, respectievelijk energie wordt afgegeven.
Bij het vullen van het ‘gat’ in een germaniumkristal heft de energie
voor het uitspringen uit het gat, de energie weer op, die vrij kwam bij het
inspringen in het gat. Dat ‘gatenspringen’ zet zich echter als een quasikettingreactie voort. Het gat is in beweging gekomen, en wandelt als ’t
ware voortdurend door het kristal heen. En dat gaat zo lang voort,
tot dat toevallig het vorige elektron dat het gat oorspronkelijk had ver
oorzaakt, dat gat ook weer netjes opvult.
Er ontstaat echter een evenwichtstoestand in het germanium, doordat
de vorming van elektronen en gaten, alsmede de ‘hereniging’ van beide,
in gelijke mate plaatsvinden. Met andere woorden: Het aantal gaten en
‘vrije elektronen’ blijft altijd even groot. Hoe hoger de temperatuur hoe
groter het aantal gaten en het aantal elektronen. Maar het evenwicht
blijft.
Derhalve flaneren door een zuiver germaniumkristal precies evenveel
vrije, negatieve elektronen als positieve gaten. U zult even aan de gedachte
moeten wennen, dat een gat inderdaad een ‘stroomdrager’ kan zijn.
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Maar dan denkt u maar aan hetgeen wij reeds van de moderne elektro
nica hebben geleerd, namelijk, dat wanneer een lichaam een overschot
aan elektronen heeft, dit lichaam ‘negatief’ geladen is en dat wanneer er
een tekort aan elektronen is, zo’n lichaam 'positief geladen' genoemd
wordt. Welnu, in een gat ontbreekt een elektron, zoals we hebben ge
lezen, en daarom is dat gat ‘positief’.
Op het gevaar af, dat u mij vervelend begint te vinden, herhaal ik dat
af en toe nog maar eens, omdat u in de elektronica geregeld met dit ver
schijnsel te maken krijgt, en de oudere studieboeken op dit punt voor
een verschrikkelijke verwarring hebben gezorgd.
Nu voeren wij een elektrische stroom door het germaniumkristal, en
wel als voorgesteld in onderstaande tekening:
germanium kristal
=o

metaal

metaal

4-

5.

s

elektronenstroom •=
(negatief)
loopt naar links

elektrische stroom
(gatenstroom) o=
(positief)
loopt naar rechts

batterij

Fig. 27. Zo bewegen elektronen- en elektrische stromen in een zuiver germanium
kristal, waarover een elektrische spanning wordt aangelegd.
Zoals uit de tekening blijkt, loopt er een negatieve elektronenstroom
naar links, maar een positieve gatenstroom naar rechts. Er ontstaat,
op deze manier, een doorgaande elektrische stroom.
Voor halfgeleiders wordt echter geen zuiver germanium gebruikt. Het
zou niet alleen onbetaalbaar zijn, maar bovendien is een 100% zuiverheid
niet eens gewenst. Voor germaniumdioden (en voor transistors, daar
over later!) gebruikt men germanium, dat met een, overigens uiterst
nauwkeurig afgemeten, hoeveelheid ‘vreemde’ atomen van een andere
stof, opzettelijk verontreinigd is.
Zo wordt bijvoorbeeld in het n-germanium (dat is de aanduiding voor
germanium, dat uit complete, neutrale atomen is samengesteld, en dus
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zelf ook ‘elektrisch neutraal’ is) 1 op 1 miljoen germaniumatomen ver
vangen door een atoom uit de reeks elementen, die een extra elektron
in de buitenste baan bezitten, namelijk arsenicum (nr. 33). Die ar^e^1
cumatomen voelen zich echter als een kat in een vreemd pakhuis. Ze
proberen zich wel aan te passen, maar ’t lukt niet best. Het lijkt wel n
spelletje, dat wij vroeger de ‘stoelendans’ noemden, waarbij steeds een
stoel minder beschikbaar was, dan het aantal personen, dat aan het
spelletje meedeed. Op het commando ‘zit’ moest je maar zien een stoel
te bemachtigen. De kristalbinding heeft altijd voor één elektron geen
plaats meer. Die arme drommels, voor wie geldt: ‘opgestaan, plaats
vergaan’, gaan uit pure ellende maar aan ’t zwerven door het kristal. We
kennen ze als ‘vrije’ elektronen. Deze ‘vreemde’ atomen worden ‘donors
genoemd. Het woord ‘donor’ (‘gever’) is door en door bekend geworden
door de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis. Dat behoeft dus geen
nadere omschrijving. De ‘donors’ hebben elk een ‘vrij’ elektron af
gegeven, en zijn daarbij zelf tot positieve ionen geworden. In het n-germanium vindt men derhalve ‘vrije’ elektronen en wel precies evenveel
als er ‘donors’ in voorkomen. En precies als bij de metalen het geval is,
geleiden ze, dank zij die vrije elektronen, een elektrische stroom. ‘Gaten’
hebben weinig kans op overleving, want de vrije elektronen zijn er als
de kippen bij om die gaten op te vullen. Naast de ‘vrije’ elektronen treft
men in het n-germanium de aan hun vaste plaats gebonden positieve
donor-ionen aan.
Maar, het kan ook precies andersom! In het p-germanium treffen we
positieve ladingdragers aan. Hoe heeft men dat voor elkaar gekregen?
Eenvoudig door aan zuiver germanium atomen toe te voegen van de
reeks elementen met een tekort aan 5 elektronen. Daartoe behoort
bijvoorbeeld het element gallium (nr. 31); zie het lijstje op blz. 47.
Wordt gallium aan het zuivere germanium toegevoegd, dan blijft er
in de kristalbinding steeds weer 1 elektron te weinig. Gevolg: een gat!
Het is duidelijk, dat zo’n vreemd atoom gretig een elektron zal accepteren.
Dan gaat de quasi-kettingreactie weer van start, want het ‘inspringend’
elektron zal elders opnieuw een gat gaan veroorzaken. En ook deze gaten
wandelen door het hele kristal, zoals we dat al zagen bij het n-germanium.
Omdat het elektron in het p-germanium zo gemakkelijk wordt geaccep
teerd, noemt men het vreemde atoom een ‘acceptor’ (een ‘aannemer’!).
Ook hier zien we opnieuw, dat in het p-germanium evenveel gaten voor
komen als zwervende, positieve, deeltjes. (De ‘p’ betekent, dat positieve
ladingdragers aanwezig zijn). Hoe merkwaardig ook: Het is de \gatenstroom', die voor de geleiding van de elektriciteit zorgt. Natuurlijk komen
in het p-germanium praktsich geen ‘vrije’ elektronen voor, omdat de
gaten ze prompt naar binnen slepen.
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P-germanium is elektrisch ‘neutraal’. Het is toch immers zo, dat tegen
over de + lading van de bewegelijke gaten, de — lading van de vaste
‘acceptoratomen’ staat. Deze zijn door het opnemen van een elektron in
negatieve ionen veranderd.
Hier ziet u een tekening van het n-germanium. U moet zich daarbij de
structuur (het skelet) van het kristal ‘platgedrukt’ voorstellen. Een
bolletje (kern) wordt dus ‘platgedrukt’ tot een ‘punt’. De elektronenbanen
worden eveneens ‘platgedrukt’ tot een ellips.

2 0 0
0
hier bevindt
zich een
acceptor atoom

hier één elektron
te weinig, dus
een“gat"

Fig. 28a

We hebben gezien, dat afgezien van elektronengeleiding (bij metalen,
en in het n-germanium!) ook geleiding door gaten mogelijk is (in het
p-germanium).
En nu gaan we iets zeer opmerkelijks doen, namelijk het n- en het pgermanium combineren. Een combinatie dus van een elektronengeleider
met een gatengeleider.
En dan pas blijkt de bijzondere eigenschap van deze combinatie.
Want ’t is deze combinatie, waaruit twee roemruchte halfgeleiders zijn
ontstaan, namelijk de kristaldiode, en de transistor. De kristaldiode
werkt als gelijkrichter, terwijl de transistor tevens als versterker werkt.
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Wij bepalen ons nu voorlopig even tot de kristaldiode, en in dit geval
tot de germaniumkristaldiode.

hier bevindt
zich een
donocatoom

hier e'én elektron
te veel

Fig. 28b

U kunt zo’n germaniumdiode voor weinig geld in alle radiowinkels,
die ook losse onderdelen verkopen, krijgen. Neemt u bijv, om te beginnen
een OA 81 of een OA 85-type diode. Deze zijn zeer geschikt voor onze
volgende experimenten.
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I

HOOFDSTUK 4
Iets over defabricage van kristaldioden. We maken terloops kennis
met de 'potmeter', en doen onze eerste, schuchtere proeven
met germaniumdioden. Aan 't eind van dit hoofdstuk maken
we samen een alleszins bruikbare gelijkrichter voor onze batterijen.

De kristaldiode bestaat uit een germanium- (later zullen we ook zien,
dat silicium wordt gebruikt) kristal, waartegen een fijn puntig
gouddraadje drukt (de naald!). Kristal en naaldpunt staan loodrecht
op elkaar. In feite wordt dit naaldpuntje in het kristal ingesmolten.
Tijdens het insmelten van het naaldje ‘verbrandt’ het germaniumkristal
enigszins onder de plaats van de naald, waar deze in het kristal is inge
smolten.
Dit insmelten gebeurt in de fabrieken door een grote stroomsterkte door
de draad te sturen. Eigenlijk hebben we na dat insmelten, twee kristal
soorten, die tegen elkaar aangeplakt zijn. Op het overgangspunt van
beide kristallen ontstaat nu die typische werking van de germaniumdiode.
Naar de ene zijde wordt stroom doorgelaten, maar naar de andere
zijde niet, m.a.w. we hebben dus met een ‘gelijkrichter’ te maken.
Dat ‘insmelten’ van de naald wordt overigens het ‘formeren’ genoemd.
Men ‘formeert’ daarme als het ware een tweede kristalsoort op die
overgangsplaats, zoals we al hebben gezegd.
Het gouddraadje rust op n-germanium, maar onder het gouddraadje
ontstaat door de hevige stroomdoorgang tijdens het ‘formeren’ een beetje
p-germanium. (Men kan natuurlijk ook uitgaan van p-germanium en
dan ontstaat onder het draadje, tijdens het formeren, n-germanium.
Een doorsnede van een germaniumpuntcontactdiode toont fig. 29.
Nu zult u intussen waarschijnlijk al een germaniumdiode in een radiozaak hebben gekocht, en nu wilt u dat wonderbaarlijke geval, dat er
eigenlijk uitziet als een weerstandje, of condensatortje wel eens op de
keper beschouwen.
Een waarschuwing vooraf! Als u ’t ook maar enigszins vermijden kunt,
soldeer dan nooit de draadjes, die zich aan de diode bevinden! Voor onze
proeven is het voldoende een ‘kroonsteentje’ voor de verbindingen te
gebruiken, zoals op blz. 21 reeds werd voorgesteld. Moet u absoluut
solderen, bijv, als u een diode in een apparaatje van blijvende aard
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wilt inbouwen, let dan op het volgende: knip, zo mogelijk, nooit de
verbindingsdraadjes van de diode af, maar windt ze even rondom een
tandestoker, of een spijker, bij wijze van spoeltje (losjes winden en dan
trekt u de spijker of tandestoker er later weer uit). Als u soldeert, steeds
een flinke grote tang op de draad zetten, zodat de warmte meteen kan
afvloeien in de grote metaalmassa van de tang. Oververhitting maakt
de diode namelijk waardeloos!
A

1/4
n.germanium

B

►K

richting van de elektronenstroom

Fig. 29A. Doorsnede van een germaniumcontactdiode.
B. Schemasymbool voor een germaniumcontactdiode.

Wij nemen de germaniumdiode nu ter hand, en bekijken het geval.
Wat merkt u op? Juist, er staat een streepje op:

Fig. 30. Het streepje op de diode correspondeert met de ‘naald’.

Dit streepje correspondeert met de ‘naald’ van de germaniumdiode.
Altijd dus erg goed letten op de juiste stand van de diode, zoals die in
de schema’s voor de volgende proeven is aangegeven! De diode laat
immers maar in één richting stroom door!
Nu willen we beginnen met aan te tonen, dat een germaniumdiode
inderdaad maar in één richting een elektrische stroom doorlaat.
Daartoe maken wij de volgende opstelling. (Hoe we deze opstelling
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‘schematisch’ voorstellen, ziet u op de schema tekening (fig. 31 B). We moe
ten nu zo langzamerhand vertrouwd raken met schemasymbolen).

tyrsssssA
diode

weerstand
Ik

galvanometer

batterlj
4,5 volt

A

TR~

B

K

T

Fig. 3IA. De diode werkt als ventiel.
B. Dezelfde schakeling nu schematisch voorgesteld.

Het weerstandje van 1000 ohm (= 1 kilo-ohm = 1 k£2), kunt u bij
iedere radiohandelaar kopen. Een dergelijk weerstandje zult u ook bij
de volgende proeven vaak nodig hebben. Het brengt dus zijn geld best op!
Zodra we de zakbatterij hebben aangesloten, zal de galvanometer flink
uitslaan. Maakt u een van de klemmen van de batterij los, dan komt
de naald van de galvanometer weer terug en gaat weer netjes naar het
noorden wijzen. Hiermee hebt u al bewezen, dat een diode in de ‘doorlaatrichting’ vrijwel geen weerstand oplevert. We constateren derhalve
een krachtige ‘doorlaatstroom’.
Die weerstand van 1000 Q schakelen we, veiligheidshalve vóór, om de
' diode niet te beschadigen.
Wanneer men dus een germaniumdiode in een gelijkstroomkring scha
kelt, zodanig, dat de stroom zich beweegt in de richting contactnaalkristal, werkt de diode in de ‘doorlaatrichting’. Het grensvlakje tussen
de naald, en het germaniumkristal bezit een overmaat aan elektronen,
zodat er praktisch geen weerstand te constateren valt.
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Maar ... nu draaien we de diode om, d.w.z. we verwisselen de aanslui
tingen, zodat we deze opstelling krijgen:

1k

►I

4.5 V —

Fig. 32. Dc diode laat slechts in één richting stroom door.

Sluiten we de batterij nu aan, dan zal de naald van de galvanometer
niet in beweging komen. Zelfs niet wanneer we de weerstand van 1 kfl
met een stukje draad zouden kortsluiten. En het helpt evenmin als we
2 batterijen in serie zouden aansluiten, zodat u 2 x 4,5 V = 9 V spanning
op de diode zou zetten. We hebben de diode namelijk in ‘sperrichting’
geschakeld, en we constateren nu, dat dezelfde diode een zeer grote
weerstand oplevert! Er komt geen spatje stroom meer door!
De hele oorzaak is, dat tengevolge van deze schakeling, zich in het grens
vlak tussen de naald, en het kristal van de diode, vrijwel geen elektronen
bevinden! Het geleidingsvermogen is derhalve praktisch nihil.
En tóch loopt er een minimaal klein stroompje! U kunt de volgende
proef niet werkelijk nemen, tenminste niet met de diode, die u hebt
gekocht. Het loont zich ook niet voor dit ene proefje een speciale
siliciumdiode te kopen.
Wanneer u, in gedachten, de batterijspanning sterk zou vergroten,
zou u eerst helemaal niets zien gebeuren. De galvanometer slaat niet uit.
Gaat u de spanning echter nog meer opvoeren, dan ziet u de naald
een heel klein beetje uitslaan. Nog meer spanning erop, en dan neemt
de stroom plotseling sterk toe . . . Op ’t laatst bereikt men een spannings
waarde, waarbij een tiende volt al ruim voldoende is om de stroomsterkte belangrijk te vergroten. Wij noemen deze stroom, de zenerstroom,
genoemd naar de onderzoeker Zener.
Er bestaan speciale zenerdioden. Dat zijn siliciumdioden, die hun
‘sperwerking’ verliezen, zodra een bepaalde spanning in de sperrichting
wordt bereikt, de zgn. ‘sperspanning’. Bij te grote sperspanningen
worden, onder invloed van het elektrisch veld, eventueel ook secondair
nog, tengevolge van temperatuurverhogingen, zeer snel méér elektronen
vrijgemaakt.
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Daardoor wordt de sperstroom snel groter. Een gewone diode mag
men nooit zo’n hoge spanning toevoeren, anders bederft de diode direct.
Zenerdioden zijn op deze hogere spanningen echter volkomen ingesteld,
en verdragen ze zonder enige nadelige invloed. Men kan met zenerdioden
bijvoorbeeld kleine spanningen uitstekend binnen bepaalde grenzen
houden, en stabiliseren.
Teniperatuurgevoeligheid
De volgende proef is bijzonder aardig, maar het kan u een germaniumdiode kosten! U gebruikt dan de schakeling van fig. 32. Met een sigaretteaansteker verwarmt u de aangesloten diode heel voorzichtig. Natuurlijk
nooit direct in de open vlam houden, doch bijv, een flinke stevige schroevedraaier of tang, onder de diode plaatsen. Alleen de schroevedraaier
of tang in de vlam houden. Door geleidingswarmte verhit u dan de
diode héél voorzichtig. Zodra de diode warm wordt, zal de galvano
meter een kleine uitslag vertonen. Dan neemt u direct de vlam weg.
De naald van de galvanometer zal weer betrekkelijk vlug teruglopen.
Hiermee hebt u dus bewezen dat wanneer het germaniumkristal ver
warmd wordt, de aanvankelijk zeer geringe sperstroom in belangrijke
mate wordt vergroot. Doordat de germaniumdiode van buitenaf ver
warmd wordt, komen meer elektronen vrij. Deze nieuwe elektronen ver
minderen de sperweerstand, en de sperstroom wordt daardoor groter.
We gaan nog een paar proeven doen met onze diode. Steeds weer zal
daaruit de gelijkrichterwerking van onze germaniumdiode blijken. Maar
eerst gaan we de doorlaatkarakteristiek van onze diode vaststellen.
Daarvoor hebben wij twee dingen nodig, die we overigens ook voor
vele andere proeven kunnen gebruiken, namelijk een potentiometer
van 100 ohm (100 ft). In de wandeling wordt zo’n geval eenvoudig
een potmeter genoemd. Een meter is het niet, want het is een in een
cirkel gewonden weerstandsdraad (of een op een isolerend lichaam
gespoten koolstoflaagje), waarover een contactveer zich kan bewegen.
Door aan de knop te draaien, schakelt dus de contactveer een groter
of kleiner gedeelte van de weerstand in. Die potmeters zijn gemaakt voor
inbouw op een frontplaat.
Buigt u dus van koper- of aluminiumblik, of anders van een gewoon
stukje dun plaatijzer, een beugeltje. Boor een gat in het bovenste, vlakke
gedeelte van de beugel, groot genoeg om de potentiometer erin vast
te schroeven. Boor dan nog twee gaatjes om het beugeltje op een grondplankje vast te kunnen schroeven. Voordat U de potmeter door het
gat in de bovenkant van de beugel steekt, moet U nog een schaal met
verdeling van dun karton of plastic hebben. U kunt schalen met ver-
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delingen in iedere radiozaak krijgen, U kunt ze ook gemakkelijk zelf
maken. De indeling komt er in dit geval niet zo heel erg op aan. Het
gaat er maar om, enig houvast te hebben, hoever de potmeter in- of
uitgeschakeld is. Op de knop van de potmeter bevindt zich een witte
streep of punt. Zet deze knop zodanig vast op de as van de potentiometer,
dat de stand overeenkomt met de laagste stand van de potentiometer.
Dit punt moet ook het nulpunt van de schaalverdeling aangeven.
Fig. 33 laat u zien hoe u de potentiometer, voor onze doeleinden, prak
tisch kunt vastzetten op een grondplankje.

schaalverdeling

knop
schaal verdeling

moer

TFT

potentiometer

100-r*.

beugel

---------

j

grondplankje

Fig. 33. Zo monteren wij de potentiometer op een plankje.
Dan maken wij de volgende proefopstelling:
D

100 ƒ

B

4-

4,5

Fig. 34. Hoe men de doorlaat van een diode vaststelt.
62

Wij zien dus, dat we de batterij ‘parallel* met de potentiometer hebben
verbonden. De contactveer neemt de spanning van de potmeter af,
waardoor de spanning wordt geleid naar de germaniumdiode. (Let op
de juiste aansluiting. Het streepje stelt het kristal voor, de driehoek,
de ‘naald’, zoals u weet). Nu zou het prachtig zijn als u een gelijkstroomvoltmetertje bezat! Ook die dingetjes zijn niet duur, en u kunt ze met
verschillende meet bereiken krijgen, bijv. 0-10 V, 0-30 V, enz. Mis
schien bent u wel zo gelukkig in een radiozaak met tweedehands artikelen,
of in een ‘dump’ een universeelmeetapparaat voor een prikje op de kop
te tikken. Dan hebt u meteen alles bij elkaar: volt- en ampèremeters
voor verschillende meetbereiken voor gelijk- en wisselstroom, een ohmmeter, om weerstanden te meten, enz. Hebt u echter geen voltmeter,
dan kunt u zich toch behelpen met uw zelfgemaakte galvanometer.
Draai nu eerst de potentiometer helemaal terug op 0, en schakel de
batterij in. Er gebeurt helemaal niets. De galvanometer vertoont géén
uitslag. Nu draait u de potentiometer heel langzaam ‘open’. De galvano
meter ( of voltmeter) zal nu een bepaalde uitslag gaan vertonen.
U noteert de uitslag van de voltmeter, die bij elke spanning op de diode
zichtbaar wordt. De diode niet hoger dan met ca. 4,5 volt belasten,
anders bestaat kans op blijvende beschadiging. Na beëindiging van de
meting, de batterij losmaken. Anders ontlaadt deze zich langzaam over
de potentiometer!
Maak nu het in fig. 35 getoonde grafiekje.

Fig. 35. ‘Doorlaatgrafiek’ van een diode.

Op de horizontale lijn zet u de voltages uit, en op de verticale de standen
van de graadverdeling van de potentiometer, waarbij u deze voltages
hebt gemeten. Verbindt de gevonden punten met een potloodlijntje door
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en u verkijgt een zelfgemaakte grafiek, die de doorlaat van uw germaniumdiode toont.
Deze kromme zal in ’t begin rond zijn, maar bij toenemend voltage
zal deze steeds rechtlijniger worden. Als u geen voltmeter bezit, doch
alleen de tweede zelfgemaakte galvanometer gebruikt, dan is het best
mogelijk dat enige storing optreedt, omdat u de spanningswaarden
niet precies weet, en de zelfgemaakte galvanometer geen ideale aflees
baarheid bezit. Ook is die galvanometer niet geheel lineair, en daarom
zal de uitslag nooit geheel betrouwbaar of juist zijn. Maar dat is voor
onze proef niet zo belangrijk. U hebt nu tenminste met eigen ogen
kunnen zien, in welke mate de aangelegde spanning de grootte van de
doorlaatstroom beïnvloedt.
U zult bovendien hebben vastgesteld, dat de inwendige weerstand van
de diode in ’t begin betrekkelijk groot is. Dat geeft de kromme duidelijk
aan. Later verloopt die lijn veel rechter.
En nu gaan we echt gelijkrichten

Wat we voor deze interessante proef nodig hebben, is een doodgewone
transformator voor een elektrische bel. Voordat u dat geval met het
elektrische net gaat verbinden, maken we de zaak eerst even open.
Meestal zit er een schroefje boven op het deksel van de transformator.
Dat schroeft u los, en u kunt het deksel verwijderen.
Wat we gaan doen is het volgende:

220V<v

9

primair

transformator spoel

-T7 secundair

/

éL_

Tl—
l

I
I

i
i
i
i

\

i

I

3V

è

I

5V

è

8V

Fig. 36. Zo ziet een scheltransformator er van binnen uit.

64

Aan de bovenste twee schroefjes maken we een sterkstroomsnoer vast,
doch steken, zolang het deksel nog niet op de transformator is geschroefd,
onder geen voor waarde, de stekker in het stopcontact! Wij willen namelijk
geen ongenadige, en lang geen ongevaarlijke, oplawaai van de 220 V
sterkstroomleiding krijgen!
We houden ’t, onder alle omstandigheden, fijn!
Dan kijken we even naar de drie onderste schroefjes. Op het dekseltje
ziet u meestal staan:
8V
3V

0

5V

<Z)

<2>

Dit betekent, dat, wanneer men de linker klem en de middelste klem
gebruikt, men een spanning krijgt van 3 volt.
Gebruikt u de middelste met de rechter klem, dan hebt u de beschikking
over 5 volt. Maar neemt u de linker èn de rechter klem, dan krijgt u
zelfs 8 volt uit deze transformator. Voor ons doel is bij deze proef,
5 volt voldoende. U moet dus een draadje vastmaken aan de middelste
en een draadje aan de rechter klem.
Zou uw transformator slechts één spanning afgeven, bijv. 4 volt, dan
is dat ook nog geen ramp, want dat is voor onze proef al voldoende.
U maakt nu de volgende proefopstelling. Denkt u er vooral om de germaniumdiode precies zo te schakelen als in het schema is aangegeven
(zie fig. 38).

3V

5V

L-VnDr
Fig. 37. Gelijkrichting met behulp van een diode.
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Wanneer u het deksel weer op de transformator hebt vastgeschroefd,
en u dus niet meer met blanke, onder spanning staande, delen in aan
raking kunt komen, steekt u de stekker in het stopcontact. Direct zal de
naald van de galvanometer uitslaan. En nu kunt u die galvanometer
draaien zoals u wilt, de naald blijft in één en dezelfde richting wijzen.
Maar ... nu poolt u de diode om (u verwisselt dus de aansluitdraden).
En wat ziet u? Prompt draait de naald in tegenovergestelde richting.
Wat is er nu feitelijk gebeurd? De wisselstroom van het lichtnet (220 V,
50 perioden, d.w.z., dat deze stroom 50 maal per seconde van plus in
min verandert) is omlaag getransformeerd tot een ongevaarlijk wisselstroompje van 5 volt. Ongevaarlijk ja, maar ook wispelturig. Want
daarvoor is het per slot van rekening een wisselstroompje gebleven!
Onze diode heeft dat wispelturige heerschap echter in zoverre getemd,
dat de wisselspanning, in zekere zin gehalveerd, altijd ‘gelijkgericht’ is.
Of de plus of de min wordt doorgelaten.
Op een kathodestraaloscillograaf (zie blz. 211) zouden we dit beeld zien:

AA
wisselspanning

Fig. 38

Uit een gelijkgerichte wisselstroom ontstaat een ‘pulserende* gelijk
stroom. Of de plussen of de minnen van de oorspronkelijke wisselstroom
kunnen de germaniumdiode passeren, maar nooit tegelijk!
A

A A A A
V V V V
of

Fig. 39. De gelijkrichting van een wisselspanning d.m.v. een diode resulteert in een
pulserende gelijkspanning.
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De 50 x per seconde op elkaar volgende stroomstootjes zijn echter
zo razend snel, dat de galvanometer deze onderbrekingen niet kan bij
houden, en de stroom als een gelijkspanning registreert. In onze schake
ling ligt de + pool links van de weerstand en de — pool rechts daarvan.
Poolt men de diode om, dan poolt eveneens de spanning aan weerszijden
van de weerstand om.
Wij kunnen nu zelf een handig en zeer bruikbaar apparaatje bouwen,
namelijk een laadinrichting voor kleine accumulatoren en voor het
‘oppeppen’ van zakbatterijen. Met dit apparaatje wekt u al een stroomsterkte tot 10 mA (10 milli-ampère) op, en daarmee kunt u een kleine
nikkel-cadmium-accu al heel goed opladen. De schakeling is geheel
dezelfde als bij de vorige proef (zie fig. 38). Alleen valt de weerstand weg.
Daarvoor verschijnt dan echter weer de potentiometer ten tonele. Hier
is de complete schakeling van een accu-laadapparaat:

galvanometer

lampje

schakelaar
A
5V~

F

C 220V'V
) >(beltransformator)

100.A.
potentlometer

Fig. 40. Schakeling van een accu— of batterijlaadapparaat.
Bij A de te laden accu-aansluiting (4- aan + en — aan —).

Zoals u ziet wordt de 5-volts spanning van de secundaire wikkeling van
de scheltransformator naar de potentiometer geleid. Daardoor is het
mogelijk de ‘laadstroom’ precies te regelen. De sterkte van de laadstroom
is zichtbaar op de galvanometer. Het lampje is een gewoon zaklantaarnlampje (4,5 V). Als u de stekker in het stopcontact van de huisleiding
steekt, zal het lampje helder gaan branden. Nu verbindt u de aansluit-
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klem A (+) met de -F pool van de op te laden zakbatterij, of kleine
nikkel-cadmium-accu, en de aansluitklem A (—) met de — pool van de
batterij of de accu. Oppassen, dat de batterij niet meer dan 3 V spanning
heeft, zodat de laadstroom van ons apparaatje groot genoeg blijft.
Ukunt met uw nieuwe apparaat rustig 2 kleine accu’s laden, en 1-2
‘droge’ zakbatterijen ‘oppeppen’.
Men vervaardigt tegenwoordig dergelijke gelijkrichters met grote siliciumdioden, die in staat zijn sterke elektrische stromen gelijk te richten.
Nog even iets: in dit schema, en in volgende, heb ik af en toe een ‘scha
kelaar’ opgenomen. U kunt natuurlijk een eenvoudig zwakstroomschakelaartje in de winkel kopen. Die gebruikt men bijv, om een elek
trische bel uit te schakelen of om te leggen naar een ander vertrek.
Maar u kunt zo’n schakelaartje met weinig moeite ook zelf maken.
Wat u nodig hebt zijn twee stukjes verend koperblad (Als u een oude
zakbatterij hebt, kunt u het koperblad daarvan afknippen). Fig. 41
laat u de wel zeer eenvoudige constructie zien. De rechter arm is draai
baar om de schroef. Dat ‘draaien’ moet echter niet al te licht gaan,
anders krijgt u een slecht contact.
koper blik

........ X,

dit gedeelte draaibaar

onderlegringetje

Fig. 41. Een goedkope, zelf te maken schakelaar.

We laten nu onze germaniumdiode even rusten, en gaan kennis maken
met dat nieuwe fenomeen in de elektronica, dat zoveel opzien heeft
gebaard, en waarvan de ontwikkelingsmogelijkheden, op dit ogenblik,
zelfs niet bij benadering, te overzien zijn. Wij gaan namelijk kennis maken
met de transistors.
Heel veel van de, lang niet altijd gemakkelijke, materie, dieu in het
veelgeplaagde hoofd hebt moeten stampen om de werking van een germaniumdiode te begrijpen, zal u bij de bestudering van de transistor
uitstekend van pas komen. Als dit hoofdstuk dus nog eerst even aan
dachtig wilt nalezen alvorens aan het volgende te beginnen . . . .
Niemand houdt u tegen!
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HOOFDSTUK 5
Over de stamvader van onze moderne transistors. Een ‘wafeltje*
germanium, en twee ‘druppels* indium en een transistor is geboren'.
Van pnp en npn, van bases, emitters en collectors, maar . . .
we komen er samen wel achter! Wij volgen de fabricage van
moderne transistors, en leren wat een ‘tafeltjes*-transistor is.

De transistor werd officieel in het jaar 1947 uitgevonden. De heren
Dr. John Bardeen te Champaign (Illinois, USA), Dr. William Shockley,
te Montair Vie (Californië) en Dr. Walter Brattain te Murray Hill,
kregen er zelfs de Nobel-prijs voor. Boze tongen beweren, dat de tran
sistor, en zeker de germaniumdiode reeds lang tevoren door anderen
ontdekt was, maar dat deze plannen veilig opgesloten lagen in de brand
kasten van sommige fabrikanten van radiobuizen. Want, dat de transistor
de verkoop van radiobuizen een formidabele klap heeft gegeven, staat
als een paal boven water!
Daartegenover staat, dat als de transistor niet uitgevonden was, vele
apparaten nóóit tot ontwikkeling gekomen zouden zijn, eenvoudig
omdat er geen plaats zou zijn, zelfs niet voor de kleinste radiobuis!
De transistor is geboren uit de germaniumdiode, die wij langzamerhand
van haver tot gort kennen. Dat de germaniumdiode warmtegevoelig was,
wist men. Ook bleek die diode lichtgevoelig te zijn. Zodra er méér licht
op het grensvlak tussen naald en kristal, en bij de latere dioden, op het
grensvlak tussen een n-kristal en een p-kristal viel, werd de weerstand
geringer en de ‘doorlaatstroom’ sterker. De stroomsterkte wisselde
nauwkeurig met de lichtvariaties. Hoe kon dit nu allemaal? Welk
natuurverschijnsel zat hier nu weer achter?
Als u hoofdstuk 3, waarin we een en ander hebben behandeld over de
atoomtheorie en over fotonen goed gelezen hebt, dan zal er intussen
al een klein spaarlampje bij u gaan branden. Licht bestaat immers uit
fotonen en die fotonen zijn, in feite, niets anders dan elektronen. Met
andere woorden: door licht op het grensvlak van de germaniumdiode te
laten vallen, voegde men eenvoudig elektronen toe. Daardoor werd de
geleidbaarheid groter, de weerstand verminderde derhalve, en de diode
liet een grotere stroom door. Men dacht hierover bijzonder diep na,
en vond de oplossing van het vraagstuk. Eenvoudig een draadje prikken
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in het grensvlak van de n- en p-materialen. Men stuurde een elektrisch
stroompje door dat draadje naar het grensvlak en zo kon men de weer
stand van dit contact-, of grensvlak heel precies regelen. Men had het
nu volkomen in de hand een grotere of kleinere stroom door de diode
te laten vloeien, door beïnvloeding van buitenaf. Een klein elektrisch
stroompje kon een sterkere stroom heel precies ‘sturen’. Zo ontstond de
transistor. Primitief, maar subliem werkend!
De eerste transistors, de grootvaders van onze moderne transistors
dus, waren derhalve nog puntcontacttransistors. Geheel vervaardigd
volgens het principe van de puntcontactdiode.
Fig. 42 toont u een tekening van deze eerste puntcontacttransistors.
collector

emitter

X

M
V

i-------------------

kristal

Fig. 42. Model van de eerste puntcontacttransistor.
De betekenis van de woorden ‘basis’, ‘emitter’ en ‘collector’ zal later in dit hoofdstuk
worden verklaard.

U ziet op de tekening het blokje p- of n-germaniumkristal. Vlak bij
elkaar zijn twee, zeer dunne ,bronzen veertjes aangebracht. Het blokje
kristal is de ‘basis’, een van de stiften de ‘emitter’, en de andere de ‘collec
tor’. Door een heel precies uitgebalanceerde stroom door één van de
beide veertjes te doen vloeien, kon men het kristal ‘formeren’. Deze
uitdrukking kennen wij reeds van de germaniumdiode. Bij het formeren
wordt dan óf n- óf p-germanium gevormd. Ook had men te maken met
een ‘gatenstroom’ of een elektronenstroom, precies zoals wij reeds ge
zien hebben bij de germaniumdiode. (Afhankelijk van het gebruikte
basismateriaal natuurlijk!)
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Deze puntcontacttransistors staan alweer lang in het museum. Ze waren
te teer, en men had zeker 20 V spanning nodig om ze te laten werken.
Maar deze ‘opa’ onder de transistors is tenslotte de stamvader geworden
van onze moderne transistors. Die verdienste kan men niet wegpraten.
Het ging er nu alleen nog maar om technische verbeteringen te vinden,
en de fabricage zó in te richten, dat transistors aan de lopende band
konden worden vervaardigd. Nu ziet u, zeer bruikbare transistors, al
voor enkele kwartjes geprijsd, in de etalages van radiowinkels liggen!
Er bestaan verschillende fabricagemethoden voor transistors, maar we
zullen slechts de gebruikelijkste hier kort beschrijven.
De moderne transistor lijkt niet veel meer op dat ‘oer-model’, dat we
in fig. 42 lieten zien. Toch konden wij daarbij reeds spreken van een
germaniumtriode (er waren immers 3 elektroden, i.p.v. 2, zoals bij de
diode!).
De moderne transistor bestaat meestal uit een zéér dun ‘wafeltje’ germaniumkristal (ca. 3x4 mm en 1 mm dik). Op beide zijden is een drup
peltje van het element indium gelast.
Fig. 43 toont de doorsnede van een moderne transistor:

indium
coUector^^X

germanlum

•mitter

—o

\lndlum

basis

i g 43. Doorsnede van een moderne transistor.
Men smelt een bolletje indium, en dat kit zich aan het germaniumwafeltje vast. Door dit vastkitten vermengen zich enkele germaniummoleculen met indium. Dit mengsel vormt een contact- of grensvlak,
dat bestaat uit p-germanium (positief, en dus met een ‘gebrek’ aan
elektronen).
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U ziet op de tekening, dat het ene druppeltje indium belangrijk kleiner
is dan het andere. Het kleine druppeltje heeft tot taak elektronen aan te
voeren, en wordt daarom de emitter genoemd (emitteren betekent:
uitzenden, afgeven). De grote druppel daarentegen verzamelt de elektronenstroom, die van de basis (het germaniumkristal!) komt, en die
door de emitter wordt gestuurd. Die grote druppel indium noemt men
de collector (collecteren = verzamelen).
Een transistor, volgens bovenbeschreven systeem gefabriceerd, noemt
men een ‘laagjestransistor’ (Engels: layer-transistor), omdat deze uit
drie laagjes bestaat. Wij beschikken nu, dank zij het formeren van het
indium met het germanium, over een laagje p-germanium, een wafeltje
n-germanium en een iets groter laagje p-germanium.
Nu wordt er een draadje in elk van de indiumbolletjes en bovendien
een draadje aan het germaniumwafeltje vastgemaakt. De transistor, die
wij nu hebben verkregen, is een zgn. pnp-transistor.

De beschrijving van de fabricagemethode van deze transistor was
eenvoudig genoeg, maar ik verzeker u, dat het in de praktijk verschrikke
lijk moeilijk is precies twee dezelfde transistors te vervaardigen. Voor
gewone radiotoestellen (en zéker voor onze eenvoudige proeven!) zijn
transistors, zoals u ze in radiowinkels kunt kopen, meer dan voldoende.
Alleen bij heel fijne meetapparatuur, moeten heel speciaal ‘uitgezóchte’
transistors worden toegepast.
Wanneer u begint met een transistor te kopen van het type AF 126 of
AF 127 dan kunt u, voorlopig, al aardig vooruit met uw proeven.
Hier is het schemasymbool voor een transistor, dat wij nu ook in de
volgende schema’s zullen gaan gebruiken.

Fig. 44a. Schemasymbool voor een transistor.
B = basis;
E = emitter (altijd aangegeven met een pijl!);
C = collector.

B

Tekenen wij nu zo’n pnp-transistor schematisch dan krijgen we ongeveer
dit:

P

P

Fig. 44b
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Als we het geval nu goed bekijken, zien we, dat een transistor eigenlijk
een in serie geschakelde germaniumdiode is! Kijkt u maar:

HM
P

n

P

Fig. 44c

En dat zullen we straks met een proefje bewijzen ook!
Maar het samenwerken van de drie germaniumkristallen verleent het
systeem bepaalde, werkelijk interessante eigenschappen. Wanneer men
bijvoorbeeld tussen de collector, en de basis, een elektrische spanning
aanlegt in de sperrichting, dan vloeit er slechts een zeer kleine sperstroom,
die men de collectorstroom noemt. Geeft men bij een pnp-transistor,
de emitter een positieve spanning t.o.v. de basis, dan vloeit er reeds bij
kleine spanningen een vrij krachtig emitterstroom.
Deze emitterstroom vult eigenlijk een tekort aan elektronen aan, waar
van het merendeel door de basis naar de collector vloeit, die ze gretig
opneemt. Hierdoor ontstaat een meetbare stroom, die men de collector
stroom noemt. De aanvankelijk zeer zwakke sperstroom van de collector
wordt dus belangrijk sterker wanneer men de emitter positief t.o.v. de
basis maakt.
Daarbij is de collectorstroom iets kleiner dan de emitterstroom, aan
gezien natuurlijk een bepaald gedeelte van het elektronentekort naar
de basis zal afvloeien. Dit betekent, dat een transistor slechts een uiterst
geringe ernitterspanning in de doorlaatrichting nodig heeft om reeds een
krachtige collectorstroom te laten vloeien, die in staat is aan een, zich
in de collectorstroom bevindende weerstand, een spanningsvol te veroor
zaken, die belangrijk groter is dan de emitterdoorlaatspanning.
Dit is uiterst belangrijk, want u zult allang hebben begrepen, dat een
transistor in staat is een spanning te versterken}
De spanning aan de collectorweerstand is namelijk veel en veel hoger
dan de ingangsspanning aan de emitter. Weliswaar wordt de stroom in
deze schakeling niet versterkt, want de collectorstroom is zelfs iets
geringer dan de emitterstroom. Evenwel wordt hier toch een belangrijke
versterking verkregen, aangezien de spanning aan de collectorweerstand
in belangrijke mate gestegen is t.o.v. de ernitterspanning.
Het bovenstaande vindt plaats wanneer we de transistor in de zgn.
basisschakeling toepassen. Hierbij wordt de emitter dus ‘gestuurd’.
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Onderstaand schema verduidelijkt het hierboven beschrevene nog even:

!

O

O

g
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o

-------- batterij

schakelaar

weerstand

Fig. 45. Invloed van dc emitterspanning op de collectorstroom van een diode.

Het is echter ook zeer wel mogelijk de basis te sturen, en dan spreken
we van een emitterschakeling. In dat geval zijn reeds kleine basisstroomp
jes voldoende om een belangrijk sterkere collectorstroom op te wekken.
In de basis vloeit namelijk alléén een stroompje, dat zo groot is als het
verschil tussen emitter- en collectorstroom.
Deze schakeling zorgt voor een belangrijke stroom- en ook spanningsversterking. De daaruit resulterende versterking van het vermogen van
de transistor is daarom uitermate groot. Daarom is de emitterschakeling
voor de transistortechniek van het grootste belang.
Ook kan men, desgewenst, de zgn. collectorschakeling toepassen. Daarbij
wordt de basis gestuurd, en wordt in de emitterkring een weerstand ge
schakeld. Maar deze schakeling heeft weinig praktisch nut voor ons.

Het bovenstaande was zeker niet eenvoudig te begrijpen bij eerste lezing,
en daarom vatten wij de werking van de transistor nog even kort als
volgt samen:

1. De transistor is in staat stroom, spanning en vermogen te versterken.
2. Men kan een transistor in vele gevallen toepassen in plaats van een
elektronenbuis (radiobuis), zie blz. 125. Een transistor neemt natuurlijk
veel minder ruimte in dan een radiobuis, en man kan er derhalve
zeer kleine apparaten mee bouwen.
3. De transistor reageert op temperatuurschommelingen, en op lichtvariaties, precies als een germaniumdiode. Door warmte en licht
ontstaat nieuwe energie en daardoor komen nieuwe elektronen vrij.
Dientengevolge wordt de sperstroom krachtiger. Het is vaak onge
wenst, maar ook dikwijls zeer nuttig, wanneer men de transistor bijv.
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gebruikt als fototransistor. Ook daarmee gaan we straks proeven
nemen.
4. Een belangrijk voordeel van de transistor is, dat men slechts uiterst
geringe elektrische spanningen nodig heeft. Transistors behoeven niet
zoals bijv, elektronenbuizen, verhit te worden (ze hebben geen gloeidraad!), zodat het kostbare en zware voedingsapparaat komt te
vervallen. Ook werkt dit natuurlijk sterk kostenbesparend. Bij des
kundige behandeling is de levensduur van een transistor vrijwel
onbeperkt. Toch zal de transistor de elektronenbuis wel nooit hele
maal kunnen vervangen. Voor de elektronenbuis zal er altijd wel een
specifiek toepassingsgebied blijven bestaan.

De transistortechniek heeft zich ontzettend snel ontwikkeld, en het
einde is nog lang niet in zicht. Er worden transistors gebouwd voor allerlei
mogelijke doeleinden, en frequentiebereiken. Ze worden ook steeds
kleiner! Voor hoogfrequente spanningen komen natuurlijk de nodige
problemen om de hoek kijken, omdat bijv, bij een frequentie van 1 MHz
(1 000 000 Hz) elke periode maar één microseconde tijd heeft om de
basis te doorlopen. Daarvoor is de germaniumwafel, zoals wij die bij de
fabricage leerden kennen, zeker veel en veel te dik! Maar maakt men het
germaniumkristal dunner, dan dreigt er meteen weer een ander gevaar,
namelijk dit: verhoging van de capaciteit (zie blz. 92) tussen collector
en emitter! En dat kan tot velerlei narigheden leiden bij ultra-kortegolfont vangst!
Ook dit probleem is tenslotte opgelost op een dóódsimpele manier.
Wat lijkt alles toch eenvoudig als de oplossing eenmaal op tafel ligt,
nietwaar? Kijk, dat heeft men namelijk als volgt gedaan: men heeft
eenvoudig een vierde laag aangebracht, zodat men een transistortriode
veranderd heeft in een transistortetrode. In tetrode zit het Griekse woord
tetra dat vier betekent. Die vierde laag is op de basis aangesloten aan
de overzijde, ten opzichte van de normale basisaansluiting:
_6V

OV

emllitr

n

P

—n

♦ 9V

collector

♦ IV
basis

Fig. 46. Model van een tetro-transistor. (Een extra basis is aangebracht: de 4e
elektrode!)
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Men geeft deze extra basiselektrode nu juist zoveel spanning t.o.v. de
normale basis, dat alleen het basisgedeelte, dat aan de normale basis
grenst, elektronen kan laten passeren. Dat hierdoor het ‘werkzame’
gedeelte van de basis zeer belangrijk wordt verkleind, is u duidelijk!
De germaniumwafel zal er bij dit type transistors dus ongeveer als volgt
uitzien:

collector

emltter

basis

Fig. 47. Doorsnede van een oppervlakte-keerlaagtransistor voor hoogfrequentspanningen. De basis in ‘ingeknepen’!

De vervaardiging van deze transistors met ‘ingeknepen’ basis is zeer
vernuftig. Teneinde een zo dun mogelijke germaniumwafel te verkijgen,
die nog hanteerbaar is, maakt men door middel van twee uiterst fijne
vloeistofstraaltjes, die een gelijkstroom geleiden, een holte in de wafel.
Door elektrolyse verwijdert men atoom voor atoom uit het germanium.
Tegen het einde van het procédé draait men de stroomrichting om, en
laat men, eveneens door elektrolyse, indiumatomen neerslaan in de
gevormde holten.
Deze fabricage is natuurlijk een uiterst nauwkeurig werkje! Zo contro
leert men bijv, de dikte, of laten we liever zeggen, de ‘dunte’ van de wafel,
bij het vormen van de holte, door het verschil in elektrische weerstand
tussen de twee vloeistofstraaltjes te meten. Men weet dan precies wanneer
de elektrolyse gestaakt moet worden, en de stroomrichting omgekeerd
om het indium te laten neerslaan in de gevormde holtes. Van dergelijke
transistors kan men nog gebruik maken voor frequenties tot ongeveer
100 MHz. De technische benaming voor dergelijke transistors is ‘oppervlaktekeerlaagtransistors.
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Dat ‘keren’ zit natuurlijk in het ‘omkeren* van de stroomrichting tijdens
de elektrolyse, zoals we hebben gelezen.
Er zijn ook nog andere methoden gevonden om de dikte van de basis
(de germaniumwafel dus) te verminderen, namelijk d.m.v. de ‘dubbele
diffusiemethode’. Wil men een pnp-transistor maken, dan neemt men
eerste een wafeltje p-halfgeleidermateriaal. Men slaat, door opdampen,
slechts aan een zijde, twee verontreinigde stoffen hierop neer. De ene
stof bevat donors, de andere acceptors.
Door uiterst precieze regeling laat men de donors iets sneller in de wafel
dringen dan de acceptors. Van de acceptors wordt een overmaat aange
bracht. Nu zal er aan de bovenkant van het p-materiaal een uiterst dun
laagje n-materiaal ontstaan. Daar bovenop wordt weer een dikkere
p-laag aangebracht. Zo ontstaat dan opnieuw een pnp-transistor. De
basis is daarbij nog maar 1 duizendste millimeter dik! Deze transistors
zijn nog bruikbaar voor zeer hoge frequenties, bijv, tot 400 MHz.
Hier is het sterk vereenvoudigde schema hoe men dergelijke speciale
transistors vervaardigt:

p

^1

3
p

p

Fig. 48. Sterk vereenvoudigd fabricageschema van een pnp-transistor, die nog
bruikbaar is voor frequenties tot 400 MHz, door middel van ‘opdampen’ van
n- op p-materiaal, en dit n-materiaal weer te bedekken met p-materiaal. Het geheel
ziet eruit als een zéér dure, veelkleurige ijswafell
Dan is later nog de zgn. drifttransistor gekomen. Dat ‘drift’ heeft met
woede-uitbarstingen of zo echter niets te maken! ‘Drift’ is het Engelse
woord voor drijven, of afdrijven. (Wij spreken immers ook van een schip,
dat ‘op drift* is geraakt!)
Zo’n ‘drifttransistor’ is een npn-transistor, waarin de ’t dichtst bij de
collector liggende kant van de basis, een hoger percentage acceptors
bevat dan de andere zijde. Hierdoor ontstaat een driftveld, waardoor
elektronen, die in de basis binnendringen, sterk versneld worden. Der
halve zijn dergelijke drifttransistoren zelfs nog te gebruiken voor 1000
MHz frequenties!
Toen de transistor eenmaal zijn glorierijke opmars was begonnen, was
er geen houden meer aan! Men zocht naar alle mogelijke methoden
om de transistor voor hoge frequenties geschikt te maken. Een van deze
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methoden is de fabricage van de zgn. ‘mesatransistors’. Mesa is het
Spaanse woord voor ‘tafel’. In Zuid-Amerika noemt men een bergpla
teau, dat steile wanden rondom heeft, een ‘mesa’; Madrid is ook op zo’n
mesa gebouwd. Waarom men deze transistors zo’n eigenaardige naam
heeft gegeven, zal u dadelijk blijken.
Men begint met een stukje p-materiaal, dat als collector dient. Hierop
wordt d.m.v. diffusie een laagje verontreinigingen aangebracht van
n-materiaal. Dit n-materiaal vormt de basis.
Daarna laat men, eveneens aan dezelfde kant, p-materiaal diffunderen.
Hierdoor wordt de dikte van de basis weer verkleind tot ongeveer 2
duizendste millimeter. En dit laagje zal de emitter vormen. Dit laatste
diffusieprocedé geschiedt d.m.v. een ‘maskertje’, en wel zó, dat het
diffunderen slechts plaatsvindt op zeer smalle strookjes op het oppervlak
van het schijfje. Zo ontstaan dan naast elkaar (en om en om!) strookjes
p (emitter) - en strookjes n (basis)materiaal.
Vervolgens laat men hierover was druppelen en wel zó, dat die was
druppeltjes (0,25 mm middellijn)’ steeds gedeeltelijk een stukje p-,
en een stukje n-materiaal afdekken. Daarna wordt het schijfje in een
chemische oplossing gedompeld, die de, niet met was bedekte gedeelten,
wegbijt. Er blijven dan uiteindelijk kleine, ronde verhogingen op het
oppervlak over, die, nadat men de was heeft verwijderd, van een basis
en een emitteraansluiting voorziet. Daarvoor gebruikt men gouddraad
met een dikte van slechts 21/2 honderdste millimeter (zgn. filigraandraad).
Het aldus bewerkte stukje germanium wordt in zoveel stukjes gezaagd
als er ‘verhogingen’ op voorkomen. Dan heeft men een mesatransistor
verkregen.

n

emitter
P

basis

P

a

c

collector
n
£

b

Fig. 49a, b en c. De drie stadia van fabricage van een ‘mesatransistor.
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De aartsvijanden van halfgeleiders zijn vocht en licht’
Daarom wordt de transistor afdoende ‘verpakt’ in een omhulsel, dat
geen licht of vocht doorlaat. Soms vult men dit omhulsel zelfs nog met
een zgn. ‘inert’ gas bijv, stikstof.
Ook het aanbrengen van de verbindingsdraden is geen eenvoudig zaakje,
want de overgangsweerstanden moeten zuiver ohmse weerstanden zijn.
Tenslotte duidt men de aansluiting van de collector met een stip op het
omhulsel aan. De aansluitingen zijn dus als volgt:

4
emltter

stip

collector

basis
Fig. 50. De stip op de transistor wijst altijd de aansluiting van de collectorzijde aan

Ook voor de transistor geldt wat wij reeds bij de germaniumdioden
zeiden, namelijk, wanneer men het vermijden kan, dan transistoraansluitingen niet solderen! Dus ook hier weer eventueel te lange draden
verkorten door ze op te spoelen en wij gebruiken natuurlijk weer fijn
onze kroonsteentjes voor de aansluitingen in onze proefopstellingen.
Nog even uw aandacht voor dat opspoelen van de te lange uiteinden
van de transistor! Voor onze proeven maakt dat natuurlijk weinig of
niets uit, maar ... o wee als we straks op korte en ultra-korte golven
gaan experimenteren! Laat ’t dan maar uit uw hoofd dergelijke spoeltjes
aan uw transistor te laten bengelen. Deze spoeltjes hebben namelijk
een lang niet onbelangrijk zelfinductie als het om hoge frequenties gaat.
Over die zelfinductie zullen wij het overigens op blz. 98 nog uitvoerig
hebben!
Als u nu een transistortje bij de radiohandelaar wilt kopen, zou ik aan
raden, koopt u er meteen een stuk of wat. Om de kosten behoeft u ’t
tegenwoordig niet meer te laten.
Voor de middengolf zijn zeer geschikt de transistors AC 125, AC 126,
AC 127.
Voor de kortegolf bijv. AF 116, en als laagfrequentversterkers de OC
58, OC 59 en ook wel de AC 125 en AC 126.
Waarschijnlijk zal uw radiohandelaar deze types wel in voorraad hebben,
of althans iets, dat er dicht bij komt. Voor onze proeven is de keuze
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van de transistor niet zo kritisch. Alleen navragen of de aan te leggen
spanning niet hoger dan 9- 10 V dient te zijn als u een ander type
transistor koopt dan hierboven is aangegeven. Wij doen onze proeven
vrijwel allemaal met behulp van zakbatterijen, en hebben (twee in serie
geschakeld!) dan hoogstens 9 V ter beschikking.
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HOOFDSTUK 6
Eerste proeven met de transistor. We bepalen de ‘karakteristiek’.
Basis-, collector-, en emitterschakelingen passeren de revue. Con
densatoren en spoelen, en wat u daarvan nu direct al weten moet.
We wikkelen een afstemspoel en we maken meteen onze eerste,
bruikbare radiotoestellen!

Laten we onze transistor eens ter hand nemen. Dan zien we inderdaad
drie draadjes uit de huls steken. Het draadje, dat het dichtst bij de rode
(of witte) stip zit, is de verbinding met de collector. Het middelste ver
bindt de basis, en dus moet het overblijvende draadje wel de verbinding
met de emittcr zijn.
En nu zullen we eens gaan kijken wat onze nieuwe aanwinst presteert.
Daartoe gaan we eerst verschillende karakteristieken vaststellen (een
uitdrukking, die wij later ook bij de elektronenbuizen (radiobuizen)
zullen tegenkomen.
In de eerste plaats schakelen we de transistor: in basisschakeling.
Daartoe maken we de volgende proefopstelling:
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Fig. 51. Proefopstelling voor het vaststellen van de karakteristiek van een transistor
in basisschakeling.
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U ziet in het schema duidelijk de emitterkring, die uit de basis-emitterkring, de potentiometer P en de batterij B2 bestaat. Verder de collectorkring, bestaande uit de basis-collectorkring, de galvanometer G, de
weerstanden R1 en R2, en de batterij BI. Beide kringen hebben een
gemeenschappelijke basis. Vandaar de naam basisschakeling. Tussen
haakjes: u hebt voor deze proef nog een weerstand van 5 kO nodig. (Ook
die komt later steeds van pas!)
Belangrijk is nu vast te stellen welke invloed de collectorspanning op de
collectors/roo/n heeft. Bij verschillende emitterstromen ziet men ook
steeds weer verschillende karakteristieke lijnen. Kleine verschillen
kunnen we met onze eenvoudige galvanometer niet waarnemen, maar
met een gevoelig meetapparaat kan men de verschillen heel goed con
stateren.
En nu een belangrijke waarschuwing vooraf bij deze proeven!

Voor de proefopstelling in te schakelen, moet u de potentiometer over de
gehele draadlengte inschakelen, zodat u een grote voorschakelweerstand
hebt, anders is er een kans, dat de transistor overbelast en blijvend bescha
digd wordt. Houd hiermee ook bij alle volgende proeven, waarbij een
transistor te pas komt, en een potentiometer in het schema is opgenomen,
vooral rekening!

Voor de eerste proef verbindt u de galvanometer eerst met het punt C
in het schema. De batterij BI zal dan op dit punt zorgen voor een
spanning van 4,5 V. Langzaam de knop van de potentiometer P draaien,
zodat de weerstand geringer wordt. Al heel gauw zult u zien, dat de
galvanometer krachtig uitslaat. Wanneer u de schaal van de potentio
meter bijv, hebt ingedeeld als de wijzerplaat van een klok, hebt u over
een afstand van enkele ‘minuten’ (die waarschijnlijk slechts een spanningsvermeerdering van 0,2 V vertegenwoordigen!) reeds een flinke collectorstroom verkregen! Een fractie van 1 V is dus al voldoende om dit te be
werkstelligen.
Verbindt u de rechter klem van de galvanometer met punt B in het
schema, dan kunt u daar, als u over een voltmeter beschikt, die ook
‘tienden’ van een volt aanwijst, een spanning van ca. 3,7 V meten.
De collectorstroom is vrijwel gelijk gebleven. Dan verbindt u de galvano
meter (of een voltmeter) met punt A. Dit punt heeft dezelfde spanning
als de basis en de collectorspanning is 0. Maar met verwondering zult u
echter vaststellen, dat de collectorstroom maar een heel klein beetje
minder is geworden! Wat kunnen we hieruit leren? Wel, dit: de karak
teristiek van de maximale spanning verloopt tot het nulpunt vrijwel
horizontaal, hetgeen in fig. 51b te zien is.
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Herhaalt u deze proef met enkele andere emitterspanningen, resp.
emittersfzwne/i, door de potmeter P even anders in te stellen, dan zult u
vaststellen, dat weliswaar de gemiddelde collectorstroom overeenkomstig
groter of kleiner zal zijn, maar aan het verloop van de karakteristiek ver
andert praktisch helemaal niets. Wij stellen derhalve vast, dat de collectorstroom op de punten A, B en C vrijwel constant is. Ook dat klopt weer
als een bus met de drie krommen in het karakteristiekje van de ver
schillende collectorstromen, gegeven in fig. 51b.
Nogmaals: pas ervoor op de transistor niet te veel te belasten! Nooit
plotseling de potentiometer voluit opendraaien, anders piept uw tran
sistor door en komt de spaarpot er onherroepelijk aan te pas!
Samenvattend heeft dit proefje ons het volgende geleerd: de karakteris
tiek van de collectorjZ/öo/w - collectorspanning van een transistor ver
loopt vrijwel horizontaal. De collectors/roo/n trekt zich van de
collectorjpa/zw/w^ bijzonder weinig aan. Als we verderop in dit boek de
elektronenbuizen (radiobuizen) gaan bekijken, zult u begrijpen hoe
uiterst belangrijk dit punt is!
In de emitterkring loopt reeds bij zeer kleine spanningen een zeer krach
tige stroom. Derhalve moet de weerstand in de emitter-basiskring wel
heel gering zijn. Maar de weerstand in de collector-basiskring is belang
rijk groter. De karakteristiek verloopt derhalve zeer vlak.
Volgende proef! Wij verwisselen alleen een paar draadjes, zodat u
de proefopstelling opnieuw kunt gebruiken. De bedrading wordt nu
gemaakt volgens fig. 52a en 52b.
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Fig. 52. Proefopstelling voor het vaststellen van de karakteristiek van een transistor
in emitterschakeling.
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U ziet ’t ook hier weer: 2 gescheiden kringen, namelijk, een basisemitterkring met de potmeter P en de batterij B2 aan de ene kant en
aan de andere zijde een collector-emitterkring met de galvanometer G
en de weerstanden van 5 kQen 1 kO, alsmede de batterij BI. Daar hier
beide kringen een gemeenschappelijke emitter hebben, noemt men deze
opstelling een emitterschakeling.
Bij het inschakelen (denk om de potentiometer!), verbinden we eerst
de galvanometer (of een voltmeter, als u die intussen al hebt aangeschaft!)
met het punt C in het schema volgens fig. 52.
Draaien we de knop van de potmeter heel voorzichtig om, dan zult
u zien, dat de galvanometer prompt krachtig uitslaat. Verbindt u de
meter met het punt B, dat stelt u een kleinere collectorstroom vast.
Bij punt A is er helemaal niets meer te meten, de stroom is daar 0.
Vergelijkt u nu deze waarnemingen met de vorige proef, dan ziet u,
dat deze emitterschakeling totaal andere resultaten oplevert als de
basisschakeling.
Wij leren hieruit, dat de karakteristiek van de transistor in emitter
schakeling, niet meer vrijwel horizontaal, maar volgens fig. 52b veel
steiler omhoog loopt, m.a.w. de collectors troom wordt groter bij toe
nemende collectorspanning.
Maar alle lijnen van de karakteristiek belanden evenwel in het nul-punt,
zoals de proef heeft aangetoond. Door de basisstroom te variëren,
beïnvloedt men ook de collectorstroom in belangrijke mate. Ook dat
toont de karakteristiek duidelijk.
En aangezien de basisstroom maar uiterst gering is, stellen wij vast,
dat de ‘ingangsweerstand’ (dat is de weerstand tussen de basis en de
emitter) veel groter is dan bij de basisschakeling het geval was. Bovendien
leert deze karakteristiek nog, dat de karakteristiek steiler omhoog loopt
en de ‘uitgangsweerstand’ van deze emitterschakeling derhalve kleiner
moet zijn dan bij de basisschakeling, het geval was. Vooropgesteld zij,
dat deze emitterschakeling verreweg de belangrijkste transistorschakeling
is in de praktijk. Deze wordt namelijk, in het algemeen, wegens de vele
voordelen, die ze biedt, in talrijke transistorapparaten toegepast. Maar..
laten we nog niet op de zaak vooruitlopen. We gaan stoer verder met een
derde transistorschakeling, namelijk de collectorschakeling. Daartoe
moeten we weer enkele draden verwisselen en dient onze proefopstelling
er dan uit te zien, zoals fig. 53 toont.
Uit het schema blijkt, dat in deze schakeling de emitterstroom in hoge
mate afhankelijk is van de basisstroom!
Stel nu, met behulp van de potentiometer, een bepaalde emitterstroom
in en verbindt dan de galvanometer met het punt B in het schema, waar
de spanning méér negatief is dan bij punt A. De stroom zal onmiddellijk
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teruglopen tot 0. Sluit men de meter aan het punt C aan, dan meet men
absoluut geen enkele stroom meer. Bij deze schakeling leidt zelfs de
geringste spann/n^swijziging in de emitterkring tot kolossaal grote ver
anderingen in de emitters/ro<?m!

-1

Bi “37

R2
-T5k~
b
°c
S

R1
1k
G

E

-r

o

«j

C.

B

l

B2^

♦T

basisstroom

o

P = 100Q

«J

b
emitterspannlng

Fig. 53. Voorbeeld van een transistor in een collectorschakeling.

Deze schakeling geeft dus wel heel andere resultaten in de uitgangskring (de emitterkring is in de collectorschakeling de ‘uitgangskring’) - dan
de basis- en de emitterschakeling, die wij zoeven hebben bestudeerd.
Fig. 53b laat zien in hoeverre de emitterstroom afhankelijk is van de
emitter^panw/n^.
Samenvattend leren wij uit deze proef het volgende: de zeer lage uitgangsweerstand van de collectorschakeling is in de praktijk dikwijls
ongewenst. Er komen echter bepaalde toepassingen voor, waar die hoge
weerstand juist noodzakelijk is. Op dergelijke speciale gevallen komen
we nog terug.
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Wij gaan nu eens bekijken hoe het staat met de gelijkstroom versterking
van onze transistor.
Onder die gelijkstroomversterking van een transistor in basisschakeling
verstaan we de verhouding tussen collectorstroom en ernitterstroom.
Daartoe schakelen we onze proefopstelling weer precies, zoals we reeds
in fig. 51 deden. Eerst de galvanometer (of voltmeter) aansluiten op
punt C. Dan de potentiometer zodanig instellen, dat de galvanometer
een klein beetje uitslaat. Deze stand noteren wij. Dan verwijderen we de
galvanometer uit de collectorkring, en verbinden de collector direct
met punt C. Nu onderbreken we de emitterkring, en schakelen de gal
vanometer tussen de emitter en het glijcontact van de potentiometer.
Vergelijkt u dan de uitslag van de galvanometer, die u thans krijgt,
met die van de vorige schakeling, dan ziet u, dat beide uitslagen ongeveer
even groot zijn. Het is in feite zo, dat de emitterstroom zelfs nog iets
groter is, het verschil bestaat nl. uit de sterkte van de basisstroom.
Wij leren uit deze waarneming, dat de stroomversterking in een basis
schakeling een waarde heeft, die kleiner is dan 1. De emitterstroom is
immers iets groter dan de basisstroom. Zou men heel nauwkeurige
metingen kunnen verrichten (waarvoor natuurlijk precisie-instrumenten
nodig zouden zijn!), dan zou men constateren, dat bij een goede transistor
de waarde tussen 0,9 en 0,98 ligt. Dit betekent natuurlijk, dat men
met een transistor in basisschakeling, een stroom niet kan versterken.
Integendeel ... de stroom wordt zelfs nog iets kleiner! Waardeloos dus,
die basisschakeling? Eventjes wachten met ons oordeel. Bij een volgende
proef zullen we zien, dat weliswaar de gelijkstroom niet wordt versterkt,
maar de gelijkspanning daarentegen wel!
Daarvoor maken wij een proefopstelling volgens fig. 54.
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Fig. 54. Proefopstelling voor het aantonen van de
spanningsversterking in basisschakeling.

Deze komt aardig overeen met de schakeling van fig. 51. Alleen ziet u,
dat er nu een weerstand R van 1 kD in de kring is opgenomen. Nu
moeten wij bij het inschakelen van de potentiometer extra voorzichtig
zijn! Heel even de knop een heel klein eindje opendraaien. Direct slaat
de galvanometer krachtig uit, want er begint een stevige collectorstroom
te lopen! Is de emitter voldoende positief geladen, dan wordt deze
collectorstroom vrijwel alleen nog maar in toom gehouden door de
collectorweerstand. De volle spanning van de batterij BI staat op de
weerstand R, daar de spanningsval in de collectorbasis kring te ver
waarlozen is. Wij kunnen dus rustig aannemen, dat er een spanningsval
van ca. 4 volt aan de weerstand R aanwezig is. Deze spanningsval
is echter veroorzaakt door een minimale emitterspanning. Toch is die
uiterst geringe spanning al ruim voldoende om de beschreven collector
stroom op te wekken! Een berekening zou aantonen, dat die spanningsversterking wel het 20-voudige kan zijn.
Deemitterschakeling’geeft dus een, naar verhouding, zeer grote stroomversterking, en de toepassing is dan ook veel algemener dan bijv, de
basisschakeling.
Nu gaan we nog even na hoe het staat met de spa/pnzz^sversterking
bij de emitterschakeling. We gebruiken dezelfde proefopstelling als in
fig. 52. Sluiten wij echter de galvanometer nu op punt B aan, zodat R2
werkt als uitwendige weerstand. De knop van de potentiometer wordt
langzaam gedraaid, totdat er een collectorstroom van ca. 5 mA (milliampère) loopt. Mocht u geen mA-meter bezitten, neemt u deze proef
dan maar in gedachten. U kunt van mij aannemen, dat de feiten kloppen!
De galvanometer zal dus reeds bij een kleine vermindering van de weer
stand van de potentiometer, krachtig uitslaan. Het blijkt dus alweer,
dat slechts een zeer geringe spanning tussen basis, en emitter voldoende
is om deze stroom op te wekken. Op R2 staat echter, zoals wij reeds
bij de vorige proef hebben gezien, een spanning van ca. 4 V.
En ook hier zal, door een berekening (die wij echter zonder nauwkeurige
meetinstrumenten niet kunnen uitvoeren), blijken, dat de spanning 20 X
wordt versterkt!
Bij de emitterschakeling verkrijgen we dus niet alleen een flinke verster
king van de stroom, maar ook van de spanning. Aangezien het vermogen
van de transistor wordt berekend door de formule spanning x stroomsterkte, komen we dus direct al tot heel aardige vermogens.
Het is juist deze eigenschap, die de emitterschakeling in transistorapparaten zo enorm belangrijk heeft gemaakt. In vrijwel alle transistorradio’s, die in de handel verkrijgbaar zijn, treft men daarom de emitter
schakeling aan.
Omdat we gewetensvolle, jonge onderzoekers zijn, gaan we toch nog
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even kijken hoe het met de s/roomversterking bij de collectorschakeling
staat. We ‘bedraden’ daartoe het schema volgens fig. 53. De galvano
meter sluit men aan het punt A aan. Draait men de knop van de potentiometer zeer voorzichtig, dan loopt er meteen een stevige emitterstroom.
Dan nemen wij de galvanometer uit de emitterkring weg, verbinden de
emitter met de aansluiting A, door middel van een stukje draad, ver
wijderen de verbinding tussen de basis en de contactarm van de potentiometer, en sluiten de galvanometer tussen deze beide punten aan.
Nu zal er een maximale emitterstroom lopen, terwijl de basisstroom
zo gering is, dat deze niet meetbaar meer zal zijn. De sïrooznversterking
is dus even groot als bij de emitterschakeling. Dat is dus in orde, maar. ..
hoe staat het met de 5panwzn^versterking?
Ook dat kunnen we even nagaan door de galvanometer met het punt B
in fig. 53 te verbinden. Dan zal in de emitterkring, de weerstand R1
als belastingsweerstand gaan werken. U zult echter opmerken, dat u de
knop van de potentiometer heel wat verder zult kunnen opendraaien
om de galvanometer te doen uitslaan. Ja, u kunt in dit geval de knop
zelfs helemaal opendraaien, want de stroom wordt door de emitterweerstand vrijwel totaal in bedwang gehouden. Wanneer de volle
spanning van batterij B2 (dus 4,5 V) tussen basis, en emitter staat,
dan staat ook ongeveer de volle spanning van batterij BI op de weerstand
Rl. De sportn/H^sversterking is dus maximaal 1, of eigenlijk nog iets
lager.

De collectorschakeling brengt dus géén versterking van de spanning
teweeg, doch alleen van de stroom. De toepassing van deze collector
schakeling is derhalve zeer beperkt. Alleen wanneer wij een apparaat
met een zeer hoge ohmse weerstand aan een toestel met een zeer lage
ohmse weerstand moeten aanpassen, komt die collectorschakeling van
pas, want de uitgangsweerstand is buitengewoon gering.
Ziezo, we weten, theoretisch althans, nu al aardig wat over onze transis
tor. Nu willen we het geval wel eens aan de praat zien. Wij willen de
transistor nu dat werk laten verrichten, waarvoor hij feitelijk is ont
worpen. We willen onze transistor als versterker zien werken!
Op grond van onze vorige proeven zult u ’t met mij eens zijn, dat het
weinig nut heeft nog te experimenteren met de transistor in basis- of
collectorschakeling. We zullen dus direct overgaan tot een proef, waarbij
onze transistor zal werken als versterker in emitterschakeling.
We maken een proefopstelling volgens fig. 55.
U ziet daarin een merkwaardig schemasymbool, namelijk een elektrolytische condensator C met een waarde van 100 p,F (100 microfarad),
voorgesteld als: (zie fig 54a).
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Fig. 55. Transistor in emmitterschakcling als versterker.

Deze elektrolytische condensator wordt op blz. 96 uitvoeriger be
schreven en het zou de logische volgorde van onze proeven alleen maar
storen als we op dit ogenblik er dieper op zouden ingaan. Neemt u
voorlopig maar aan, dat een elektrolytische condensator een condensator
is, die, ondanks kleine afmetingen toch een behoorlijk grote capaciteit
bezit, omdat de isolerende wand tussen beide geleiders uiterst dun is.
Er staat een 4- en een — op het omhulsel. Zoals het schema laat zien,
wordt de basis van de transistor door de transformatorwikkeling (uw
scheltransformator met 1-3 V of 3-5 V of 1-8 V, of zelfs door de pri
maire wikkeling van de transformator, waarop dus, in normale gevallen,
de netspanning zou worden aangesloten) gestuurd.
Welke transformatorwikkeling de beste resultaten zal geven, hangt af
van bepaalde omstandigheden, waarover ik direct nadere bijzonder
heden zal geven. De verdere bedrading geeft het schema duidelijk weer.
Ter vermijding van laagfrequente tegenkoppeling, die aanleiding tot
fluiten of piepen zou kunnen geven, wordt de elektrolytische conden
sator in de kring opgenomen.
Let bij een elektrolytische condensator altijd goed op de aansluitingen
+ en — (in het schema vermeld!). Ompoling van een elektrolytische
condensator leidt onherroepelijk tot blijvende beschadiging van de con
densator!

In de collectorkring is een koptelefoon opgenomen (2000-3000 D is goed
bruikbaar). De koptelefoon wordt bekrachtigd door de batterij BI.
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U kunt deze batterij eventueel weglaten, en de linker aansluiting van
de koptelefoon direct aan de — pool van batterij B2 leggen. Het geluid
zal slechts een beetje minder worden.
Is de proefopstelling inmiddels zover gereed, dan verbindt u de beide
aansluitingen van de pick-up (toonarm) van een platenspeler met de
transformator. Daarbij moeten wij op het volgende letten:
Als u een hoogohmige pick-up hebt, dan kunt u die ’t beste meteen
aan de primaire van de scheltransformator (de zijde, die anders
verbonden zou zijn met het lichtnet, de ‘ingang’ van de transformator
dus) aansluiten. Zoudt u, zeer toevallig, een laagohmige pick-up be
zitten, dan moet u ook eens de aansluitingen (1-3 V), (3-5 V) of (1-8 V)
proberen. U kunt rustig met die verschillende aansluitingen experi
menteren. Er kan daarbij niets kapot gaan.
De platenspeler wordt in bedrijf gesteld, en omdat wij de draadjes
van de pick-up onderbroken hebben, en deze dus niet meer naar het
inwendige van de platenspeler leiden, waarin zich meestal de versterker
bevindt, komen de stroomfluctuaties van de pick-up nu in onze schel
transformator terecht, en gaat onze transistorversterker aan ’t werk!
U zult in de koptelefoon de muziek zeer goed en duidelijk horen. Deze
emitterschakeling wordt veelvuldig toegepast in radiotoestellen, gehoor
apparaten, microfoonversterkers, platendraaiers, gitaarversterkers, en in
grote geluidsversterkerinstallaties voor theaters, sportterreinen, enz.
Overigens, als u moeite zou hebben met het losmaken van de draadjes,
die naar de pick-up van de platenspeler lopen, omdat u daar slecht bij
kunt komen, zonder de hele zaak grondig te slopen, laat u deze proef
dan maar achterwege, en volstaat u ermee dit gedeelte nog eens grondig
door te lezen. U krijgt nog gelegenheid genoeg om de transistorversterker
in de praktijk te toetsen, als we straks radio-ontvangers met transistorversterkers in elkaar gaan zetten!
Bovendien was dit slechts een voorlopige proef, want in de praktijk
gebruiken wij namelijk de transistor-emitterschakeling waarin zowel
een weerstand (R), als een condensator (C) is opgenomen in plaats van
een lastige, zware transformator.
Wij bedoelen de zgn. RC-versterkers, alias ‘weerstandsversterkers’.
Die zullen we direct even in elkaar zetten, volgens fig. 56.
Ook dit schema toont weer de emitterschakeling. De emitter is verbonden
met de -J- klem van batterij B2. De basis is aangesloten op de uitwendige
weerstand R. Hiervoor hebben wij een weerstandje van 30 kD nodig.
Deze grotere weerstand kunnen wij nu gebruiken omdat de basisstroom
maar zeer gering is en ook aan grotere belastingsweerstanden nog geen
noemenswaardige spanningsval veroorzaakt.
Via aansluiting A wordt de stuurspanning, over koppelcondensator
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C geleid. De juiste werkspanning van de transistor stellen wij met de
potentiometer P in. De koptelefoon is geschakeld in de collectorkring.
Een weerstand in de potentiometerleiding, ter bescherming van de tran
sistor is hier niet nodig, omdat de grote basisweerstand er al voor zorgt,
dat er geen al te grote stroom zal lopen.
koptelefoon

B1

B2

+ T.
P=100n

Fig. 56. Schema van een weerstandsversterker.

Is de proefopstelling gereed, en hebt u alle draden nog eens terdege ge
controleerd, dan kunt u de aansluiting ‘A’ verbinden met de aansluitklemmetjes van een pick-up-arm.
Het geluid zal wel behoorlijk sterk zijn, maar niet al te zuiver. Dat komt
omdat de ingang van ons apparaatje niet altijd even goed aangepast
zal zijn aan de uitgangsweerstand van de pick-up. Door een beetje met
de knop van de potentiometer te manipuleren kunt u de geluidsweergave
echter nog wel iets verbeteren.
Het gaat echter niet om kristalheldere, fraaie muziek, maar om een
experiment, dat duidelijk de grote versterkingsfactor van de RC-emitterschakeling bewijst!
Voordat we nu verder gaan met het onderwerp ‘Versterkers’ moeten
we nu, zeer noodzakelijk, over twee belangrijke onderwerpen gaan
praten, alvorens onze proeven met radio-ontvangers op grotere schaal
voor te bereiden.
In de eerste plaats de condensator.
Om het heel eenvoudig te zeggen: een condensator bestaat uit 2 ge
leiders, gescheiden door een niet-geleider. Bijvoorbeeld 2 metaalplaatjes,
gescheiden door een luchtspleet, of 2 metaalplaatjes, gescheiden door
een plaatje mica.
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In een condensator kan men de elektrische lading bewaren als een soort
elektronenpakhuisje. Het vermogen van een condensator om een lading
van een bepaalde grootte vast te houden, wordt de capaciteit van de
condensator genoemd.
Voor die capaciteit heeft men de eenheid farad (F) aangenomen. Dit
is echter een zo kolossaal grote hoeveelheid elektrische lading, dat men
in de praktijd nooit tot 1 farad komt, en men slechts rekent met een
heden van kleinere omvang, namelijk:
1 p. F (1 microfarad) =

1
farad,
1 000 000

en in de radio werkt men met bijvoorbeeld:
1 pi [x F = 1 micro-microfarad —

1
F
1 000 000 000 000

ofwel 1 pF = 1 picofarad.
Op zeer oude condensatoren vindt men soms nog wel de aanduiding
1 cm voor 1 picofarad.
We gaan op het ogenblik nog niet al te diep op die condensatoren in.
Dat komt later nog uitvoeriger aan de orde.
Voor het ogenblik is het voldoende als we van de condensator het vol
gende weten:
Wanneer we een gelijkstroom aan een condensator aansluiten, wat
gebeurt er dan? Laten we maar even de proef op de som nemen.
Daarvoor maken wij de volgende proefopstelling:

B
4,5 V

C =¥=

Fig. 57. Een condensator ‘blokkeert’ gelijkspanning.

De ‘A’ stelt een ampèremeter en de ‘V’ een voltmeter voor. C is een
kokercondensator van 500 pF (picofarad), die we ook voor verdere
proeven nodig zullen hebben.
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Verbindt u de klemmen van de zakbatterij B, dan loopt er direct een
krachtige stroom in de keten, zoals de ampèremeter zal aanwijzen. Maar
de voltmeter is lang zo geestdriftig niet. Die vertelt namelijk heel nuchter,
dat direct na het inschakelen de spanning nul volt bedraagt. De conden
sator, waarop onze hoop was gevestigd, is nog ledig!
Maar die condensator laadt zich op, zuigt als een spons de elektronen
uit de batterij op, en de voltmeter zal nu 4,5 V aanwijzen (de batterijspanning!). Maar kijk eens op de ampèremeter? Die wijst nu 0 aan.
Er loopt geen stroom meer\
Het hoe, en waarom bezien wij later nog. Voor het ogenblik is het vol
doende als u onthoudt:
Een condensator blokkeert een gelijkstroom.
Maar nu sluiten wij dezelfde condensator op een wisselstroom aan.
Dat kunt u doen door bijvoorbeeld de batterij B in fig. 57 te vervangen
door de klemmen 1-3 of 1-5 V van een scheltransformator. Wat zal
er nu gebeuren?
Tweemaal per periode loopt er een stroom in de keten, namelijk in de
le helft van de periode een stroom in positieve en tijdens de 2e helft
van de periode een stroom van negatieve richting.
Tijdens beide perioden zal zich herhalen wat wij bij aansluiting van de
condensator op gelijkstroom reeds zagen. Namelijk, er loopt eerst een
stroom, maar er is geen spanning! Daarna is er een spanning, en weer
geen stroom.

C1

C2

4H n II

koptelefoon

B
4.5V

Fig. 57a. De condensator vormt voor een wisselspanning geen blokkering.

Later zullen we zien, dat de stroom op de spanning voorijlt. (Een heerlijk
germanisme, maar ik kan ’t ook niet helpen. Het is een in de techniek
gebruikelijke uitdrukking!)
93

We zullen vaststellen, dat de condensator weliswaar een bepaalde weer
stand voor een wisselstroom vormt, doch geen blokkering!
Dat moet ik wel even nader toelichten, anders is de rest niet begrijpelijk.
Als we nu even twee condensatoren nemen (de capaciteit maakt voor
onze proef niet veel uit) dan maken we de volgende proefopstelling
(fig. 57a).
De stroomketen is in deze schakeling twee maal onderbroken, namelijk
door de condensatoren Cl en C2. De galvanometer G zal geen uitslag
vertonen. Gelijkstroom kan immers een condensator niet passeren, laat
staan twéé! (Zou de galvanometer toch uitslaan, dan is een van uw twee
condensatoren ‘lek’!)
Vervangt u de galvanometer door een koptelefoon, en raakt u met
het tweede stekkertje van de koptelefoon een van de aansluitingen van
Cl of C2 aan (zie tekening) waarop de koptelefoonverbinding met een
stippellijntje is aangegeven, dan hoort u niets, geen kraakje, geen krasje!
Maar, nu vervangt u de zakbatterij in fig. 57a door de klemmen 1-3 V
of 1-5 V van uw scheltranfsormator.
De galvanometer zal niets te zien geven. Dat is ook volkomen be
grijpelijk, want al zou er een wisselstroom lopen, dan kon die arme gal
vanometer toch niets aanwijzen, want het ding reageert alleen en
uitsluitend op gelijkstroom.
Die galvanometer kunnen we nu dus rustig weghalen en vervangen door
een koptelefoon. Als we nu echter de tweede stekker van de koptelefoon
verbinden met Cl of C2 (zie tekening), dan hoort u een krachtig zoemen!
Het bewijs, dat tussen Cl en C2 wel degelijk een wisselstroom loopt
en wel een zó krachtige stroom, alsof er helemaal geen isolatielagen
in de condensatoren Cl en C2 aanwezig waren! Hoe kan dat?
Kijkt u maar eens even naar fig. 57b.

=J3
Fig. 57b

Zoals u natuurlijk allang bekend is, bezitten elektronen de eigenschap,
dat zij elkaar wederzijds afstoten. Loopt er nu in condensator Cl (fig. 57b)
een elektronenstroom in de buitenste plaat van de condensator, dan zal
deze plaat zich volzuigen met elektronen. Het wederzijds afstoten van
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1
de elektronen wordt door de isolatielaag in de condensator niet be
lemmerd. Dat gaat gewoon door! Daardoor worden de elektronen in de
binnenste plaat verdreven naar de buitenkant. Bij condensator C2 is
de buitenste plaat verbonden met de positieve draad, (dus géén elek
tronen). De elektronen hopen zich nu op de binnenste plaat op, en
door de draad, die de verbinding tussen beide condensatoren vormt,
vloeien ook nog andere elektronen in de richting van de onbereikbare
lege plaat aan de rechter buitenkant van condensator C2.
De wisselstroom verandert natuurlijk tijdens elke periode tweemaal van
richting, en dus zal, wanneer de tweede helft van een periode is aange
broken, de stroomrichting pardoes omwisselen. De + plaat zal een —
plaat worden en omgekeerd. Op een holletje gaan de elektronen dan
tussen de binnenste platen heen en weer, en stoten dan wéér hun neus
omdat ze de lege plaat aan de andere kant onmogelijk kunnen bereiken
(zie fig. 57c).

-BB

2
Fig. 57c

Derhalve zal tussen beide binnenste platen van de condensatoren Cl
en C2 een wisselstroom lopen.
Maar, in feite is die doorlaatbaarheid van een condensator voor wissel
stroom alleen maar schijnbaar}
We kunnen er echter gebruik van maken, precies alsof de wisselstroom
er echt doorheen liep. Het effect van die schijnbare wisselstroom is
namelijk precies gelijk, en daar zullen we nog vaak dankbaar gebruik
van maken tijdens onze proeven.
We zeiden al dat een wisselstroom bij het passeren van een condensator,
toch wel een bepaalde weerstand ondervindt. Dat is echter geen huistuin-of-keuken-weerstand, zoals een ohmse weerstand, maar een capacitieve schijnweerstand, oftewel met een bijzonder duur woord: een
reactantie.
Er bestaan kokercondensatoren en blokcondensatoren, die een constante
onveranderlijke capaciteit bezitten. Maar er zijn ook variabele, of
draaicondensatoren. Door de draaibare platen meer of minder tussen
de vaste platen te draaien, verhoogt of, vermindert men de capaciteit
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van de variabele condensator. Op de frontplaat van elk radiotoestel
vindt men een of meer variabele condensatoren.
Een bijzondere plaats neemt de elektrolytische condensator in. Zoals
reeds beschreven, bestaat een condensator uit twee geleidende vlakken,
gescheiden door een isolerende laag. De capaciteit van de condensator
wordt, in belangrijke mate, mede bepaald door de dikte (of laten we
liever zeggen: ‘dunte’) van de isolerende laag.
Nu bestaat er een mogelijkheid om een ‘filmdunne’ laag te maken,
met behulp van aluminiumoxyde. Dat betekent, dat men in een klein
pakketje geleidend materiaal, een zeer grote capaciteit kan bereiken.
Nu zijn die elektrolytische condensatoren, voor een appel en een ei
in de winkel verkrijgbaar, en het loont amper de moeite om ze zelf
te maken. Om u echter wegwijs te maken, wil ik toch het principe even
beschrijven. Los in een bekerglas een beetje natriumbicarbonaatpoeder op. De oplossing moet verzadigd zijn. Dat wil dus zeggen, dat,
wanneer u het glas stevig omroert, geen poeder meer in oplossing komt.
Dan neemt u een strookje ijzerblik (van een of ander doosje, als het
maar blank is!) en hangt dat in het bekerglas. Aan de andere kant
hangt u er een strookje aluminium ir. (Prachtig is een strookje alumi
niumfolie, dat in de keuken wordt gebruikt!) Dan hebben we nog een
zaklantaamlampje en een zakbatterij nodig, en dan sluit u de zaak als
volgt aan:
aluminium

Ijzerblik

4,5 V

Fig. 57d

Het lampje zal vrij goed branden, want de natriumbicarbonaatoplossing
geleidt de elektrische stroom goed. Nu verwisselt u de batterij-aansluitingen, zodat de stroom (in het bekerglas) van het aluminium naar het
ijzer gaat vloeien. Let nu eens op dat lampje! Dat zal langzaam doven.
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De oplossing blokkeert de stroom volledig. Maar, wat is er dan gebeurd?
Door elektrolytische werking vormde zich op het ijzer een laagje water
stof. Op het aluminium bevond zich een zuurstoflaagje. En deze zuurstof
heeft op het aluminium een ongelooflijk dun laagje aluminiumoxyde neer
geslagen (waarschijnlijk een laagje, niet ‘dikker’ dan 1 miljoenste milli
meter!) Maar dit laagje vormt een perfecte isolator.
Draait u de aansluitingen van de batterij weer om, zodat de stroom
weer van het ijzer naar het aluminium kan vloeien, zal het lampje weer
gaan branden. Maar verwisselt u de aansluitingen opnieuw, dat is géén
stroomdoorgang meer mogelijk. De eenmaal op het aluminiumplaatje
aanwezige aluminiumoxyde is van blijvende aard. Men noemt dit proces
het formeren van de elektrolytische condensator. De capaciteit is af
hankelijk van het formaat van de aluminiumplaat.
Voor grote capaciteiten worden speciale elektrolytische condensatoren
vervaardigd. U kunt, als u jampotten neemt, en de toevoerleidingen
door het plastic dekseltje leidt, nu hele ‘batterijen’ elektrolytische
condensatoren zelf maken. (Bijv, als u een uitgebreid elektronisch orgel
wilt bouwen, zoals beschreven is op blz. 200!)
Bij de, in de handel verkrijgbare, elektrolytische condensatoren, is het
‘elektrolyt’ in geleivorm in een kokertje ondergebracht. Men legge
zulke elektrolytische condensatoren dus bij voorkeur niet op de kachel.
Anders drogen ze snel uit. Een te droge elektrolytische condensator
kan nog wel eens aanleiding tot kraken geven bij radio-ontvangst.
Altijd terdege opletten, dat u de + en de — goed aansluit, anders be
derft u zo’n elektrolytische condensator grondig!
Met hetzelfde D-treinvaartje gaan we nu de zelfinductie bespreken,
waarover later meer details zullen volgen.
Als we ’t over zelfinductiehebben, dan praten we tegelijkertijd over spoe
len. Een spoel is niets anders dan een lang (of kort!) stuk geïsoleerd
koperdraad, gewonden op een klos of lichaam. In die klos kan eventueel
een ijzerkern of een ijzerpoederkern worden aangebracht. Welke invloed
zo’n ijzer-, of ijzerpoederkern uitoefent op de zelfinductie van een spoel,
zullen we later nog uitvoerig bespreken.
De volgende proef nemen we alleen maar in gedachten (hoewel niemand
u er natuurlijk van weerhoudt om die proef ook echt te nemen).
Bekijken we fig. 58 a en b eens even nauwkeurig.
Daarin zien we een spoel met ijzerkern, die in serie is geschakeld met een
ampèremeter.
De spoel wordt eerst aangesloten op een gelijkspanning van 100 volt.
Wij zullen dan een bepaalde stroom meten, die zich volkomen keurig
en correct blijkt te houden aan de Wet van Ohm (E = I x E). Geen
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centje pijn, de spoelweerstand veroorzaakt weliswaar een beetje weer
stand, maar die is gering.

o-

A

100V
gelijkstroom

o100 V
wisselstroom

o-

o

Fig. 58a

Fig. 58b

Maar nu ... we sluiten (in gedachten) een wisselstroom van 100 V aan
de spoel.
En wat zien we plotseling die weerstand van de spoel doen?
Die is enorm opgelopen!
De weerstand van de spoel voor wisselstroom is veel hoger dan die voor
een gelijkstroom'.
En wat is de schuld van dat alles? Alleen de zelfinductie'. Ook hier
gaan we op die zelfinductie nog niet al te zwaar in. Dat doen we later
nog uitvoeriger.
De zelfinductie is een grootheid, die wordt uitgedrukt in henry (H),
genoemd naar de onderzoeker Henry. Maar ook de henry (H) is weer
véél te groot voor alledaagse metingen in de elektronica.

Daarom bedient men zich van de milli-henry, of wel mH =

1
H,
1 000

1
H.
1 000 000
Om enig idee te geven: een spoel, waarop men de middelgolven kan ont
vangen (bijv, de beide Nederlandse radiostations, Hilversum 1 en 2)
bezit een zelfinductie van ca. 175 p.H.
De zelfinductie hangt af van het aantal windingen, de vorm van de spoel,
en het feit, of zich daarin een ijzerkern, of een ijzerpoederkern bevindt.
Mooi zo, voorlopig weet u over condensatoren en spoelen voldoende
om een serie interessante proeven te nemen met radio-ontvangers.
En daar gaan we dan ook zo gauw mogelijk mee beginnen.
Een belangrijk onderdeel van een radiotoestel zal steeds weer een of
meer spoelen zijn. Deze zijn in een radiowinkel zonder meer te koop,
en ze zijn niet eens zo bar duur. Maar ik heb ’t al eens meer gezegd:

of zelfs van de nog belangrijk kleinere p.H =
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men leert zo ontzaglijk veel sneller en intensiever, wanneer men iets
helemaal zelf maakt. Zullen we daarom eens kijken hoe we, met weinig
geld en moeite, een zeer bruikbare spoel (zelfs met een ‘terugkoppelspoel’
gecombineerd!) voor elkaar fabrieken?
Wat we nodig hebben is al heel eenvoudig, namelijk een kartonnen
rolletje (excusez-moi.... maar een kartonnen rolletje van een rol
closetpapier is uitstekend voor ons doel geschikt). Wilt u het erg goed
doen, los dan wat schellak op in spiritus, en bestrijk de rol daar enkele
keren mee. Laat deze dan een nachtje goed drogen op een koele plaats.
Het drogen nóóit forceren door het geval bij de kachel te zetten of zo!
Vervolgens koopt u ca. 25 meter scheldraad.
Fig. 59 toont hoe u verder te werk moet gaan:

o2

begin
winding

o3

1o

°4

6°

°5

U begint met een gaatje in de koker te prikken op ca. 1 cm afstand
van de rand. Steek de scheldraad door de koker naar binnen, en voer
de draad door de koker tot ca. 3 cm daarbuiten. Dan legt u de koker
vlak op tafel, en windt de scheldraad stevig op. De windingen moeten
vlak naast, en tegen elkaar liggen, dus zonder tussenruimte. Nadat u
30 wikkelingen hebt gelegd, maakt u een flinke lus in de draad. Prik nu
een gaatje in de koker op de plaats, waar u de laatste winding hebt ge
legd, prik de lus naar binnen, en voer de lus binnen door de koker naar
buiten aan dezelfde kant,waar u met de wikkeling bent begonnen.
De lus moet zo groot zijn, dat deze ca. 3 cm buiten de koker kan steken.
Het andere uiteinde van de lus gebruikt u om verder te wikkelen. U
wikkelt weer rustig door, en na 60 ‘rondjes’ gedraaid te hebben, prikt
u weer een gaatje in de koker, en voert, evenals bij aftakking nr. 1,
weer een lus naar buiten. Altijd naar dezelfde kant.
Is de 2e aftakking naar buiten gebracht, dan wikkelt u de spoel verder
tot het eind toe vol, prikt weer een gaatje, en voert het uiteinde van de
draad weer binnendoor naar buiten. De tekening laat u zien hoe dit
in zijn werk gaat.
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Nu bent u echter nog niet helemaal klaar, want over het begin van de
spoel wordt nog een terugkoppelspoel gelegd. Daarvoor neemt u een
apart stuk scheldraad, ca. 2,5 meter lang, en dat wikkelt u over het begin
van de spoel heen. Ongeveer 20 windingen zullen voldoende zijn. Begin
en uiteinde van deze tweede spoel brengt u binnen door de koker naar
buiten, zoals de tekening laat zien.
Dan neemt u een vierkant stukje karton, boort daar 6 gaatjes in,
nummert die, zoals de tekening toont, van 1-6. Door deze gaatjes
voert u de uiteinden van de wikkelingen van spoel 1 (ook de 2 aftakkingen
daarop) en begin en uiteinde van de terugkoppelspoel naar buiten.
Dan plakt u met plasticlijm het kartonnetje tegen de spoel. Ook aan
de andere kant plakt u een vierkant stukje karton, zodat u een keurig net
spoeltje hebt verkregen. Daarna verwijdert u voorzichtig de isolatie
van de uiteinden van de verschillende draden (vooral oppassen, dat u
de lussen van de beide aftakkingen bij het afkrabben van de isolatie niet
doorknipt, anders is de spoel natuurlijk onderbroken.) Op de blanke
draaduiteinden, brengt u dan een kroonsteentje aan.
Nu u eenmaal weet hoe u zo’n spoeltje moet wikkelen, staat niets in de
weg om straks, naar eigen inzicht, andere spoeltjes te wikkelen, hetzij
grotere, hetzij kleinere, zodat u dan vele golfbereiken kunt beheersen.
En voordat we nu met onze radio-ontvangst beginnen, hebt u nog
3 belangrijke dingen nodig, namelijk:
a. een antenne;
b. een aardverbinding;
c. een variabele of draaicondensator.

Wat een antenne is, behoef ik u niet te vertellen. Maar misschien is het
goed nog even de eenvoudigste manier te beschrijven om zelf een bruik
bare antenne te maken. Begint u niet te prutsen met een kamerantenne,
tenzij u dichtbij een sterke zender woont, en u alleen deze ene zender
zou willen ontvangen. Een draad, gespannen op de zolder van een flink
hoog huis, is al veel beter, maar niets slaat de resultaten van een een
voudige buitenantenne.
Een dakantenne kan, in de eenvoudigste vorm, bestaan uit een enkele
draad (liefst echt antennedraad, dat is silicium-bronsdraad), gespannen
tussen twee schoorstenen. Als ’t kan, minstens 1 meter boven het zinken
dak. Hoe hoger hoe liever.
Fig. 60 toont een dakantenne, gespannen tussen 2 schoorstenen. De
dikke stippen stellen isolatoren voor. Aan dakranden en dergelijke
wordt de draad afgespannen d.m.v. een afspan-isolator. Fig. 61 toont
de, vooral op het platteland, veel gebruikte L-antenne, en fig. 62 een
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T-antenne. Bij een T-antenne bevindt zich de afvoerdraad precies in
het midden van de eigenlijke vangdraad.
Bevindt zich de plaats, waar de aftakking binnengevoerd moet worden
niet precies in het midden van de totale draadlengte, dan brengt men
isolatoren aan, zodanig, dat men kan aftakken in het midden. Fig. 62
laat zo'n geval zien.

///////////////////
Fig. 60

///////////////^

Fig. 61

Fig. 62

////////////^

Fig. 60, 61 en 62. Drie voorbeelden van een eenvoudige buitenantenne.

De afvoerdraad langs de gevel goed straktrekken, zodat we bij harde
wind geen gekletter tegen ramen of muren krijgen. De afvoerdraad
brengen we netjes binnen door een kozijndoorvoer, die wij steken in
een, beetje schuin voorover geboord gat, om te voorkomen, dat regen
water binnendringt. Aan de binnenkant voorzien we hem eveneens van
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een klemschroefje. Daaraan sluiten wij een, vooral niet te dunne, ge
ïsoleerde draad aan, die netjes over muurisolatoren naar onze knutseltafel wordt geleid.
Verder hebben wij nog een aardverbinding nodig. U kunt daarvoor bij
de radiohandelaar een handige aardingsklem kopen. Deze zet u vast
op een metalen waterleidingbuis (vooral opletten, dat dit geen plastic
buis is). Hebt u geen waterleidingbuis bij de hand, dan kan een gasbuis
uitkomst brengen, of desnoods de centrale verwarming. De buis moet
op de plaats, waar de aardingsklem wordt bevestigd, goed blank ge
maakt worden. Ook voor de aardverbinding geen dunne draad gebruiken,
minstens scheldraad, niet dunner. Antenne- en aardleiding zet u in een
stopcontact vast op uw knutseltafel of tegen de muur.
Rest ons nog de variabele oftewel draaibare condensator. Zelf maken
is uitgesloten, tenzij u bijvoorbeeld een deskundig instrumentenmaker
bent, en over het nodige instrumentarium beschikt. Het beste is voor
lopig een billijke mica draaicondensator aan te schaffen. Koop er eentje
met een capaciteit van 500 pF (picofarad). Daar kunt u voor onze
proeven alle kanten mee uit. Voor latere proeven zult u nog een tweede
condensator nodig hebben, eveneens van 500 pF.
Voor enkele guldens bent u al klaar.
Zou de beurs bijzonder schraal zijn, dan zou u toch nog een bruikbare
variabele condensator kunnen maken, zoals ik dat als jongeman heb
moeten doen. Ik bedoel een ‘lampeglas’-condensator!
Deze bestond uit een lampeglas, dat voor een ouderwetse petroleum
lamp werd gebruikt, of voor een gaslamp. Ook een bekerglas, dat
in laboratoria wordt gebruikt, of zelfs een jampot kan men gebruiken
voor dit doel.
Fig. 63 toont hoe zo’n geval eruit ziet:

lampeglas
X buitenkant voor 3/4
beplakt met zilverpapier

Fig. 63. Een lampeglas- of een jampotcondensator.
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Het lampeglas wordt over 3/4 van de lengte, rondom, beplakt met
stanniool (zilverpapier). Wanneer slechts kleine stukjes zilverpapier (bijv,
van chocoladerepen) ter beschikking staan, plakt men deze kleine stukken
over elkaar, zodat ze elkaar ongeveer een 1/2 centimeter overlappen.
Dan neemt men een stuk goed verend karton, bijv, bristolkarton,
dat niet zo gauw knapt. Van dit, niet al te dikke karton, maakt men een
rolletje, dat, evenals het lampeglas, over 3/4 van de lengte met zilver
papier wordt beplakt. De rol moet zuigend passen in het lampeglas.
Een stukje blank koperdraad wordt om het lampeglas gebogen, en de
uiteinden stevig in elkaar gedraaid, zodat het koperdraad goed contact
maakt met het zilverpapier. Aan het uiteinde van dit koperdraadje
wordt een kroonsteentje geschroefd. Ook met het zilverpapier, dat op
de kartonnen rol is geplakt, moet contact worden gemaakt. Het beste
plakt men een koperstripje, waaraan van tevoren een kroonsteentje
is bevestigd, met plakband stevig vast op de kartonrol.
Onze eerste radio-ontvanger!

Het is zover! We zetten, met de spulletjes, die we nu zo langzamerhand
bij elkaar hebben gebracht, een radio-ontvangtoestel in elkaar, waarmee
wij de Nederlandse Omroepstations, zelf enkele buitenlandse stations,
de telegrafie van verschillende kuststations, zoals Scheveningen-Radio,
Nordeich Radio, Boulogne-sur-Mer, Ostende en Antwerpen-Radio,
Humber Radio, enz. behoorlijk kunnen ontvangen. Ook schepen, die
niet al te ver van de kust verwijderd zijn, ontvangen wij hiermee.
Hier is het schema:

(D

(D ® ©
Cl

600pF

500pF

Fig. 64. Schema voor een éénkrings-germaniumdiodeontvanger.
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U zult in dit schema onze zelfgemaakte spoel vinden, waarvan wij dit
maal alleen de aansluitingen 3, 4 en 1 (of wanneer de ontvangcondities
dat nodig maken, i.p.v. 1 aansluiting 2 gebruiken). U zult nog een kokercondensator van 500 pF (500 picofarad) aantreffen, die als blokcondensator voor de telefoon dienst doet. De bedrading is zeer eenvoudig.
Let erop, dat de germaniumdiode op de juiste manier, zoals in het
schema is aangegeven, wordt aangesloten. Dan sluit u antenne en aarde
aan, en draait de knop van de draaibare condensator zeer langzaam.
U zult dan één of meer krachtige omroepstations in de koptelefoon
horen. Afhankelijk van de lengte van de antenne, kan het zijn, dat
u met aftakking 2 op de spoel betere resultaten krijgt dan met aftakking 1.
Het is best mogelijk, dat u dan nog enkele stations meer ontvangt. Dat
is even een kwestie van experimenteren.
De kwaliteit van de ontvangst is, bij zo’n zeer simpel ontvangertje,
in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van uw antenne en aardverbinding.
U zult echter al heel spoedig vaststellen, dat de zenders heel moeilijk
uit elkaar te houden zijn. U hoort een rumba van Hilversum 1 rustig
dreunen dwars door een weerbericht van Hilversum 2, of zoiets. U zult
op een gegeven ogenblik heus wel eens 3 of 4 zenders door elkaar horen.
Vooral ’s avonds. Het maakt dan al heel weinig uit, of u aftakking 1 of 2
aan de antenne verbindt.
Wat er in uw simpele ontvangertje gebeurt, is het volgende: de uit de
antenne en aardverbinding binnenkomende hoogfrequente en dus in de
koptelefoon nog niet hoorbare lage spanningen, opgewekt door een
dichtbijzijnde zender, worden door de trillingskring, bestaande uit de
spoelwindingen en de condensator, afgestemd (in resonantie gebracht)
en daarna door de germaniumdiode ‘gedemoduleerd’, zodat men in de
koptelefoon muziek of spraak hoort.
Over dat ‘demoduleren’ komen wij op blz. 141 nog uitvoerig terug.
Met zo’n allereenvoudigst ontvangertje is het allemaal begonnen. Zo
zaten we zo’n kleine 35 jaar geleden s’ avonds op een koud zolderkamer
tje verkleumd te luisteren naar ’t grote wonder, dat radio heet. Alleen
bestond er nog geen betrouwbare germaniumdiode, die je desnoods op
de grond kon laten vallen (bij voorkeur echter niet doen!) maar, die
nog even trouw geluid zal geven, terwijl wij met een wankel naaldcontactje soms een half uur achtereen naarstig zaten te zoeken naar een
gevoelig plekje op een oneffen, grillig gevormd stukje kristal.
Natuurlijk is er met zo’n allereenvoudigst ontvangertje als in fig. 64
beschreven, geen enkele mogelijkheid tot enige versterking van het
ontvangen signaal. Het enige voordeel is misschien, dat deze ontvangst
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geen enkele stroombron nodig heeft, en altijd ‘bedrijfsklaar’ staat,
zodra u de koptelefoon maar inschakelt.
Al heel gauw zocht men naar middelen om de ‘selectiviteit’ van de ont
vangst te verbeteren. Dat woord ‘selectiviteit’ komt natuurlijk van
selecteren (uitzoeken, keuze maken). Een selectieve ontvanger wil dus
zeggen, dat men de verschillende ontvangen radiostations goed kan
‘uitzeven’ en elk op zich duidelijk en ongestoord zal kunnen horen.
Om zelf een selectievere ontvanger te kunnen bouwen, hebben wij nog
een tweede variabele (draai) condensator nodig van 500 pF (500 picofarad). We gaan namelijk een ‘tweekringsontvanger’ in elkaar zetten.

-Zc2 SOOpF

C1 500 pF

koptelefoon

►I
GD

II—
C

500pF

Fig. 65. Schema voor een 2-krings ontvangtoestel.

Zoals u ziet wordt de eerste kring afgestemd met behulp van de variabele
condensator C2 en de tweede d.m.v. de draaibare condensator Cl.
Let goed op de aansluiting van de spoel, die op dezelfde manier is aan
gesloten als in het éénkringsschema (fig. 64).
Maar alleen is de antenne nu niet meer direct aan de aftakking (1 of 2)
van de spoel verbonden, maar aan de draaibare condensator C 2. Van
de tweede aansluitklem van de condensator loopt een verbinding naar
aansluiting 5 van de spoel. (Aansluiting 5 is het begin van de tweede
wikkeling, de ‘koppelspoel’ dus). Het uiteinde van deze koppelspoel
(aansluiting 6), ligt aan aarde.
Deze koppelspoel vormt, in samenwerking met de draaibare condensator
C2, plus de antennecapaciteit de tweede trillingskring. Zodra de antenne
en aarde zijn aangesloten, is het toestel bedrijfsklaar. Eerst stelt u de
condensator Cl zodanig in, dat u een sterke zender hoort en daarna
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regelt u met de condensator C2 net zolang na, totdat maximale ontvangststerkte wordt bereikt.
Natuurlijk is de afstemming van dit 2-kringstoestel wat moeilijker dan
bij dat 1-kringsgevalletje, maar de beloning ontvangt u, daar de zenders
nu goed ‘los’ van elkaar doorkomen. De lengte van de antenne spreekt
wel een belangrijk woordje mee. Is de antenne te lang, dan kan men de
condensator C2 niet precies genoeg afstemmen. Is de antenne daaren
tegen te kort, dan sukkelt u met hetzelfde euvel. Zelfs de tweede kring,
met de condensator Cl wordt beïnvloed door de lengte van de antenne,
omdat de koppeling tussen de eigenlijke afstemspoel (aansluitingen 3/4
en 1 of 2) en de koppelspoel, (aansluitingen 5 en 6) naar verhouding
groot is.
Wel zal u opvallen, dat de ontvangststerkte ten koste gaat van de grotere
selectiviteit. Er ontstaan namelijk bepaalde verliezen in beide afstemkringen, die door de antenne goed gemaakt moeten worden. De toename
van de selectiviteit is echter een groot voordeel, tenzij u een liefhebber
van kermismuziek bent’
Die iets geringere ontvangststerkte speelt vrijwel geen rol meer, als we
eenmaal met versterkers gaan werken. In moderne radiotoestellen, ziet
men talrijke, separate kringen (soms tot een groep ‘filters’ samenge
voegd) om de selectiviteit maar zo hoog mogelijk op te voeren. Als u
’s avonds met een duur fabriekstoestel op de middengolf luistert, zult u
vaak nog maar heel lastig de talrijke zenders zuiver uit elkaar kunnen
houden! In sommige delen van ons land, bijvoorbeeld in de grens
streken, is dat al vrijwel onmogelijk geworden!
In onze simpele germaniumdiode-ontvanger moeten wij het echter voor
lopig bij 2 kringen laten, omdat, bij toepassing van nog meer kringen,
de ontvangststerkte te gering zou worden.
Alvorens we nu verder gaan met ontvangstproeven, gaan we eerst nog
wat dieper op de theorie in. Dat is zeer noodzakelijk om de verdere
ontwikkelingen in de elektronica goed te doorgronden. Want er komt
namelijk nog zo het een en ander!
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HOOFDSTUK 7
Wat is toch eigenlijk ‘afstemmen'? Over resonantie en eigenfrequentie. We tonen aan, dat zelfinductie elektrische trillingen
vertraagt. Nieuwe zend- en ontvangproeven, ditmaal met een
levensgrote afstemming. Dan nemen we een (verfrissende!) duik
in de theorie van parallel en in serie geschakelde weerstanden,
condensatoren en niet te vergeten . . . spoelen!

We hebben ’t in het vorige hoofdstuk gehad over ‘trillingskringen’. Daar
gaan we nu eens even verder op in. Daarvoor moeten we nog eens terug
naar die eerste proeven van prof. Heinrich Hertz. Wij hebben, in navol
ging van deze geleerde, al eens een proef genomen, die bewees, dat in
twee, los van de zender (die immers bestond uit een inductieklos, of
elektriseermachine, met twee draadeinden, links en rechts, van de vonkbrug!), neergelegde draden, van min of meer gelijke lengte, een wisselstroompje werd opgewekt. Dat werd bewezen door het overspringen
van een uiterst kleine vonk, op het punt, waar we de losse uiteinden
van de ontvangantenne heel dicht bij elkaar brachten, of door een
glimlampje, dat oplichtte, of door een zacht gekraak in onze koptelefoon.
Ook hebben wij al gezien, dat prof. Hertz een hoepelvormige draad
nam en tussen de losse uiteinden van die hoepel vonkjes liet overspringen.
Hij noemde dat apparaat een ‘resonator’.
Deze resonator is, in wezen, een uiterst eenvoudige trillingskring, of als
u dat wilt zeggen: ‘afstemkring’.
Om het effect van zo’n zend- en ontvanginrichting te verbeteren, kunt u
de verlengdraden aan de zenderkant (dus links en rechts van de vonkbrug!) eveneens in de vorm van een hoepel dicht naar elkaar toebrengen.
De doorsnede van de zend- en van de ontvanghoepel moet even groot
zijn. U bindt de uiteinden met een goed droog touwtje, heel dicht bij
elkaar, vast. Bij de ontvanger nog veel dichter bij dan bij de zender,
want bij de zender moet nog altijd een behoorlijk grote vonk kunnen
overspringen als er een inductieklos wordt gebruikt!
De proefopstelling wordt dus als volgt: (zie fig. 66).
Zoals u direct ziet, gebruiken wij voor deze proef weer ons glimlampje
(u kunt natuurlijk ook een koptelefoon hiervoor gebruiken).
Wanneer u de induktieklos nu in werking stelt, begint u met de ‘ont
vanger’ op ongeveer 20 cm afstand van de zender te plaatsen. Het
glimlampje zal oplichten als er een vonkje overspringt op de plaats
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waar de zendhoepel onderbroken is. Dan schuift u de ontvanger verder
en verder van de zender vandaan. Tot op vrij aardige afstand (afhankelijk
van de grootte van de inductieklos), blijft het glimlampje nog oplichten.

mi
zender

ontvanger

Fig. 66. Proefopstelling voor zender en ontvanger voor resonantieproeven.

U zult zich herinneren, dat wij bij onze eerste proeven met twee rechte
zenddraden, de capaciteit vergrootten door metalen plaatjes aan de
uiteinden te bevestigen. (Prof. Hertz nam daarvoor aanvankelijk koperen
bollen.) De hoeveelheden elektriciteit, die in de rechte draden heen en
weer worden geslingerd (oscilleerden), werden daardoor niet onbelangrijk
vergroot.
En nu gaan we het volgende doen:
We nemen een stuk stevig karton of een plankje en buigen een stuk
antennedraad in de vorm van twee halve hoepels. Door middel van
vier klemmetjes zetten we die twee hoepelhelften op het plankje vast.
De beide onderste uiteinden van de hoepel verbindt u met een conden
sator (de grootste, die u in huis hebt). In plaats van een in de winkel
gekochte condensator, kunt u er ook snel zelf eentje fabriceren door
twee vlakke plaatjes blik (zilverpapier mag ook) te nemen. Tussen deze
beide plaatjes legt u een plaatje isolerend materiaal, bijv, oliepapier of
carbonpapier, dat voor de schrijfmachine wordt gebruikt. Het isolerende
plaatje moet aan alle kanten iets buiten de beide metaalplaatjes steken,
want deze metaalplaatjes mogen, onder geen voorwaarde, elektrisch
contact met elkaar maken.

108

Op deze wijze hebt u, zonder kosten, zelf een condensator van nog
behoorlijke capaciteit ook gemaakt. U zou bijv, twee plaatjes van elk
1 vierkante decimeter kunnen nemen.
naar inductor

condensator

Fig. 67. Capaciteitsvergroting van de ‘zender* d.m.v. een condensator.

Aan de bovenste uiteinden van de halve hoepels schroeft u aan elke kant,
een verbindingsbuisje uit onze ‘kroonsteentjes’. Zet deze uiteinden vast
op ca. 2 mm van elkaar. Op die manier vormen ze een vonkbrug. Als
u de draaduiteinden even kunt aanpunten op een slijpsteentje wordt uw
vonkbrug zelfs perfect! Aan weerszijden van de vonkbrug verbindt u de
inductor. Als u de inductor, of elektriseermachine, in bedrijf stelt, zult
u direct bemerken, dat de vonk belangrijk sterker is geworden. Er loopt
in de hoepelantenne nu een belangrijk sterkere stroom. Ik raad u in
gemoede aan de draad niet aan te raken want u krijgt een zeer behoor
lijke (zij het dan ook ongevaarlijke) optater als u een flink uit de kluiten
gewassen inductor gebruikt.
Wanneer u de ontvanger, die nog steeds met een hoepelantenne is
uitgedost, nu in de nabijheid van de werkende zender brengt, zal de
glimlamp véél sterker oplichten dan bij de vorige proef het geval was.
Maar ... tot uw verrassing zult u zien, dat het glimlicht direct dooft
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als u de ontvanger ook maar een beetje verder verschuift! Een teleur
stelling waarschijnlijk, omdat u dacht nu tenminste een sterkere zender
te hebben gemaakt? Integendeel!
Wat is namelijk de reden, dat het glimlicht direct verdwijnt als u een
bepaalde afstand overschrijdt?
We hebben door middel van die hoepelantenne plus die condensator, in
feite, een ‘afgestemde’ kring gefabriceerd.
Dat afstemmen is wel een van de wonderbaarlijkste zaken bij de radio.
De verklaring is niet zó eenvoudig, maar ik zal trachten ’t met de aller
eenvoudigste middelen toch te doen.
Laten wij ’t eens proberen met het volgende, eenvoudige toestelletje:

tP

Fig. 68. ‘Mechanische’ proef die het begrip ‘eigentrilling’ en ‘afstemming’ tracht te
verduidelijken.

Wij zullen met dit toestelletje de ‘eigentrilling’ oftewel ‘eigenfrequentie*
van een mechanisch en zichtbaar systeem laten zien.
Hang een vrij zwaar voorwerp, bijv, een sigarettedoosje, gevuld met
schroefjes of spijkers, op aan een lang stuk elastiek, en maak de andere
kant van het elastiek vast aan een grote spijker, die u boven de plank
met de hand vasthoudt.
De plank moet bijna loodrecht staan, maar toch zover vooroverhangend,
dat het opgehangen voorwerp gemakkelijk langs de plank kan glijden.
Trekt men het opgehangen voorwerp naar beneden en laat men het los,
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dan zal het op en neer wippen. Het aantal keren, dat het voorwerp op en
neer wipt, tellen we even. De snelheid waarmee het doosje op en neer
gaat, wordt al heel gauw geringer. Als we de beweging van het voor
werpje als een trilling beschouwen, kunnen wij zeggen, dat wij hier met
een ‘gedempte trilling’ te maken hebben.
Maar nu houdt u de spijker, waaraan het elastiek is vastgemaakt, onge
veer 1 cm hoger dan de eerste keer, en beweegt de spijker dan op en neer.
Eerst langzaam, bijv. 2 x per seconde. Het aan het elastiek vastge
maakte voorwerp zal natuurlijk in dezelfde cadans mee op en neer gaan.
Beweegt u de spijker (nog steeds over een afstand van 1 cm) sneller op
en neer, bijv, eerst 3 x en dan 4 x per seconde, dan zal het voorwerp,
dat aan het elastiek hangt, plotseling met grote uithalen op en neer gaan.
Beweegt u de spijker dan nog sneller op en neer, bijv. 5 tot 7 x per
seconde, dan maakt de eigenbeweging van het voorwerp het ritme
waarin u de spijker op en neer beweegt, niet meer mee. Vermindert u
de snelheid weer, waarmee u de spijker op en neer beweegt, dan zal
bij een bepaald trillingsgetal het voorwerp weer netjes in het door u
bepaalde ritme, op en neer gaan. Beide bewegingen zijn dan in ‘reso
nantie’, of we zouden ook kunnen zeggen: beide bewegingen zijn op
elkaar afgestemd.
Alleen dus wanneer de ‘aanstotende’ beweging precies ‘getimed’ is met
de eigentrilling van het op- en neergaande voorwerp, ontstaan plotseling
krachtige bewegingen.
Hetzelfde geldt voor elektrische trillingen!
We gaan de zaak eerst weer eens aan de praktijk toetsen met een proefje.
Daartoe gaan we nog even kijken naar fig. 65.
Daar hebben we, listig, een condensator in de hoepelantenne geknutseld.
Als we die vaste condensator nu eens vervangen door onze variabele
condensator, dan hebben we een middel in de hand om onze zender af
te stemmen. Ook in de hoepelantenne van de ontvanger brengt u een
draaicondensator aan. Als de bij fig. 65 beschreven proef nu, met in
schakeling van de draaibare condensatoren wordt herhaald, zult u
vaststellen, dat u de ontvanger op willekeurige afstanden van de zender
kunt plaatsen en door de variabele condensator van de zender en de
ontvanger te draaien, zal de glimlamp op een bepaald moment weer
oplichten. Verplaatst u de ontvanger, dan moet u onmiddellijk de
variabele condensator weer bijstellen, m.a.w.: u moet opnieuw afstem
men. Op een gegeven moment zal de glimlamp toch weer oplichten. Dat
is dan het bewijs, dat zender en ontvanger weer in resonantie zijn. Maar
hoe verder u de ontvanger van de zender verwijdert, des te nauwkeuriger
zult u steeds moeten bijstellen. Hieruit blijkt, dat de afstemming ook
belangrijk ‘selectiever’ is geworden.
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Uit de oorspronkelijke proef (zie fig. 65) bleek, dat wanneer zend- en
ontvanginrichting maar dicht genoeg bij elkaar stonden, de wederzijdse
beïnvloeding zo groot was, dat er ook in de ‘losse’ kring reeds spanningen
optraden en er vonkjes oversprongen, ook al waren beide kringen hele
maal niet precies op elkaar afgestemd. Wanneer kringen zó dicht bij
elkaar zijn opgesteld, spreken we van een ‘vaste koppeling’. In tegen
stelling tot een ‘losse koppeling’, wanneer de kringen verder van elkaar
verwijderd zijn. In het laatste geval treedt alleen dan resonantie op
wanneer beide kringen precies op elkaar zijn afgestemd.
De mogelijkheid tot afstemming maakt het ons nu mogelijk, nauwkeurig
onze keuze te bepalen uit de talrijke radiozenders, die spanningen in
onze antenne opwekken.
Wij hebben gezien, dat een condensator de trillingen ‘vertraagt’. Het
zelfde vindt plaats wanneer men de trillingen dwingt een lange koper
draad te passeren. Hoe langer de draad, des te langzamer zullen de
trillingen verlopen, en dus des te lager zal het trillingsgetal, alias frequen
tie worden. Nu behoeven we zo’n lange draad natuurlijk niet tot een
hoepeltje te buigen, maar we kunnen die draad eenvoudig op een koker
winden. Dat hebt u inmiddels al zo keurig gedaan voor uw eerste
germaniumdiode-ontvanger, nietwaar?
Als u gevoelige meetinstrumenten bezat, zou u kunnen constateren, dat
de trillingen in een spoel zelfs nog belangrijk langzamer zullen verlopen
dan in een rechte draad van gelijke lengte. Evenals bij een spoel, die
om een weekijzeren kern is gewonden, teneinde een elektromagneet te
vormen, wekt ook onze spoel een magnetisch veldje op. Na onderbreking
van de stroom ontstaat een tegenstroom, die de nieuw toevloeiende
stroom ‘vertraagt’. Het is gewoon weer de oude Wet van Behoud van
Energie, die wij al van het aloude vliegwiel kennen. Is het vliegwiel
eenmaal op gang, dan weet het ding eenvoudig niet meer van ophouden.
Zo gaat het ook met een elektrische stroom. Zijn die elektronen eenmaal
in beweging, dan zetten ze nog even door, precies als een rij goederen
wagons, die door een locomotief wordt aangestoten. De locomotief
wordt afgeremd, maar de wagens rollen nog een heel eind door. Komt
er een nieuwe stroomimpuls, dan hollen de elektronen de nieuwe impuls
van tegenovergestelde richting enthousiast tegemoet. Gevolg: botsing,
wrijving, weerstand, vertraging. Het is net alsof de spoel zélf een tegen
stroom produceert. Bij een spoel met een ijzerkern (bijv, een elektro
magneet), is de zaak nog veel ingewikkelder. Het door de elektrische
stroom opgewekte magnetische veld, dat nog even nawerkt, wanneer de
stroom reeds is uitgeschakeld, wekt ook nog eens een Znt/wcrZestroom op.
U kunt dit heel aardig zien bij het onderbrekercontact van een simpele
huisbel. De spanningsbron is ongeveer 4 V, maar u moet eens kijken
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wat een venijnige vonk er bij die onderbreker te zien is! De heen en
weer slingerende, door de inductiestroom nog ‘opgezweepte’ elektronen
beweging in het kleine spoeltje rondom het elektromagneetje van de bel,
is de oorzaak van die vonken. In een spoel zonder ijzerkern is het
voornamelijk de zelfinductie, die de elektrische trillingen sterk vertraagt.
In feite ondervindt de wisselstroom in de elektriciteitsleiding in huis, in
een rechte draad, hinder van zelfinductie. En dat is dan nog maar een
tamme wisselstroom met 50 perioden (waarbij de spanning dus slechts
50 x per seconde van plus in min verandert). Ontzaggelijk veel groter
is die zelfinductie in een spoel, wanneer daar doorheen een hoogfre
quente wisselstroom wordt gejaagd, waarbij + en — enkele miljoenen
malen per seconde elkaar afwisselen. De elektronenstroom wordt door
zo’n spoel dan natuurlijk enorm vertraagd.
Dat ook een rechte draad, die men langs een magneetnaald voert, een
magnetisch veld opwekt, kunt u onmiddellijk gemakkelijk zelf con
stateren :

Fig. 69. Ook een ‘rechte’ draad wekt een magnetisch veld op!

Fig. 69 toont een rechthoekig gebogen draad, waardoor een elektrische
stroom wordt geleid. De magneetnaald zal direct een geringe afwijking
gaan vertonen. Er bestaat dus een magnetisch veld, dat bij onderbreking
van de stroom verdwijnt, maar dat toch niet nalaat bij opnieuw in
schakelen en verbreken van de elektrische stroom, een kleine zelfinductie
op te wekken’
Nu zal ik u niet gaan vermoeien met ingewikkelde wiskundige formules,
hoe men die zelfinductie kan berekenen. Knappe lieden hebben dat al
voor u uitgerekend, en als u later werkelijk studie van de elektronica
gaat maken (dit boek is slechts een inleiding daartoe!), dan kunt u van
deze formules nog naar hartelust kennis nemen.
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Laat ik dus volstaan met het geven van enkele voorbeelden:
a. De zelfinductie van een rechte draad van 0,75 m lengte en 2 mm
doorsnede bedraagt 1,095 nH*); zie fig. 70a.
b. de zelfinductie van een hoepelantenne met een doorsnede van 0,5 m
en een draadlengte van 150 cm = ca. 1650 nH (zie fig. 70b)
c. De zelfinductie van een hoepelantenne, gemaakt van een draad van
0,75 m en met een doorsnede van 24 cm = ca. 720 nH; zie fig. 70c.
d. De zelfinductie van een spoeltje met 4 windingen, met 8 cm doorsnede
is ca. 1800 nH; zie fig. 70d.
e. De zelfinductie van een spoel met 20 windingen en 3,4 cm doorsnede
en 8 cm spoellengte is ca. 4760 nH; zie fig. 70e.
a

750 mm

b
750 + 750mm

c
750 mm

d

80 mm

Fig. 70. Bij gelijke draadlengte, maar in spoelvorm gewonden is de zelfinductie
belangrijk groter dan bij een rechte draad.
*) Op blz. 98 lazen wij reeds, dat de maateenheid voor de zelfinductie de henry is
(zo genoemd naar de Amerikaanse natuurkundige Joseph Henry, die leefde van
1797-1878). 1 henry is echter zo’n kolossale hoeveelheid, dat men in de praktijk
rekent met : Viooo henry (millihenry) = (mH) of zelfs met Vioooooo henry (micro-,
henry) = (ptH) en ook nog met het duizendste deel van de p.H, de nanohenry (nH)
114

I

U ziet duidelijk uit deze voorbeelden, dat bij gelijke draadlengte, maar
in spoelvorm gewonden, de zelfinductie belangrijk groter is dan bij een
rechte draad. Bovendien neemt de zelfinductie toe met het aantal windin
gen, maar in verhouding belangrijk méér dan het aantal windingen
groter is geworden. Om het verdere goed te begrijpen, laat ik toch even
de grondformule voor de berekening van de zelfinductie voor een
cirkelvormige winding volgen:

Fig. 71

2/?

L = 4 n • /? (In — + 0,33)10-9 (henry)

In deze formule is:
R = straal van de winding in cm;
D = doorsnede van de draad in cm;
7i = (pi), aangenomen op het getal 3,14;
L = symbool voor zelfinductie;
n = aantal windingen.
Bij hoge frequenties moet men het getal 0,33 vervangen door 0,08.
Tot dusverre hebben wij alleen nog maar gesproken over spoelen, waarbij
de windingen netjes naast elkaar werden gelegd. Het is begrijpelijk, dat
men van begin af aan heeft geprobeerd kleinere spoelen te maken, die
toch dezelfde zelfinductie zouden opleveren als een grotere spoel. Ik
herinner mij, dat ik, als jongen van een jaar of 12, spoelen maakte met
een doorsnede van 10 cm en een lengte van 40-50 cm. Over de gehele
lengte werd dan aan de bovenzijde een strookje van een halve centi
meter breedte op elke vinding schoongekrabd (isolatie verwijderd).
Door middel van een glijcontact kon men dan zoveel windingen in-,
resp. uitschakelen, als men wilde. Tegenwoordig maken wij op enkele
punten aftakkingen en d.m.v. variabele condensatoren ‘overlappen’ wij
dan de verschillen in zelfinductie op verschillende punten van de spoel,
zodat men toch zeer nauwkeurig kan afstemmen.
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Teneinde de zelfinductie van een spoel te vergroten, en daarbij het
spoellichaam zelf te verkleinen (ruimtewinst, minder gewicht!), heeft
men in de loop der jaren, de meest verschillende spoelvormen bedacht,
o.a. honigraatspoelen, mandbodemspoelen, e.d. Honigraatspoelen zijn
vele jaren zeer populair geweest. Ik bewaar daaraan nog steeds de aan
genaamste herinneringen! Thans heeft de spoel met ijzer- of met ijzerpoederkern, de markt volkomen veroverd. In plaats van de ijzerkern
neemt men ook wel een materiaal, genaamd ferroxcube, een produkt van
de moderne poedermetallurgie. Philips brengt ferroxcubestaven in de
handel met 10 mm doorsnede, en met een lengte van 100 mm. Om een
voorbeeld te geven hoe belangrijk de zelfinductie door dit materiaal
wordt vergroot, deel ik, ter vergelijking mee, dat u, met behulp van dit
ferroxcubestaaQe, het spoeltje op blz. 99 beschreven, wanneer het op
een staafje ferroxcube van 10 mm doorsnede en 100 mm lengte zou
worden gewonden, slechts 50 windingen nodig zou hebben (met aftak
kingen op bijv, de 15e en 30e winding) en dat u voor de koppelspoel
maar 10 windingen nodig zou hebben gehad!
Bij hoge frequenties worden ijzerpoederkernen toegepast. De weerstand
voor de magnetische krachtlijnen moet namelijk bij hoge frequenties
sterker verkleind worden. De ijzerkern van de spoel moet dan zeer sterk
onderverdeeld worden en dat kan, d.m.v. ijzerpoederkernen. Een ijzerpoederkern bestaat uit betrekkelijk weinig, en zeer fijn verdeeld, ijzer
in een neutrale vulmassa. Zoals bijv, de keiharde slijpdeeltjcs zijn ingebed
in een zachtere massa, bij een slijpschijf. Of, om ’t maar héél populair
uit te drukken: zoals de krenten in een krentebroodje!
Hierdoor wordt verhinderd, dat in de afzonderlijke ijzerdeeltjes nog
stromen van enige betekenis geïnduceerd zouden kunnen worden. Der
halve is er ook maar heel weinig energie nodig om het magnetisme 2 x
per periode van richting te doen veranderen (N wordt Z, Z wordt
noordpool!). Bovendien moet men bij hoge frequenties terdege gaan
rekenen met verliezen, die kunnen optreden, door het spoellichaam.
Of dat nu van pertinax, eboniet, bakeliet, of van een van de vele andere,
moderne kunststoffen vervaardigd is. Deze spoelen met ijzerpoederkem
hebben vooral ten doel een bepaalde zelfinductie te verkrijgen met een
zo gering mogelijk aantal draadwindingen.
Natuurlijk ontstaan door deze ijzerpoederkernen bepaalde verliezen,
maar die worden weer gedeeltelijk opgeheven omdat we met minder
draadwindingen werken, en de ohmse weerstand derhalve geringer is dan
bij een spoel met méér draadwindingen. Die ijzerpoederkernen zijn inen uitschroef baar, zodat we daarmee de zelfinductie van hoog
frequente spoelen (binnen zekere grenzen althans!) kunnen regelen.
Wij kunnen daardoor 2 zelfinducties precies aan elkaar gelijk maken.
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Dat komt in de elektronica nog wel eens voor.
Een doorsnede van zo’n hoogfrequentspoel met ‘regelbare’ ijzerpoederkern, toont fig. 72.

ijzerpoederkern

Isolatie
materiaal

9—draadspoel

I—bevestlgingslip

Fig. 72. Spoel met instelbare ijzerkempoeder.
De kern wordt met een geïsoleerde schroevearaaier ingesteld.

Wanneer u in een radiowinkel een kant-en-klaar spoeltje koopt, dan
wordt dit geleverd in een afgeschermd metalen busje. Waarom? Welnu,
om de volgende reden:
We kunnen met een gerust hart, gewone weerstanden parallel of in
serie schakelen, en dan met behulp van een eenvoudige formule, de
totale, of resulterende, weerstand berekenen, bijvoorbeeld:

~RÏ~|-------|~R2
E1
E2

RJJ-----E3

Rtot (Ry)

Fig. 72a

Weerstanden in serieschakeling:

■^totaal = -Rl + E2 + R3
(Het symbool E staat voor Elektromotorische Kracht = EMK, of
voor Spanning).
El : E2 : E3 = R1 : R2 : R3
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Weerstanden in parallelschakeling:

De ‘v’ betekent ‘vervanging’, dus Rv betekent ‘vervangingsweerstand ’.

R

<><-

■o

1 R1 F

1'R2 F
Fig. 72b

Ry

Rl

Ry =

Rl x R2
Rl + R2

Rl

Rl

(voor 2 weerstanden!)
(voor meerdere weerstanden)

enz.

dus:

. . enz.

1
R2

R3

E

Rl

R2

~Tr~3~T

Rv
Fig. 72c

118

C2

C1

ctot

Fig. 72d

Voor condensatoren komen we er ook nog wel uit.
Parallelschakeling van enkele condensatoren
De formule is ook hier weer heel eenvoudig, namelijk:
C(0( = Cl 4~ C2 + C3 4- . . . enz.

Condensatoren in serieschakeling (voor 2 condensatoren)

Cv =
C

Cl x C2
Cl x C2

El

_ Cv x C2
C2—Cv

C2 =

CV

E

E2

Cv x Cl
Cl — Dv

Bij méér dan 2 condensatoren in serie:

1
1
Cl “ C2

=±=C1

==C2

Fig. 72e

. . enz.

C3

(Cv = vervangingscapaciteit)

Dat is alles logisch en begrijpelijk, en ik zou nu niets liever doen dan
hetzelfde grapje uit te halen met spoelen in serie- en parallelschakeling.
Maar . . . hier lopen we vast!
Wat is namelijk het geval? Die weerstanden, en die condensatoren, die
we parallel of in serie schakelden beïnvloeden elkaar niet. Maar bij
spoelen, die eigengereide, hoogst-nerveuze, en overgevoelige gevallen,
met hun magnetische velden, is de zaak volkomen anders. Twee spoelen
beïnvloeden elkaar namelijk door wederzijdse inductie. Daarbij spelen
de magnetische velden rondom elke spoel een grote rol.

119

Natuurlijk wordt die beïnvloeding wel geringer wanneer men de spoelen
een eind uit elkaar zet, maar dat kost even ruimte!
Eenvoudiger is het wanneer men zo’n spoel in een metalen afschermbusje
plaatst. Dan is er geen magnetisch veld buiten de spoel meer te bespeuren.
Er moet een luchtspleet blijven tussen de buitenste windingen van de
spoel en de metalen bus. Eigenlijk is deze bus te vergelijken met een
kortgesloten winding van de spoel.
En daar we dit magnetisch veld om onze spoelen hebben uitgeschakeld
d.m.v. dit metalen busje, kunnen we nü opnieuw aan ’t rekenen slaan.
(In onderstaande formule staat de L weer voor zelfinductie).
De zelfinductie van 2, parallel geschakelde (afgeschermde!) spoelen
kunt u berekenen d.m.v. de volgende formule:

LI x L2
H(henry)
LI 4- L2

Nu ziet de zaak er weer volkomen normaal uit.
Voor 3 en meer spoelen, parallel geschakeld, gebruikt u de formule:
Ltot —

1
1
1
1
------ 1-------- ----LI L2 L3

. . enz.

Voor in serie geschakelde spoelen, geldt:

Ltot = LI 4- L2 4- L3 . . . enz.
Dat lijkt dus als twee druppels water op de formules, die gelden voor
ohmse weerstanden, zie blz. 118.
Genoeg grauwe theorie voor het ogenblik! We gaan de handen weer
eens uit de mouwen steken, en een paar interessante proeven met onze
transistor nemen!
Met uw welnemen, zullen we daar dan mee beginnen in het volgende
hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 8
Hoe met minimale kosten (en moeite!) een volwaardige versterker
te bouwen! En alsof dat nog niet genoeg was . . . een hoogst
interessant radiotoestel erbij cadeau!
Wij maken kennis met een enorm belangrijk hulpmiddel in de
elektronica: de ‘radiobuis'. Over de stamvaders van onze moderne
buizen en hoe zo'n geval er van binnen uitziet. Tenslotte: elke
elektronenbuis heeft zijn eigen ‘ visitekaartje'.
De transistor als versterker

Wanneer u het inleidend gedeelte over de transistor opmerkzaam hebt
gelezen, en alles grondig begrepen hebt (en niemand weerhoudt u ervan
dit gedeelte, op dit ogenblik nog eens heel aandachtig over te lezen!)
dan bent u op transistorgebied al een aardige bolleboos geworden!
Wij gaan nu een volwaardige versterker bouwen met 2 transistors.
Daarvoor gebruiken we de allereenvoudigste hulpmiddelen en toch zult
u daarmee verrassend goede resultaten bereiken. De schakeling is zo
eenvoudig, en u hebt zo weinig onderdelen nodig, dat ’t werkelijk niet
goedkoper en eenvoudiger gaat! Ik gebruikte deze versterker bij het
schrijven van dit boek. Wanneer ik deze versterker aansloot op de aller
eenvoudigste germaniumdiodeontvanger, die in dit boek voorkomt,
kreeg ik een alleszins bevredigende luidsprekerontvangst.
Fig. 73 toont het schema van deze transistorversterker. Als transistors
kan men het beste de AC125, AC126 of AC127 gebruiken.
transistor

r

Q

c

db-r
IOjuF I
orlèl

C

r-dtO-.

transistor
B

E

C

E

rjj luidspreker

r

-------------------BI

B2

Fig. 73. Schema van een transistorversterker.

Als koppelcondensator nemen wij een elektrolytische condensator met
een capaciteit van 10 p.F. Een elektrolytische condensator, dus . . .
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goed opletten bij het aansluiten van de + en — verbindingen. Om de
juiste ‘werkspanning’ voor transistor 1 te verkrijgen, gebruiken wij de
weerstand R van 30 kilo-ohm. Deze is verbonden met de + klem van
de zakbatterij BI. Daardoor krijgt de basis weliswaar een vrij hoge +
spanning, maar ’t lukt toch uitstekend. Het is namelijk zo, dat de
emitterstroom van transistor Tl, die gelijk is aan de basisstroom van
transistor T2, slechts gering behoeft te zijn.
De weerstanden R1 en R2 zijn opgenomen ter beveiliging van de beide
transistors. Ik heb ze met stippellijntjes aangegeven. U kunt ze desnoods
weglaten. U zult al hebben gezien, als u gebruik maakt van zeer kleine
batterijtjes, dat het mogelijk is dit hele versterkertje onder te brengen
in een luciferdoosje!
Als we later over ‘gedrukte’ schakelingen en miniatuur-onderdclen voor
elektronische breinen e.d. gaan praten, zullen we zien, dat het formaat
van een luciferdoosje, in de moderne elektronica, als iets beschouwd
moet worden, dat minstens even kolossaal is als het Koninklijk Paleis
op de Dam in Amsterdam’ Maar, om te beginnen, is ’t best een aardig
resultaat.
Aan de ingangsklemmen bij ‘A’ verbindt u bijv, een laag-ohmige platen
speler, of één van de germaniumdiode-ontvangertjes, die wij al in elkaar
hebben gezet. Een klein luidsprekertje in de collectorleiding van de
tweede transistor opgenomen, zoals het schema aangeeft, en u hebt
uitstekende muziek in de kamer. Het allermooiste en meest praktische
zou nu zijn, als u deze 2-traps transistorversterker als een apart appa
raatje bouwt. Een apparaatje, dat u steeds en overal kunt gebruiken
waar ‘versterking’ nodig is. Ik zal dus in de volgende schema’s geen
transistorversterkers meer afbeelden, doch aannemen, dat u zelf het
beschreven 2-trapstransistorversterkertje altijd bedrijfsklaar hebt staan.
Mocht u, om de een of andere reden, daartoe dan nog niet gekomen zijn,
geen nood, dan slaat u de pagina eenvoudig op, waarop het schema van
fig. 73 staat afgebeeld, en maakt u binnen tien minuten dit hele ver
sterkertje opnieuw.
Wel moet u goed op de aansluitingen van de batterijen denken, en de
plussen en minnen niet door elkaar gooien, anders krijgt u een dot van
een kortsluiting.
Erg praktisch is ’t overigens een klein aanpassingstransformatortje te
plaatsen tussen de klemmen ‘A’ en het aan te sluiten apparaat (fig. 73a).
Een eenvoudig transformatortje, met verhouding 1 : 1 (primair : secun
dair) is wel op de kop te tikken, of anders desnoods zelf te prutsen van
een oude beltransformator. Verhouding 1 : 1 betekent, dat het aantal
wikkelingen aan de piimaire kant even groot moet zijn als aan de
secundaire. Er wordt door de primaire winding slechts een spanning
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geïnduceerd in de secundaire windingen. Er bestaat dus geen direct,
galvanisch contact tussen de versterker en het daarop aangesloten
apparaat. Kortsluiting kan derhalve niet voorkomen. Zou het
geval gaan fluiten of piepen, dan eenvoudig de aansluitingen bij ‘A’
verwisselen. U kunt (als u tenminste op de + en — let, de batterijen
van de versterker ook tegelijk gebruiken voor de voeding van de tran
sistors in het aangesloten apparaat en omgekeerd, natuurlijk). Tran
sistors vormen voor de batterij vrijwel geen belasting.
Een hoogst interessante radio-ontvanger is geschakeld volgens het
transistor-audionsysteem met terugkoppeling in emitterschakeling, en
capacitieve basiskoppeling. Dat is een hele mond vol! Ik zou u aanraden,
leert u dat zinnetje even uit ’t hoofd: U zult uw vrienden daarmee
daverend imponeren!
Nog méér imponeert u hen als u het geval ook inderdaad aan de praat
weet te krijgen. En ook dat kan. Hier is het schema (fig. 74):
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Fig. 74. Transistorontvanger met terugkoppeling.
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Wij weten reeds lang, dat bij transistors de emitterschakeling de meest
succesvolle is. Daarom wordt deze schakeling ook hier weer toegepast.
De basis van de transistor wordt rechtstreeks door hoogfrequente
trillingen uit antenne en speelsysteem ‘gestuurd’. De koppeling is capacitief, d.w.z. we leggen de van de spoelaftakking afgenomen hoogfre
quente spanning via condensator C2 aan de basis van de transistor.
Dan vinden we in de leiding, die naar de basis van de transistor loopt,
de belastingsweerstand met een waarde van 5 k£2. De ‘werkspanning*
van de transistor wordt d.m.v. de potentiometer op 100 Q ingesteld.
Voor de terugkoppeling maken wij gebruik van de extra wikkeling
(aansluitingen 5+6) van onze afstemspoel. De terugkoppeling wordt
geregeld d.m.v. de condensator Cl. Zou de terugkoppeling niet geluk
ken, dan de bedrading aan de aansluitingen van terugkoppelspoel
(5 + 6) omwisselen. Hebben wij alles nog eens goed nagekeken, dan
sluiten we antenne- en aardverbinding aan, en stemmen, om te beginnen,
op een sterke zender af. Daarbij laten wij het toestel nog niet ‘genereren’,
d.w.z. we draaien de variabele condensator Cl ver uit. Met de poten
tiometer P stellen we de werkspanning van de transistor in, totdat we
de beste geluidssterkte en kwaliteit bereiken. Daarna gaan we de terug
koppeling wat vaster maken door de variabele condensator langzaam,
en heel voorzichtig ‘in’ te draaien. De geluidssterkte zal sterk toenemen.
Dat zal vooral het geval zijn wanneer men de afstemming, d.m.v. de
variabele condensator C nog even bijregelt.
De lengte van de antenne speelt bij dit soort schakelingen een grote rol.
Wanneer de antenne te lang is, schakele men de, met een stippellijntje
getekende weerstand, R in. Hebt u een korte antenne, dan kunt u wel
direct koppelen aan de spoelaftakking. Welke aftakking de beste resul
taten geeft, moet u even proberen. Dat hangt af van de plaatselijke
ontvangstcondities.
U zult werkelijk versteld staan van de prima resultaten, die u met dit
toestelletje bereikt. Als uw antenne- en aardleiding in orde zijn, zult u
ook vaststellen, dat de verschillende zenders goed van elkaar te scheiden
zijn. Het apparaatje is dus behoorlijk selectief ook. U zult een aantal
buitenlandse zenders goed ontvangen. Belangrijk is de juiste bediening
van de terugkoppeling. Ook de werkspanning van de transistor moet u
zorgvuldig instellen. Is die werkspanning namelijk niet goed ingesteld,
dan zal de terugkoppeling gebrekkig werken (niet soepel genoeg) en
bovendien zullen muziek en spraak verwrongen doorkomen. U hebt
derhalve een volwaardig radiotoestel gebouwd tegen minimale kosten.
Om spanningverlies door de potentiometer te verkleinen, is de weer
stand R in serie met de potentiometer geschakeld. Als we straks dezelfde
schakeling nog eens zullen opzetten met behulp van een elektronenbuis
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(radiobuis), zult u bemerken, dat uw transistortoestelletje daarvoor
geenszins onderdoet.

Wij komen nu aan een uiterst belangrijk onderwerp in de elektronica
namelijk: de elektronenbuis.
Vroeger sprak men van een ‘radiolamp’. Die eerste radiobuizen gaven
inderdaad heel wat licht af. Bij het licht van een vierlampstoestel kon
men best de krant lezen.
De radiobuis, of, zoals we liever zeggen, de ‘elektronenbuis’ omdat een
dergelijke buis lang niet alleen voor radiodoeleinden wordt gebruikt,
kwam direct na de kristaldetector. De ironie heeft ’t zo gewild, dat die
‘uitgetelde’, aftandse kristaldetector, plotseling is opgestaan en zijn
opvolger, de elektronenbuis een zo enorme kaakslag heeft toegebracht,
dat deze zich daarvan waarschijnlijk nooit meer zal herstellen. Tóch zal
de transistor de elektronenbuis nooit geheel kunnen vervangen.
Om de werking van de elektronenbuis te verduidelijken, zullen we nog
even wat theorie moeten verwerken!
Het is u bekend, dat elektronen, die zich, in normale gevallen in metalen
geleiders voortbewegen, in de vorm van elektrische vonken kleine onder
brekingen in zo’n geleider kunnen overbruggen. Maar een elektron is
zo onvoorstelbaar klein, dat we ons echt niet moeten voorstellen, dat
wij elektronen zien overspringen. Wanneer men een vonk ziet, dan
bekijkt men alleen maar luchtmoleculen, die oplichten omdat zij door
elektronen getroffen worden.
Wanneer men een ‘vonkenbaan’ inbouwt in een gedeeltelijk luchtledige
glazen buis, dan zult u zien, dat de weinige luchtmoleculen, die in de buis
achtergebleven zijn, in de vorm van een lang, dun lint zwakjes oplichten
(zie fig. 75), wanneer wij de vonkenbaan links en rechts met de vonkinductor verbinden.

(k-... •■•■■!!)
Fig. 75

: Fig. 76

Gebruikt men een glazen buis, die nóg verder uitgepompt is, dan zal het
lichtlint nog zwakker worden, en men zal zien, hoe het lint regelmatig
door donkere strepen wordt onderbroken. Is de buis vrijwel geheel
leeggezogen (vacuüm!), dan ziet men geen lichtlint meer, maar licht de
hele buis groenachtig op; zie fig. 76.
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Volledig luchtledig wordt de buis nooit, en er zullen altijd elektronen
overblijven. Het groenachtige licht ontstaat, doordat een elektron de
glaswand raakt, en dan oplicht.
Daar in een medium van verdunde lucht de elektronen van de ene lucht
molecuul op de andere konden springen, en deze luchtmoleculen in een
luchtledige buis praktisch ontbreken, wordt de stroomdoorgang er niet
gemakkelijker op. Wanneer de lucht tot op één honderdmiljoenste
verdund is, dan komt zelfs de hoge spanning van een grote vonkinductor
er niet meer doorheen! Zie fig. 77.
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Fig. 77

Wij gaan nu in gedachten even terug naar Menloe Park in Amerika,
waar Thomas Alva Edison in het jaar 1854 de elektrische gloeilamp had
uitgevonden. Na ontzaglijke moeite was het hem tenslotte gelukt een
kooldraad te laten gloeien in een luchtledige glazen ballon. Dat uit
pompen van lucht was destijds een bijzonder ingewikkelde zaak. Toe
valligerwijze had Edison tijdens één van zijn proeven een derde metaal
draad in de ballon mee ingesmolten.
Tot zijn grote verwondering constateerde Edison, dat hij aan deze
derde draad, die niet met de batterij was verbonden, stroom kon ont
trekken. Alleen zó lang echter als de gloeidraad gloeide.
Dat was natuurlijk een uitermate vreemde bedoening, temeer daar
wanneer de gloeidraad koud was, of maar weinig spanning toegevoerd
kreeg, de derde draad géén stroom afgaf. Men had dit verschijnsel
aanvankelijk het ‘Edison-effect’ genoemd, en men had er destijds abso
luut geen verklaring voor.
Pas in 1906 bewees de bekende Duitse professor Arthur Wehnelt, die
in 1944 overleed, dat elke gloeiende draad grote hoeveelheden elektronen
uitstoot, en weer aantrekt. De elektronen dansen als ’t ware om de
gloeiende draad heen. Prof. Wehnelt construeerde een luchtledige buis,
waarin hij een metalen plaat aanbracht, en een gloeidraad, volgens
figuur 78.
De metalen plaat (anode) werd een vrij hoge positieve spanning gegeven
(minstens 60 V). De gloeidraad (of kathode), die met de negatieve klem
van de ‘hoogspanningsbatterij’ verbonden is, stoot elektronen af, die
door de positieve (dus: elektronen-arme!) anode worden aangetrokken.
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De elektronen vloeien dan verder naar de positieve klem van de batterij
af. Uit de negatieve klem worden dan opnieuw elektronen gestuwd naar
de kathode, en deze worden dan opnieuw door het luchtledige heen en
door de positieve anode aangezogen.
En hierop berust nu het principe van de elektronenbuis!

gloeidraad

anode

F
4V

60 V

gloeistroombatterij

anodebatterij

Fig. 78. De proef van prof. Wehnelt.

Door toepassing van een gloeikathode is het mogelijk, in een luchtledige
buis toch stroomdoorgang te verkrijgen. Het belangrijkste is daarbij,
dat we nu niet meer de, zeer hoge, spanning van een vonkinductor
nodig hebben, maar dat een spanning van 60-100 V op de anode al
voldoende is. Straks zullen wij gaan experimenteren met een elektronen
buis, die slechts 9-12 V anodespanning nodig heeft om een alleszins
bevredigende stroomdoorgang van kathode naar anode te verkrijgen. In
fig. 78 ziet u duidelijk, dat de ene batterij, de gloeidraad voedt, terwijl
een anodebatterij de uit de gloeidraad tredende elektronen uit de anode
wegzuigt. Een in de anodeleiding geschakelde galvanometer zal een
stroompje van slechts enkele milli-ampères aantonen. Weliswaar rennen
de elektronen met enorme snelheid door de luchtledige buis, maar
lichtverschijnselen blijven daarbij geheel achterwege.
Prof. Wehnelt had daarmee de eerste diodebuis vervaardigd.
Toch duurde het nog enkele jaren voordat een geniaal Amerikaan,
namelijk Lee de Forest, op de gedachte kwam om die uit de kathode
vrij wegvliegende elektronen door een ‘rooster’ te leiden, voordat ze
op de anode zouden neerploffen. Hij vond daarmee een methode om
de anodestroom (dus de elektronen, die zich van de kathode naar de
anode spoedden) te beïnvloeden. En wel zodanig, dat men op ’t ene
ogenblik de weg min of meer versperde, en op ’t andere moment de
passage juist vergemakkelijkte. U weet natuurlijk allang, dat elektronen
elkaar afstoten (ze hebben immers een gelijke, negatieve lading!). Wan127

neer men nu maar, van buiten af, elektronen in de richting van het
rooster stuurt, dan zullen deze direct door de op het rooster aanwezige
elektronen venijnig worden afgestoten, en wel zodanig, dat de elektronenstroom, die van de kathode naar de anode wil vloeien, volkomen
wordt onderbroken. Maar zodra de op het rooster veroorzaakte negatieve
lading van het rooster wordt afgevoerd, loopt de elektronenstroom van
gloeidraad (kathode) naar anode, weer gewoon door.
Ik heb mij dit gebeuren wel eens voorgesteld als jongens, die balletjes
(elektronen!) willen gooien door een jaloezie (rooster!). Zolang de
jaloezie maar flink wijd openstaat, gaat alles prachtig. Er komen heel
wat balletjes terecht aan de andere kant van de jaloezie. Hoe meer men
de jaloezie echter sluit (een grotere negatieve lading geeft!) hoe minder
balletjes lukt ’t dan nog aan de andere kant terecht te komen. Is de
jaloezie geheel dicht getrokken, dan is het spelletje finaal uit.

?o
o°o
-oo

rooster open

rooster gesloten

Fig. 79. Populaire voorstelling van de werking van een rooster in een elektronenbuis.

Toen Lee de Forest als derde elektrode het ‘rooster’ aanbracht, kreeg
de eerste radio/aznp (want het ding gaf nog aardig licht ook!), vier
aansluitingen: 2 voor de gloeidraad, 1 voor de anode en 1 voor het
rooster.
Die eerste radiobuizen bestonden uit een rechte, glazen buis, waarvan
de uiteinden dichtgesmolten waren. Voordat die uiteinden dichtgemaakt
werden, bracht men eerst de gloeidraad (kathode), de anode en het
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™“ter aan- Draadjes liepen naar buiten voor de nodige aansluitingen.
Zo n buis zag er dus ongeveer zó uit:

gloeidraadkathode

JL
-:

')

Fig. 80. De eerste triode.

anode

4

De eerste radiobuizen werden in Nederland (voor militaire doeleinden
oorspronkelijk) vervaardigd door het Heussen Laboratorium. Ik heb
die gevallen nog gezien. Ze waren aan beide zijden van een schroeffitting voorzien, zoals men bij ouderwetse étalagelampjes nog wel eens
zag. In april 1918 kwam de Philips Gloeilampenfabriek in Eindhoven
met de eerste radiobuizen uit. Die eerste radiobuizen waren zgn. laagvacuümbuizen. Ook al weer voorzien van schroeffittingen. Aan de ene
zijde de aansluiting voor de gloeidraad, en aan de andere kant de aan
sluitingen voor rooster en anode. Voor die laagvacuümbuizen was slechts
een lage anodespanning nodig, en dat vonden die eerste radio-amateurs
best fijn, want plaatspanningapparaten waren er nog niet. Als je ‘hoog’spanning nodig had (zo’n 60-80 V), dan knoopte je maar een stuk of
twintig zakbatterijtjes aan elkaar. Het kraakte wel een beetje, maar een
kniesoor, die daar op let! Het was immers nog een onafzienbaar lange
weg naar ‘werkelijkheidsweergave’ en ‘stereofonische* ontvangst! Er
kwam geluid uit, ook al waren het maar armetierige morse-pieptoontjes,
of het diep-gorgelende geluid van het eerste Rijks-Radiokuststation
Scheveningen-Radio (dat heette toen nog Scheveningen-Haven) en de
tot de dag van heden, overal bekende roepletters PCH, werden toen nog
geseind als
------- -------------P
CH
Pas vele jaren later werd dat een ordentelijk
PCH
Terugkomend op die eerste radiobuizen! Die hadden nog een onprettige
hebbelijkheid. Aangezien de aansluitingen van anode, en rooster vlak
bij elkaar waren aangebracht, ontstond er een enorm grote (schadelijke.)
capaciteit tussen deze elektroden. Ze gedroegen zich tegenover elkaar als
kleine condensators. Het duurder echter nog vele jaren voordat men
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ook in Nederland modellen van buitenlandse fabrieken ging overnemen.
De nieuwe vorm leek veel meer op een normale gloeilamp. En gloeien
dat die gloeidraad deed! Witgloeiend, in een zee van licht. Bij de oudste
radiobuizen bestond het ‘rooster’ uit een eenvoudig stukje blik, waarin
een aantal gaatjes was geponst. Zó zagen ze er ongeveer uit:

II I

rooster-

w

— J

------ anode

\/

gloeidraad

Fig. 81. Een van de eerste radiobuizen.

Boven dat doorboorde rooster was de vlakke anodeplaat aangebracht.
Dat was dus wel het simpelste, dat men zich kon denken.
Nu kan men zich voorstellen, dat rondom die gloeiende kathode (gloei
draad!) een ‘wolk’ van op en neer dansende elektronen ‘hangt’. Om er nu
zoveel mogelijk elektronen in ‘te vangen’, heeft men later de anode de
vorm van een metalen cilindertje gegeven, dat de gloeidraad omvat.
Het rooster kreeg de vorm van een dunne draadspiraal tussen gloeidraad
en anode geplaatst.
Het rooster in een triode (dus een radiobuis met drie elektroden): de
gloeidraad, het rooster en de anode, noemt men ook wel het ‘stuurrooster’. Waarom men dit doet, zal u weldra blijken.
Een bezwaar bij het gebruik van elektronenbuizen is altijd, dat men met
zulke hoge plaatspanningen (anodespanningen) moet werken. Die
variëren bij eindbuizen in een modern radiotoestel zo tussen de 200 en
300 volt. Daarbij consumeert de gloeidraad nog de nodige stroom,
zodat men voor de voeding altijd een vrij zwaar en omvangrijk hulpapparaat, de ‘voeding’, nodig heeft. Ja, die transistorontvanger, com-

130

pleet met versterker, die we al gebouwd hebben, is dan heel wat goed
koper en simpeler!
Maar ... de radiobuizenfabriek heeft ook aan ons, verknochte, radioknutselaars gedacht! Er bestaan namelijk dubbelroosterbuizen, met
twee roosters en zelfs met drie roosters, die maar een geringe anodespanning nodig hebben. Een van die roosters is altijd het ‘stuurrooster’.
De spanningen, die op dat rooster komen ‘sturen’ immers de elektronenstroom, die van kathode naar anode wil vloeien. De radiobuis, die wij
gaan gebruiken is een pentode. Een buis met 5 elektroden dus: kathode
anode, een stuurrooster, een schermrooster en een remrooster. De be
namingen zullen u duidelijk worden als we gaan kijken hoe zo’n elek
tronenbuis werkt.
In de praktijk laten we dat ‘stuurrooster’, ‘schermrooster’ en ‘remrooster’
meestal achterwege, en spreken we eenvoudig van rooster 1, 2 en 3.
Van de kathode uit gerekend, tellen we die roosters, dus zó (zie fig. 82):

a

a

g3
g2
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k t

ó

f

diode

k f

f

triode

k f

f

pentode

Fig. 82. Deze tekening geeft weer hoe, internationaal, elektronenbuizen schematisch
worden aangegeven. De kleine letters hebben de volgende betekenis:
a = anode; k = kathode; g = rooster (van ‘grid’ (Eng.) voor ‘rooster’); f = gloeidraad (van ‘filament’ (Eng.) voor ‘gloeidraad’); gl = stuurrooster; g2 = schermrooster; g3 = remrooster.
Er is in Nederland voor onze experimenten een uitstekende buis ver
krijgbaar, die Philips vervaardigt onder de benaming EF-98 (op die
letters en cijfers, die op radiobuizen gestempeld zijn, komen wij direct
terug).
Deze buis is al heel tevreden met een anodespanning tussen 4 en 30 V.
Met 2 zakbatterijtjes, dus 4,5 + 4,5 V = 9 V totaal, krijgt u al zeer
bruikbare resultaten. De gloeispanning is 6,3 V, maar de buis werkt al
zeer goed op een spanning van 5 V uit een scheltransformator. U kunt
ook de 8 V aftakking van de scheltransformator gebruiken, en een klein
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weerstandje tussenschakelen, zodat u op die vereiste 6,3 V gloeispanning
uit komt.
Wel moeten we de beide draden, die van de 5 V klemmen van de scheltransformator naar de gloeidraadaansluitingen van de buis lopen even
in elkaar draaien (‘twisten’). Per slot van rekening is die 5 V een wissel
stroom, die rondom de beide draden een magnetisch veldje opwekt.
Door de beide draden te strengelen, heffen de magnetische velden rondom
elke draad elkaar op, en op die manier voorkomen we een vervelende
‘brom’ van de 50 perioden van de netstroom. Goed onthouden, dat u dit
later ook altijd doet als u apparaten van blijvende aard gaat bouwen.
Eerst nog even iets over die gloeidraad, of kathode. Bij de oudste radio
buizen, werd inderdaad de gloeidraad direct door een gelijkstroombatterij
gevoed en verhit. Die gloeiende draad ‘emitteerde’ (= uitzenden, uit
sturen) dan elektronen.
Als ‘voeding’ kon natuurlijk uitsluitend gelijkstroom worden gebruikt.
Anders had men niets anders gehoord dan het gebrom van de 50 perioden
wisselspanning! Die eerste buizen waren dus allemaal direct verhitte
buizen. De kathode bestond alleen uit de gloeidraad. En nu neem ik aan,
dat u in de veronderstelling bent, dat die gloeidraad (kathode) over de
gehele lengte van de draad een en dezelfde spanning zou hebben! Maar
dat was helaas helemaal niet het geval. Neemt u eens een radiobuis in
gedachten, met een gloeispanning van 6 volt gelijkspanning. Het rooster
geven we een spanning van — 3 V. Maar, ten opzichte van welk punt
moeten we die — 3 V nu gaan rekenen?
Fig. 83 zal dit verduidelijken:
anodespanning
anode

T

rooster

elektronenstroom

-3V

-6V

C

-3V

roosterspannlng
batterij

B

6V

_9V

gloeidraad

'H

voeding gloeidraad

Fig. 83. Schematische voorstelling van de werking van een triode.
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!
U ziet uit de tekening op blz. 132 al heel spoedig, dat die roosterspanning
alleen maar — 3 V bedraagt, tegenover het punt B. Want, t.o.v. het
punt A is die roosterspanning niet minder dan — 9 V, en in ’t midden
van de gloeidraad bedraagt deze roosterspanning weer — 6 V. En toch
stuurt de gloeidraad over de gehele lengte elektronen uit. Ik ga er niet
verder op in hoe men, met allerlei kunstgrepen, destijds heeft ge
probeerd de onaangename gevolgen van het hierboven beschreven
verschijnsel zoveel mogelijk te neutraliseren. Dat is alweer verleden tijd,
want tegenwoordig werken we met indirect verhitte elektronenbuizen,
waarbij dat onaangename bijverschijnsel gelukkig achterwege blijft.
Uitgaande van de gedachte, dat alle verhitte materialen elektronen
‘emitteren’, de elektronen dus ‘vrij maken’, en dat dit evengoed bij een
roodgloeiend potkacheltje het geval is als bij een gloeiende draad,
bedacht men het volgende: Laten we die kathode indirect gaan verhitten!
Gloeidraad en kathode werden dus gescheiden. De gloeidraad werd
alleen nog maar stomweg een ‘kacheltje’, dat heet genoeg gestookt
moest worden om de kathode zo heet te krijgen, dat deze elektronen
ging uitzenden.
In de praktijk ziet zo’n indirect verhitte kathode er ongeveer als volgt uit:
de eigenlijke kathode
(bedekt met barlumoxyde)
om de emissie te bevorderen

metalen huisje

gloeldraadC
keramische scheidingsstof

Fig. 84. Schematische voorstelling van een indirect verhitte kathode.

Rondom de eigenlijke gloeidraad bevindt zich een metalen huls. De
gloeidraad kan nu rustig met wisselspanning worden ‘gestookt’, want
de gloeidraad is immers geen kathode meer, maar eenvoudig tot kachel
tje’ gedegradeerd. Een keramische scheidingsstof is aangebracht tussen
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gloeidraad en metalen huisje, om elektrisch contact tussen beide uit te
sluiten. De warmte van de gloeiende draad wordt echter, zonder enige
moeite, op het metalen huisje overgebracht. Om het metalen huisje
in staat te stellen gemakkelijker elektronen te ‘emitteren’ wanneer het
verhit wordt, is het metaal meestal bedekt met bariumoxyde.
Teneinde elk spoor van brom te voorkomen, wordt de gloeidraad in het
metalen kokertje ‘bifilair’ gewikkeld. Zoals u weet is ‘bi’ het Griekse
woord voor ‘twee’. ‘Fil’ (draad) kent u uit het Frans. Een bifilaire draad
is dus een draad, die dubbel gewonden is, zoals fig. 85 laat zien:

Fig. 85

Door die ‘bifilaire’ wikkeling wordt het magnetisch veldje, rondom de
gloeidraad opgeheven, zodat we geen brom krijgen. Dit grapje hebben
wij met de toevoerdraden van de scheltransformator naar de radiobuis,
ook al uitgehaald.
De kathode heeft even tijd nodig om ‘op te warmen’, zoals u bij het
inschakelen van een radiotoestel, dat met buizen werkt, of een televisie
toestel, zeker zult hebben vastgesteld.
De indirect verhitte kathode trekt zich er niets van aan, dat de gloei
draad 50 x per seconde van + in — verandert, maar blijft fijn op een
gemiddelde temperatuur over de gehele lengte van het metalen kokertje.
Ook trekt die kathode er zich geen fluit van aan, of u, in plaats van
wisselstroom, gelijkstroom zou aansluiten (een accu bijv.). Al zou u,
bij wijze van spreken, petroleum, of aardgas nemen, als die kathode maar
lekker warm wordt, zal deze braaf elektronen emitteren!
Onder aan de buis zien we de ‘pootjes’, de contactstiftjes, die in verbin
ding staan met de verschillende elektroden, dus gloeidraad, le, 2e, 3e
rooster en de anode. Deze stiften maakt men zo dun mogelijk teneinde
de capaciteit onderling, zo gering mogelijk te houden. Vooral op zeer
korte golven moet men dergelijke, ongewenste, capaciteiten drommels
goed vermijden!
Deze stiften passen in een buisvoethouder, waarvan wij er meteen eentje
bij de radiobuis aanschaffen. U hebt, voor de Philips EF-98, die wij
gebruiken voor onze proeven, een buishoudervoetje type ‘miniatuur’
nodig.
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De aansluitingen van dc buis ziet u in fig. 86.
max.19

u>
cj'

k,s
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E

Fig. 86

De onderkant van de EF-98-buis ziet er zó uit:

Fig. 86a

De buisvoethouders, die u in een radiowinkel koopt, zijn allemaal
bestemd voor ‘inhouw’. Dat is natuurlijk prachtig mooi, als u straks
apparaten bouwt, die een ‘permanent’ karakter moeten krijgen. Voor
onze proeven is zo’n inbouwbuisvoethouder natuurlijk weinig aantrekke
lijk, en daarom doen wij het volgende: wij lijmen het buisvoethoudertje
op een blokje hout, nadat we eerst aan elk lipje voorzichtig een stukje
draad van ca. 3 cm lengte hebben gesoldeerd. Het uiteinde van elk van
de 7 draadjes krabben we netjes schoon, en daarop maken wij een
kroonsteentje vast; dan tekent u de letters, die u in fig. 87 aangegeven
ziet, bij elk draadje. Het beste zet u deze draadjes elk met een krammetje
vast.
U zult zich misschien al hebben afgevraagd wat die geheimzinnige
letters en cijfers EF-98 toch te betekenen hebben. Daar is echter helemaal
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niets geheimzinnigs aan. Het geldt hier namelijk een internationale
afspraak tussen de fabrikanten van elektronenbuizen. Als u enkele
letters en cijfers op een willekeurige elektronenbuis ziet, kunt u direct
vaststellen om wat voor soort buis het gaat, op welke stroomsoort deze
werkt, welke toepassing voor deze buis wenselijk is, welke buisvoethouders nodig zijn, enz.
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Fig. 87. G1 =
G3 =
G2 =
A =
P2 ~
K =

\@>
A

F2

rooster 1 (stuurrooster);
rooster 3 (remrooster);
rooster 2 (schermrooster);
anode(plaat);
gloeispanning (beide aansluitingen mogen verwisseld worden);
kathode.

Het is nuttig, dat u even een blik werpt op deze internationale indeling.
U kunt deze later altijd weer raadplegen. Wij geven alleen de Europese
buistyperingen (waarop de Engelsen natuurlijk weer een uitzondering
maken! Die hebben namelijk helemaal geen systeem!).
De Europese typering bestaat meestal uit 2 of 3 letters, en daarna volgen
2 cijfers. De eerste letter geeft de hoofdgroep aan (namelijk de toe te
passen gloeistroomsoort). Deze letters zijn:
A
B
C
D

=
=
=
=
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4 V wisselstroom (indirect verhit);
180 mA (gelijkstroom);
200 mA (gelijk- of wisselstroomserie), indirect verhit;
1,2—1,4 V batterij (direct verhit);

E
F
G
H
K
O
P
U
V

=
=
=
=
=
=
=
=
=

6,3 V indirect verhit (meest toegepaste buizen!);
13 V speciale, indirect verhitte buizen voor autoradio’s;
5 V;
12,6 V batterij (direct verhit);
2 V batterij (direct verhit);
‘koude’ kathode (germaniumdioden en transistors);
300 mA gelijkstroom/wisselstroom (indirect verhit);
100 mA gelijkstroom/wisselstroom, of U-serie (indirect verhit);
50 mA gelijkstroom/wisselstroom (indirect verhit).

Groepen B, C, P, U en V zijn speciaal voor serievoeding van de gloeidraden. Ze kunnen zowel als gelijk- als wisselstroomnetten worden
gebruikt. Type ‘B’ echter uitsluitend voor gelijkstroom.
Bij dit soort buizen wordt niet de gloeispann/n^, maar de gïoeistroom
vermeld.
De 2e en eventueel ook de 3e letter is een aanduiding voor de buis/ypes,
bijvoorbeeld:
A = r.f.-diode (gelijkrichter);
B = r.f.-dubbeldiode (bijv, detector);
Dat r.f. betekent radiofrequentie m.a.w. een met het oor niet waar
neembare frequentie. In tegenstelling metaudiofrequentie (a.r.),die
‘hoorbaar’ is.
C = triode (uitgezonderd ‘eindbuizen’);
D = eindtriode;
F = pentode (géén eindbuis);
H = hexode (of heptode);
K = octode (of heptode);
L
eindpentode;
M
afstemindicator (‘magisch oog’);
P = secondaire emissiebuis;
Q = enneode (dat is een buis met negen elektroden);
S = zaagtandspanningsbuizen (o.a. voor televisie);
W = enkelfasige, met gas gevulde gelijkrichter;
Y = enkelfasige gelijkrichter (hoogvacuüm);
Z = dubbelfasige gelijkrichter (hoogvacuüm).
De 2 cijfers, die hierop volgen, betekenen:
le cijfer', welke buisvoet gebruikt wordt;
2e cijfer', duidt aan, of men met de laatste, dan wel met een oudere uit
voering van een bepaald huistype te maken heeft.
1-9. zijcontactbuizen, met topaansluiting (behalve de types UCH4,
UBL1, die beide met octalvoet worden geleverd);
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1

11-19.
21-29.
31-39.
40-49.
50-59.
61-79.
80-89.
90-99.
110.

stalen buizen (Duits);
lock-in (sleutel-) en octalbuizen;
octalbuizen (Engels);
rimlock-serie (8 pennen);
zijcontact- en 9-pens-sleutelbuizen plus diverse ‘buitenbeentjes’;
subminiatuur-buizen;
dwergbuizen;
miniatuurtypen (7 pennen);
pico-serie (te vergelijken met Rimlock).

Buizen, van welke serie ook, die hetzelfde nummer dragen, hebben in dc
regel ook eenzelfde ‘karakteristiek’ (zie hierover later).
Aan de hand van bovenstaande Europese buistypering, stellen we vast,
dat de aanduiding op de buis, die wij kopen (de EF-98), allerminst
geheimzinnig is. Deze spreekt nu een duidelijke taal voor ons.
Als wij dus een buis EF-98 kopen, dan hebben wij een buis, die de
volgende ‘hebbelijkheden’ bezit:

De E betekent’, de buis is een indirect verhitte buis, die 6,3 V gloeispanning nodig heeft.
De hierop volgende F betekent: onze buis is een pentode (dus met 5 elek
troden) namelijk:
3 roosters
1 anode
1 kathode
Samen: 5 elektroden; klopt!
De 9 vertelt ons, welke buisvoet werd gebruikt. In ons geval dus een
7-pens miniatuur-buisvoet.
Het daarop volgende, laatste cijfer 8 verklapt ons, dan tenslotte nog,
dat wij met een normaal, modern buistype te doen hebben.
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HOOFDSTUK 9
De geboorte van een radiobuis. . . Enkele fabricagegeheimen
We laten onze buis als 'ventiel' werken. Hoe wordt een buiskarakteristiek samengesteld? Wij leren iets over steilheid en
inwendige weerstand van buizen. En dan ronden wij het hoofdstuk
af met een zelfgemaakte 'centrale' voor het opwekken van
negatieve roosterspanning.

De fabricage van radiobuizen
De elektroden bevinden zich, zoals we ook bij onze EF-98 zien, in een
glazen ballon. Vroeger bracht men een zgn. ‘glaskneep’ aan, in de
ballon. Daarin waren de steundraadjes voor de elektroden en de verbindingsdraden gestoken. Ook was in die ‘glaskneep’ een glazen pijpje
aangebracht, dat aan een luchtpomp werd aangesloten. Nadat de lucht
weggezogen was, smolt men het glazen buisje dicht. Nu is het zo, dat
een metaaldraad bij verhitting uitzet. Men moet dus een metaalsoort
kiezen, die bij verhitting, evenveel uitzet als het glas van de ballon.
Anders zou de ballon bij te grote uitzetting van het metaal kunnen
knappen, óf het glas zou meer kunnen uitzetten dan het metaal en dan
zou er lucht in de ballon kunnen binnendringen. En dat is zéker de
bedoeling niet, omdat door de aanwezigheid van de zuurstof in lucht,
de gloeiende metaaldraad volledig zou verbranden.
De ‘spiegelende’ laag, die men in de buis ziet, wordt veroorzaakt door
een zgn. ‘getter’ (Eng.: to get = krijgen,‘pakken’). Voor het dichtsmelten wordt een klein metalen plaatje in de buis aangebracht. Het
heeft de vorm van een klein schepje met een magnesiumverbinding erop.
Het doel van deze ‘getter’ is het volgende: wanneer de buis wordt verhit,
komen er uit de verschillende metalen delen in de buis altijd nog kleine
gasrestjes te voorschijn. Het voornaamste ‘gas’ is lucht. Deze gassen
worden door de ‘getter’ chemisch gebonden, en ze slaan als een zilverspiegel op de binnenzijde van de glasballon neer.
Vroeger staken de verbindingsdraden naar de elektroden soms op de
vreemdste plaatsen uit de glazen ballon. Later werden zij onder, boven
en opzij naar buiten gebracht.
Daarna werden de buizen van ‘pootjes’ voorzien. Bij moderne buizen
vindt men alle aansluitingen in de buisvoet. Rooster-, en anodepen
liggen altijd zó tegenover elkaar, dat er zich steeds een metalen busje
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tussenin bevindt. Soms is dit de zoekpen’ van de buis, die het inzetten
van de buis vergemakkelijken, zodat pennen en gaatje goed tegenover
elkaar komen te liggen. Bij moderne buizen zit er een busje in het
voetje. Ook de ‘glaskneep’ in de glazen ballon komt in de moderne
buizen niet meer voor, en ook het oorspronkelijk bakelieten voetje is
verdwenen. De buis is geheel en al van glas gemaakt. Ook de voet. Door
de glazen bodem zijn de contactpennen gestoken en dichtgesmolten.
Deze contactpennen passen in de moderne huishouders. Rooster,
kathode, anode en gloeidraden worden in de ballon ‘gepuntlast’ op de
contactpennetjes. Dit is tot op heden, wel de stevigste constructie geble
ken, die bovendien de geringste verliezen veroorzaakt.
En nu gaan we eens een paar eenvoudige proeven nemen met onze
gloednieuwe EF-98-buis. Eerst gaan we kijken hoe onze EF-98 die in
feite een pentode is (dus met 5 elektronen), zich gedraagt als wij de buis
als een diode (dus met slechts 2 elektroden) schakelen.
Wij maken daartoe een proefopstelling volgens fig. 88.

buis EF 98

G

_________ ______________________

naar 5V klem
scheltransformator

Fig. 88. De pentode als diode geschakeld.
Wij voeren de spanning van batterij BI via schakelaar S naar de potentiometer P. Zodoende kunnen wij tussen het glijcontact van de potmeter
en de onderste aansluiting, naar keuze, een anodespanning afnemen.
Deze anodespanning leiden wij, via de galvanometer (het mag ook een
mA-meter zijn!), naar de buis. Overigens is het al heel eenvoudig om
onze EF-98 pentode buis als diode te schakelen. Wij verbinden daartoe
alleen maar de roosters 1, 2 en 3 met de anode door. Op het schema
ziet u dat duidelijk aangegeven.
De drie roosters, plus de anode, werken nu als één gemeenschappelijke
anode\ De kathode ligt, zoals gebruikelijk, aan de negatieve klem van
de batterij BI. Dientengevolge zal de gemeenschappelijke anode, in deze
schakeling, altijd positief zijn, t.o.v. de kathode. De gloeidraadaansluitingen verbinden we met de 5 V klem van de scheltransformator.
Alvorens de proefopstelling in te schakelen, draaien we eerst de poten-
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tiometer helemaal terug, zodat er geen spanning op dc gcniccnftcluippclijke anode staat. Nu steken wij dc stekker van de primaire wikkeling
van onze scheltransformator in het stopcontact van dc huislciding, en
wachten dan 1-2 minuten, totdat de kathode tot dc vereiste werk tempe
ratuur is ‘opgewarmd’. Dan draait u de pot meter verder uit. De galvano
meter zal nu krachtig uitslaan. Hiermee bewijst u dat in het inwendige
van de EF-98 een elektronenstroom is gaan vloeien.
Wanneer u over een goede milli-ampèremeter beschikt (wat een fantas
tisch verjaardagscadeautje overigens!) kunt u, de samenhang (correlatie)
tussen de spanning op de anode én de anodestroom (in feite dus de
opgewekte elektronenstroom!) nauwkeurig meten en een ‘karakteristiek’
van de buis samenstellen.
Nu verwisselen we de aansluitingen van de batterij BI (m a.v. we ver
wisselen de ‘polariteit’). En nu kunt u de potmeter zover uitdraaien
totdat u er een lamme duim van krijgt . . . De galvanometer zal niet
uitslaan. U bewijst hiermee, dat de anode beslist een H- spanning moet
hebben. Bij een — spanning op de anode vloeit er absoluut geen elek
tronenstroom.
De buis werkt dus als een ‘elektrisch ventiel’, precies zoals de germaniumiode, en de transistor.
Men kan van deze ventielwerking mooi gebruik maken om wisselspan
ningen gelijk te richten. Ook kan men de elektronenbuis gebruiken als
‘demodulator’ oftewel ‘detector’ voor radio-frequenties. Als u een
Engels of Amerikaans radioschema bekijkt, zult u zien, dat de radio
buizen zijn aangegeven met de letter V (= valve = ventiel, of klep).
Om te laten zien, dat de EF-98, als diode geschakeld, wel degelijk als
een ‘ventiel’ bij wisselspanningen werkt, maken wij de volgende proef
opstelling :

EF 98

Fig. 89. Een pentode als diode geschakeld.

De gloeidraad verbinden wij, in dit geval even met een gewone zakbattery
(of liefst 2 zakbatterijen parallel geschakeld), zodat we over ccn wat
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grotere stroomsterkte beschikken. We hebben onze scheltransformator
namelijk nodig om een wisselspanning van 5 V op te wekken, die we gelijk
gaan richten. Mocht u een tweede scheltransformator hebben, of een
accu, dan kunt u deze natuurlijk i.p.v. de zakbatterijen gebruiken.
Uit het schema blijkt, dat de spanning afneemt aan het glijcontact van
de potentiometer. Wanneer u de stekker van de scheltransformator in
het stopcontact van de huisleiding steekt, dan zal bij het uitdraaien van
de potmeter de galvanometer een krachtige uitslag, hetzij naar links,
hetzij naar rechts, te zien geven. Poolt u de aansluitingen van de galvano
meter echter om, dan zal het instrument precies naar de andere kant
uitslaan. Het bewijs, dat door de windingen van de galvanometer een
gelijkstroom loopt. Wilt u nog een bewijs daarvoor? Ook dat kan.
Sluit u daartoe even de roosters en de kathode met elkaar kort. De buis
is dan buiten gebruik. Er zal nu een wisselstroom door de galvanometer
vloeien. Het is dan zuiver toeval naar welke richting de naald van de
meter zal uitslaan. We hebben dus bewezen, dat onze buis, als diode
geschakeld, een wisselspanning gelijk kan richten. Ook hebben wij vast
gesteld, dat een elektronenstroom slechts dan kan vloeien als we de
anode een + spanning geven t.o.v. de kathode. We snijden dus een
periode van een wisselspanning in tweeën, dus zó:

w
+

a

+

+

en derhalve houden we over:

b

of, als u wilt:

c

A A A
A A A

maar, in elk geval, een ‘pulserende’ gelijkstroom.
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Bij de volgende, inleidende proef, die wij gaan nemen met de EF-98-buis,
schakelen wij de buis als ‘‘triode'. Daarvoor maken wij eerst deze een
voudige proefopstelling:

B1

B2
S

Fig. 90. De pentode als triode geschakeld.

Ook in deze schakeling verbinden wij het schermrooster, het remrooster
en de anode weer met elkaar, zodat weer één gemeenschappelijke anode
ontstaat. Het stuurrooster verbinden wij ditmaal echter met het glijcontact van de potmeter P. Van dit contact nemen wij de roostervoorspanning af die batterij B2 levert. De gloeidraad voeden wij, zoals
gebruikelijk, d.m.v. de 5 V klemmen van onze scheltransformator. Wij
kunnen zo langzamerhand die verbinding tussen gloeidraad en schel
transformator wel dromen, en we zullen deze verbinding dan ook in de
volgende schema’s eenvoudig weglaten. Op schakelschema’s voor elek
tronische buizen ziet u in de praktijk, zelden of nooit de gloeidraadverbindingen getekend.
Nadat u de scheltransformator hebt aangesloten, moet u eerst de
contactarm van de potentiometer helemaal ‘in’ draaien, zodat de volle
negatieve voorspanning op het stuurrooster komt. Ook nadat de kathode
‘opgewarmd’ is, zal de galvanometer niet uitslaan. Maar draaien we de
potentiometer langzaam terug, zodat we minder negatieve spanning
op het stuurrooster krijgen, dan zal de galvanometer plotseling uitslaan.
En die uitslag zal groter worden, naarmate wij de negatieve voorspanning
op het stuurrooster kleiner maken. Wanneer u echter de galvanometer
in de roosterkring aansluit, i.p.v. in de anodekring, zult u, bij geen
enkele stand van de contactarm van de potmeter, ook maar enige uitslag
op de galvanometer aflezen.
Wij leren uit deze proef dit: een t.o.v. de kathode negatief geladen
rooster, wordt door de kathode zo hevig met elektronen gebombardeerd,
dat een anodestroom eenvoudig onmogelijk kan vloeien.
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Een anodestroom zal pas gaan vloeien wanneer de roostervoorspanning
beneden een bepaalde waarde komt. Door het inschakelen van de galva
nometer in de roosterkring konden wij vaststellen, dat er absoluut geen
roosterstroom vloeit. Dit bewijst, dat de anodestroom uitsluitend en
alleen door een spanning ‘gestuurd’ kan worden. In de roosterkring
wordt geen elektrisch vermogen ‘verbruikt’. De waarde van de rooster
voorspanning waarbij de anodestroom net begint te vloeien, noemt men
de roostersperspanning. Deze hangt af van de anodespanning. Hoe
groter de anodespanning, hoe groter ook de waarde van de rooster
sperspanning zal zijn.
Wij hebben al gezien, dat de roosterspanning een directe invloed uit
oefent op de anodestroom.
Wanneer wij een gevoelige milli-ampèremeter bezitten, kunnen wij, zoals
wij reeds hebben gelezen, een ‘karakteristiek’ voor de buis opzetten.
Het is misschien wel interessant hierover een paar details te vermelden.
In de eerste plaats moeten wij dan een meettabelletje opstellen. Hierop
schrijven wij, onder elkaar, de verschillende anodestromen, die wij bij
verschillende roosterspanningen noteren, bijvoorbeeld:
Roosterspanning (Ug)
in volts

Anodestroom (/a)
in mA

—10
— 9
— 8
— 7
— 6
— 5,5
— 5
— 4
— 3
— 2
— 1
0

0
0
0
0
0,1
0,15
0,35
1,15
2,7
4,2
5,6
7,1
8,6
10

+ 2
+ 2

Maar zo’n lijstje is niet erg overzichtelijk. Dat is altijd het geval met hele
reeksen getallen. Het is slechts een enkeling gegeven uit zo’n dorre
cijferreeks meteen opvallende feiten af te lezen. Daarom zet men deze
cijferreeksen in de praktijk meestal in een grafiekje om. Dat zullen wij
eveneens doen.
Op een velletje ruitjespapier zet u een horizontale lijn uit (de abscis) en
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Nog een historische foto! Het oplaten van een ‘vliegerantenne’ op Signal Hill
(Newfoundland) in december 1901. Zendtorens had men niet, dan maar een stukje
koperdraad met een vlieger naar boven hijsen! Toch werd, o.a. met behulp van deze
vliegerantenne, de eerste radioverbinding over de Atlantische Oceaan tussen ZuidWales en Newfoundland tot stand gebracht!
Tussen haakjes, de meneer, die links op de foto komt aanlopen, is Marconi zelf.
(Deze foto werd welwillend ter beschikking gesteld uit de archieven van de Marconi
Comp. Ltd. te Chelmsford, Essex, Engeland.)

Dit is een radiozender uit 1901. Een zeer beroemde bovendien, want deze zender over
brugde, voor de eerste maal, de Atlantische Oceaan. Links vooraan de condensa
toren, rechts de vonkbrug.
(Foto Marconi Ltd.)

!
I

Een radiobuis wordt geboren! Glas hecht zich aan metaal.
(Foto Philips Eindhoven.)

Mengtafel van de zender van Radio Nederland Wereldomroep. Op de achtergrond
één der studio’s.

verdeelt dan die lijn, op regelmatige afstanden, in stukjes van bijv. 1 cm
breedte, welke u nummert met —1, —2, —3 enz. Op de verticale lijn
(de ordinaat) zet u naar boven, uit: +1, +2, +3, enz. Zie fig. 91.
| mA
10 anodestroom
9
18
“8’

7
- 6
■

5

mA

- 4
3
- 2
- 1

-8-7-B-5-4 -3-2 -1

10 /
9Z

G

I
anodestroom
Ia

6
5
4
3
2
1

0 *1 +2 *3

Fig. 91

— 8 -7-6 -5 -4 —3-2 -1 0 *1 *2 *3

Fig. 92

Op het kruispunt van de horizontale en de verticale lijn, is het punt O
(oorsprong). Rechts van die verticale lijn, zet u op de horizontale lijn
nog uit: 4-1, +2, enz.
Nu neemt u de tabel van zoeven, en gaat u de genoteerde waarden invul
len op de grafiek. Wanneer bij een roosterspanning van —7 V een
anodestroom van 0 mA is gemeten, dan zetten we een stipje neer. Hebt
u 0,1 mA bij — 6 V gemeten, dan plaatst u weer een stipje, en zo gaat
u door alle gemeten waarden met een stipje op de juiste plaats in de
grafiek aan te tekenen. Deze stipjes verbindt u door een vloeiende,
doorgaande lijn en dan hebt u de ‘karakteristiek’ van de buis vastgelegd.
Zie fig. 92:
Deze grafiekheetde Ug—Ia—karakteristiek. U hebt immers de waarden
van de spanning op het rooster (Ug) opgetekend, tegenover de waarden
van de anodestroom (Ia).
Een deel van de lijn is recht. Dat is het gedeelte, waarin een positieve
roosterspanning voorkomt. En die mag niet gebruikt worden. Uit ons
voorbeeld leren wij, dat bij de onderzochte buis, de roosterspanning kon
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variëren van —4 V tot 0 V, om een evenredige variatie in de anodestroom
te veroorzaken.
De anodestroom varieert, wanneer men de spanning op het rooster
varieert.
Voor elk huistype verandert de karakteristiek. Ze hebben dus allemaal
vérstrekkende eigenschappen. (Om eerlijk te zijn, zult u ook vaststellen,
dat de karakteristieken van twee buizen van hetzelfde type, ook niet
altijd helemaal gelijk zijn!)
Fig. 93 toont nog een karakteristiek van de EF-98-buis, die u waar
schijnlijk inmiddels hebt aangeschaft.

EF 98

5
I(mA)

Ua =1Z6V
Ug2 = 6,3 V
Ug3=0V
4

3

2

/
1

_ 0
Ug1<U) -3

-2

-1

Fig. 93. Karakteristiek van een EF- 98-pentode.
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Gaan we nog even na wat een radiobuis, als triode geschakeld, voor ons
kan doen. Wij hebben vastgesteld, dat de anodestroom (/a) toeneemt,
of vermindert wanneer wij een stuurspanning Uq aanleggen. Fig. 94
toont ons die situatie:
o

la

è

■o

ug
-o

o

Fig. 94

De weerstand in de buis wordt dus groter of kleiner, naarmate wij de
roosterspanningen variëren.
In plaats van fig. 95 zouden wij de zaak dus ook heel eenvoudig sche
matisch kunnen voorstellen als in fig. 96.

o-

G

G

o-

o

Fig. 95

Fig. 96

De pijl door de weerstand getekend, is het internationaal vastgestelde
tekén voor het begrip ‘veranderlijk’.
Nu kunnen we echter die ‘veranderlijke’ weerstand met voordeel ver
vangen door een vaste weerstand (zie fig. 96).
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Uit die figuur zien we al heel gauw, dat we hier te maken hebben met
een potentiometerschakeling. De spanning tussen de punten C en D is
afhankelijk van de uitwendige weerstand 7?u of de inwendige weerstand Ri
Kijken we nu even naar fig. 97, dan zien we, dat de buis in serie met de
weerstand 7?u staat.
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Fig. 97

En nu verstaan we onder de inwendige buisweerstand Ri, de weerstand,
die de buis op zichzelf vormt. De uitwendige weerstand, of belas tingsweerstand, is de weerstand, die we 7?u noemen.
De karakteristiek van het ene huistype kan enorm veel verschillen van
die van een ander type. Vooral letten wij op de steilheid van de karak
teristiek.
Onder die steilheid van een buis verstaat men de verhouding van het aantal
milli-ampères, dat de wijziging van de anodestroom bedraagt tot het aantal
volts, dat deze wijziging teweegbrengt, dus:

... ., anodestroomverandering
steilheid:-------- :3:—
roosterspanningsverandenng
Die wijzigingen zijn natuurlijk zeer gering.
Wil men de versterking van een toestel afregelen, dan kan men dit o.a.
doen door de steilheid van één of meer buizen te wijzigen door de
negatieve roosterspanningen te vergroten. U maakt dan de roosters
‘meer negatief’. Maar als u de grafiekjes nog even bekijkt, zult u al
spoedig opmerken, dat u weldra de ‘knik’ in de karakteristiek bereikt,
en dat er dan helemaal geen anodestroom zal vloeien. De buis is dan
dichtgeknepen, of dichtgedrukt. Zo’n plotselinge overgang is natuurlijk
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niet altijd welkom, hoewel in elektronische apparatuur vaak van een
‘dichtgeknepen’ buis gebruik wordt gemaakt, om deze als ‘schakelaar’
toe te passen. Maar wil men de sterkte regelen, dan maakt men van een
ander soort buizen gebruik. Men vervaardigt daartoe buizen, waarvan
de karakteristiek een lange, flauwe bocht maakt. Dat betekent dan, dat
we in die bocht heel wat meer speelruimte voor roosterspanningvariaties
ter beschikking krijgen. Het gaat hier om de zgn. ‘regelbuizen’. Men
noemt ze ook wel varipentoden, selectoden of variabele pt-buizen. Men
gebruikt in dergelijke buizen zeer speciaal gewonden roosters. Zie fig. 98.

kathode

rooster

II
tor
Fig. 98

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Fig. 99

Meestal wordt zo’n typisch rooster toegepast in meerroosterbuizen,
zoals pentoden en tetroden. Deze regelmethode gaat echter alleen op
bij Aoög/re^wenZversterking. Maar ideaal kan ik deze regelmethode toch
niet noemen, omdat de merkwaardig gekromde karakteristiek (zie fig. 99)
gauw aanleiding geeft tot sterke signalen op het stuurrooster, waarvan
vervorming en brommen het gevolg zullen zijn.
Behalve de steilheid van een radiobuis, interesseert ons natuurlijk ook
zeer de versterkingsfactor.
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De versterkingsfactor kunnen wij vaststellen door de buis in te stellen
in zijn werkpunt. Nemen wij eens aan, dat de buis werkt met een roosterspanning van — 2,5 V. De anodestroom, die u meet, hangt natuurlijk
volkomen af van de anodespanning, die u hebt aangelegd. Verlaagt u de
anodespanning, en laat u de roosterspanning ongewijzigd, dan loopt de
anodestroom terug.
Kijkt u nog even naar fig. 100.
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Fig. 100. Proefopstelling voor het vaststellen van de invloed van ae roosterspanning
op de anodestroom. Schematische aanduiding van verschillende huistypen.
Laten we de aangenomen anodespanning Ea van 200 V eens verlagen
met 40 V, dus tot 160 V. De anodestroom loopt dan bijv, terug van
3,3 mA tot 2,1 mA, dus wordt deze 1,2 mA geringer.
De anodespanning laten wij nog even op 160 V staan, maar wij verhogen
de roosterspanning zoveel, dat wij weer een anodestroom krijgen van
3,3 mA. U hebt, om dit te bereiken bijv, de roosterspanning moeten

Code voor fig. 101 op blz. 151

A. enkele diode;
B. duode-diode (detector en AVR-L.
diode);
c. triode (uitgezonderd eindbuizen);
D. eindtriode;
E. tetrode;
F. r.f.-pentode;
G. hexode;
H. octode;
K. eindoctode;
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eindpentode;
afstemindicator;
secondaire emisicbuis;
enneode (buis met 9 elektroden);
x. dubbelfasige kwikdampgelijkrichter;
Y. enkelfasige gclijkrichter (hoogvacuüm);
Z. dubbelfasige gelijkrichter (hoogvacuüm).
L.
M.
P.
Q.

brengen van — 2,5 V op — 1,8 V. Derhalve is de roosterspanningsverandering 2,5 V — 1,8 V = 0,7 V.
De versterkingsfactor (uitgedrukt in [i = mu) is: de anodespanningsverandering, gedeeld door de roosterspanningsverandering, bij gelijk
blijvende anodestroom.
Fig. 101 laat de schematische aanduiding van verschillende huistypen
zien, waarvan wij er enkele reeds kennen.
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Wij gaan verder met onze inleidende proeven met de EF-98-buis, en
schakelen deze ditmaal als pentode, volgens fig. 102.
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Fig. 102. Dc EF-98 als pentodc geschakeld.

Als roosterspanning kunnen wij 0 volt kiezen. Stuur- en remrooster
worden met de kathode doorverbonden. Tussen schermrooster en
kathode heerst dus de spanning van batterij B2 (= 4,5 V). Voor de
anodespanning nemen wij de totale spanning van de batterijen BI 4- B2.
De spanning is aangesloten op potentiometer P, en kan via de contactarm van de potmeter, en via de galvanometer, naar de anode worden
gevoerd.
Voor het in gebruik nemen van de proefopstelling, draait men de pot
meter helemaal ‘uit’, zodat de buis géén anodespanning krijgt. Dan
houden wij de galvanometer in de gaten, en draaien de potmeter lang
zaam ‘open’. U zult dan zien, dat de stroom zeer snel toeneemt. Maar
dan komt er opeens een punt, waarbij de anodes/roozn niet meer stijgt,
alhoewel u de anodespanning toch belangrijk vergroot! Als u over een
geijkte milli-ampèremeter zou kunnen beschikken, dan zou u een curve
kunnen vaststellen, die er ongeveer zoals in fig. 103 getekend, zou
uitzien.
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Fig. 103. Karakteristiek van anodestroom en -spanning als functie van de roosterspanning.
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Deze curve vertoont de typische anodestroom-anodespanning-karakteristiek van een pentode. Zoals u ziet, verloopt deze grotendeels helemaal
vlak. Het blijkt dus, dat, wanneer de buis als pentode is geschakeld, de
anodes/roo/N slechts in geringe mate afhankelijk is van de anodespanning.
Het is het schermrooster, dat daarvoor zorgt. Het schermt namelijk de
anode ‘elektrisch’ af t.o.v. de overige elektroden. De vlak verlopende
karakteristiek wijst echter eveneens op een hoge, inwendige weerstand.
Het stuurrooster oefent grote invloed uit op de anodes/roozn. Zou men
deze proef nemen met een hogere negatieve roosterspanning dan zou
men vaststellen, dat de curve weliswaar gelijk zou blijven, maar toch
onder de oorspronkelijke lijn zou blijven. (Deze curve is in fig. 103 met
stippellijnen aangegeven).
Kort samengevat dus: bij een als pentode geschakelde elektronenbuis is
de anodestroom slechts in geringe mate afhankelijk van de anodespanning.
Daarom bezitten deze buizen een hoge inwendige weerstand, hetgeen
voor verschillende toepassingen uiterst belangrijk is. Ook is de elek
trische ‘ontkoppeling’ tussen schermrooster en anode uiterst belangrijk.
Deze eigenschappen zijn van groot belang voor toepassing in de hoogfrequenttechniek. Daar komt het er vaak op aan, dat de demping van
een in de anodeketen aanwezige trillingskring maar uiterst gering mag
zijn, en er tussen rooster- en anodekring géén, of slechts een zeer kleine
terugkoppeling mag voorkomen.
Wij gaan nu ook eens controleren hoe de schermroosterstroom bij een
pentode verloopt. Wij kunnen dezelfde proefopstelling als in fig. 102
aanhouden. Alleen wordt de galvanometer (of als u die al hebt, een
milli-ampèremeter) in de schermroosterkring opgenomen in plaats van
in de anodekring. De anode wordt nu direct met de contactarm van de
potentiometer verbonden. Als u de vorige proef herhaalt, dan stelt u
vast, dat bij een anodespanning van 0 V de schermroosterstroom, naar
verhouding, groot is. Verhoogt men de anodespanning, dan wordt de
schermroosterstroom minder. Maar deze blijft op een gegeven moment
constant, hoe ver men de potentiometer ook verder uitdraait. De
schermroosterstroom gedraagt zich ongeveer, omgekeerd als de anodestroom.
Wij hebben uit deze proef geleerd, dat, terwijl de anodestroom bij een
pentode, bij stijgende anodespanning, in het begin belangrijk groter
wordt, en dan plotseling onafhankelijk schijnt te worden van de anodespanning. De schermroosterstroom wordt aanvankelijk veel kleiner, en
verandert dan eveneens maar heel weinig, wanneer men de anodespan
ning wijzigt. Neemt men de anodespanning helemaal weg, dan neemt
aanvankelijk alleen het schermrooster de gehele door de kathode uit
gestoten elektronenstroom op, terwijl later een gedeelte daarvan op de
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anode belandt. Daar de kathodestroom, i.v.m. de constante roosterspanning, eveneens constant blijft, gaat dat ten koste van de schermroosterstroom. Dientengevolge zal de schermroosterstroom afnemen.
De mogelijkheid om bij een pentode de totale, door de kathode geemitteerde elektronenstroom (‘emissiestroom’) over twee verschillende
elektroden te verdelen, levert zeer interessante toepassingsmogelijk
heden voor de pentode op. Bij verschillende schakelingen kan men zelfs
‘dubbelbesturing’ toepassen. De praktijk leert ons, dat men in ’t bijzonder
buizen met sterke anodestroom en hoge anodesparmingen nooit zonder
anodespanning mag laten werken.
De, in dat geval, op het schcrmrooster overgaande kathodestroom, zou
dat schermrooster zeer zeker zwaar overbelasten. Dat is speciaal het
geval bij eindversterkerbuizen in radio- en televisietoestellen.
Schakeling van de EF-98 als tetrode

Om deze inleidende proeven af te ronden, schakelen wij de buis ook
nog even als tetrode (waarbij wij dus gebruik maken van 4 elektroden).
Daartoe maken wij even een proefstelling volgens fig. 104.
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Fig. 104. De pentode als tetrode geschakeld.

Remrooster en anode worden doorverbonden. De schakeling van het
scherm- en stuurrooster blijft onveranderd. Het is duidelijk, dat rem
rooster en anode één gemeenschappelijke anode vormen, terwijl het
eigenlijke remrooster wegvalt. We beginnen met uitgeschakelde potentiometer, en letten nauwkeurig op de galvanometer. Deze zal geen
uitslag vertonen. Daarna draaien we de potmeter, zodat de gemeen-
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schappelijke anode spanning krijgt. Dan ziet men, dat de anodestroom
aanvankelijk sterk toeneemt om echter . . . plotseling . . . constant te
blijven, of slechts heel weinig terug te lopen. Verhoogt men de anode
spanning, dan zal de anodestroom weer langzaam gaan toenemen. Een
dergelijke typische curve toont fig. 104a.
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Fig. 104a. Let op de typische knik in de curve als gevolg van de secundaire emissie.

Zonder het te weten hebt u ’t bestaan van de zgn. ‘secundaire emissie’
bewezen! Dat remrooster zit namelijk niet voor niets in de buis! Als
wij het uitschakelen, zoals bij deze proef is gebeurd, treedt, wanneer
de anodespanning hoger wordt, het verschijnsel van de ‘secundaire
emissie’ op. Door de grote kracht, waarmede de elektronen op de
gemeenschappelijke anode belanden ‘springen’ ze als ’t ware uit die
anode terug. Het lijkt precies, alsof de anode zelf aan ’t emitteren van
elektronen geslagen is. Ze komen op het schermrooster terecht, en ver
zwakken daardoor de anodestroom enigszins. (Dat is die ‘knik’ in de
curve in fig. 104a).
Pas wanneer men de anodespanning behoorlijk verhoogt (en deze dus
belangrijk hoger wordt dan die van het schermrooster), zal de anode
stroom weer langzaam groter worden, aangezien het schermrooster dan
geen secundaire geëmitteerde elektronen meer zal opnemen. Daar wij
slechts met een anodespanning van 9 V werken, is die knik gering. Bij
hogere anodespanningen is die knik echter opvallend groot!
Tot dusverre hebben wij als ‘voeding’ voor de roosterspanning steeds
een zakbatterij gebruikt. Er bestaat echter ook een middeltje om die
negatieve roosterspanning zelf op te wekken. U kunt dat zelf direct
proberen!
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Maakt u daartoe even een proefopstelling volgens fig. 105.
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Fig. 105. Automatische negatieve roosterspanning.

Het stuurrooster is verbonden met de potentiometer P, die via de voorschakelweerstand R1 (4,7 kil) verbonden is met de 8 V klemmen van
de scheltransformator. Mocht u een transformator hebben, die slechts
4 of 5 V spanning afgeeft, dan doet u er goed aan, een tweede trans
formator te nemen, aangezien u die 4 of 5 V alleen al nodig hebt voor
de gloeidraad van de buis. Voordat u de proefopstelling inschakelt,
draait u eerst de potmeter helemaal op 0. In de kathodekring bevindt
zich de kathodeweerstand R (1 kQ), die wordt overbrugd door de
elektrolytische condensator C (let op juiste aansluiting van 4- en —!).
De schermroosterspanning wordt onttrokken aan de batterij B2. De
totale spanning van de in serie geschakelde batterijen BI 4- B2 gebruiken
wij als anodespanning. In de anodekring wordt de galvanometer G (of
milli-ampèremeter) geschakeld, en bovendien een koptelefoon. Wanneer
u d.m.v. de schakelaar S de zaak in bedrijf stelt, zult u opmerken, dat
de galvanometer een bepaalde uitslag zal vertonen. Wij noteren hoe
groot die uitslag is! Is de naald van de galvanometer tot rust gekomen,
dan sluiten wij de weerstand R (1 k£2) met een draadje kort. De galvano
meter zal u vertellen, dat de stroom groter is geworden. Een teken, dat
de roosterspanning positiever is geworden. De verklaring van dit ver
schijnsel is deze: door de weerstand R loopt de kathodestroom van de
buis, die bij de weerstand een spanningsval veroorzaakt. Daar het
stuurrooster, via de potentiometer P, met de andere zijde van de weer
stand R is verbonden, is deze kant van de weerstand zoveel ‘negatiever’
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t.o.v. de kathode, als de spanningsval over de weerstand R bedraagt.
Op die manier hebt u een negatieve roosterspanning in elkaar gefabribriekt. Deze bewerkstelligt een naar verhouding kleinere anodestroom.
Als u de weerstand R kortsluit, valt de negatieve roosterspanning meteen
weg en de anodestroom wordt dus groter. Met behulp van de kathodestroom en de kathodeweerstand hebt u deze negatieve roosterspanning
voor elkaar gebracht. Deze is natuurlijk enerzijds afhankelijk van de
intensiteit van de kathodestroom, en anderzijds van de grootte van
de weerstand R.
Een klein nadeel is, dat de anodespanning iets lager wordt, en wel
evenveel als de spanningsval over de weerstand R bedraagt. Maar
overigens stabiliseert de weerstand R de gehele schakeling, daar kleine
vergrotingen van de anodestroom onmiddellijk worden opgeheven,
doordat de roosterspanning in gelijke mate stijgt (terugkoppeling!). Dat
is de goede kant van de zaak.
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HOOFDSTUK 10
‘ Versterkende' middelen: wij schakelen onze EF-98 als versterker.
Dan bouwen wij een der oudste, maar ook een der succesvolste
radiotoestellen. Werking van rooster en roosterlekweerstand.
Elektronica in de meettechniek; wij maken een bruikbare buisvoltmeter, en tenslotte: een werkelijke radiozender (maar . . .
pas op de buren!).

In dit hoofdstuk gaan we eens kijken hoe wij onze radiobuis EF-98
als versterker kunnen toepassen.
Daartoe maken wij de proefopstelling volgens fig. 105 nogmaals. U
draait voorzichtig de potentiometer verder uit. In de koptelefoon zal
een steeds luider gebrom hoorbaar worden. Als de potmeter helemaal
uitgedraaid is, zal dit gebrom zelfs behoorlijk luid zijn. Nu nemen wij de
koptelefoon uit de kring weg en sluiten de beide stekkers van de kop
telefoon aan de punten X en Y aan. U zult weliswaar opnieuw gebrom
horen, maar het zal belangrijk minder zijn. Vervolgens schakelt u de
koptelefoon weer in de anodekring aan, en verwijdert één van de draden
van de condensator C. Het gebrom zal nu belangrijk zwakker klinken.
Dat brommen wordt veroorzaakt door de wisselspanning van de scheltransformator, die aan de potentiometer P is aangesloten. Het feit, dat
het brommen in de anodekring aanmerkelijk sterker klinkt dan bij de
aansluitingen X en Y, is het bewijs, dat de buis als versterker werkt!
Bovendien hebt u de invloed van de kathodecondensator C kunnen
vaststellen. Het verminderde gebrom, na het afschakelen van de con
densator C bewijst, dat deze condensator, de aan weerstand R optre
dende wisselspanning (veroorzaakt door de kathodewisselstroom), gro
tendeels kortsluit. Echter wordt deze wisselspanning niet ‘teruggekop
peld’ en de buis kan volledig versterken. Wanneer de condensator C er
niet was, werkte de aan de weerstand R aanwezige wisselspanning de
‘sturende’ wisselspanning aan de potentiometer P tegen. De werkzame
stuurspanning is in dat geval aanmerkelijk kleiner dan wanneer de
condensator C wel in de kring is opgenomen.
Deze condensator C compenseert dus de werking van de weerstand R
wat wisselspanningen betreft, zonder echter invloed uit te oefenen op de
opwekking van de negatieve roosterspanning.
Evenals de transistor kan een radiobuis dus ‘versterken’. Bij pentoden
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staat die versterking in nauw verband met de steilheid van de buis en
van de grootte van de belastingsweerstand.
Om zoveel mogelijk profijt te trekken van de versterkingsfactor van de
buis, overbrugt men de kathodeweerstand met een condensator. Hoe
lager de frequentie van de ‘sturende’ wisselspanning is, des te groter
moet die condensator zijn.
U kunt het ook al te goed doen, en de versterkerbuis ‘oversturen’! In
onze proefopstelling voorkomt de weerstand R1 vóór de potentiometer
P, dat het stuurrooster een te grote wisselspanning toegevoerd zou
krijgen wanneer de potmeter P voluit opengedraaid zou worden. Maar
nu nemen wij die weerstand R1 even uit de schakeling weg, en vervangen
die door een draadje. Nu staat de volle spanning van de 5 V transformatorklemmen direct op het rooster van de buis. In de koptelefoon
hoort u sterk brommen, dat ook hoger van toon is. Als deze spanning
op het scherm van een kathodestraaloscillograaf zichtbaar gemaakt zou
worden, dan zou u kunnen constateren, dat deze spanning niet de be
kende gave sinusvorm zou vertonen. Bij een te grote spanning slaat de
buis dicht, zodat de bromtoon totaal zal verdwijnen. De oorzaak is,
dat, wanneer de wisselspanning op het rooster te groot wordt, de halve
perioden van de wisselspanning niet meer in het rechte (steile) gedeelte
van de buiskarakteristiek liggen, maar daar ver buiten uit springen. De
curve wordt daarvoor vervormd. Er worden ‘harmonische’ golven
gevormd, met de dubbele, ja zelfs drievoudige frequentie van de toege
voegde wisselspanning. Deze ‘harmonische’ hoort men in de koptelefoon
als hoge tonen.
Weliswaar is dit een wat povere bewijsvoering voor het optreden van
vervormingen, maar voor onze eenvoudige proef is het toch nog nét
genoeg!

é
Fig. 106. Schakeling
van een pick-up van
een EF-98.
In plaats van de 5 V spanning van een scheltransformator als ‘stuurspanning’ te gebruiken, kunnen wij natuurlijk ook de pick-up van een
platenspeler voor dit doel gebruiken.
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Hebt u een ouderwetse platenspeler met naalden beschikbaar dan ver
bindt u de contacten van de weergeefarm met het stuurrooster van de
buis, zoals fig. 105 aangeeft. Beschikt u echter over een moderne platen
speler, die met een kristal (saffier) pick-up is uitgerust, die een oneindig
hoge weerstand voor gelijkstroom bezit, dan moet u de volgende maat
regel nemen. Tussen rooster en kathode van de versterker (zie schema
in fig. 106) moet dan een verbinding bestaan, zodat dit rooster de juiste
spanning ontvangt. Daartoe schakelen we de weerstand R2 tussen
rooster en kathode, parallel met de contacten van de pick-up-arm.
Fig. 106 laat zien wat de bedoeling is. Overigens blijft het schema geheel
als beschreven in fig. 105.
U zult, na het in werking stellen van deze proefopstelling de muziek
van de grammofoonplaat aanmerkelijk sterker in de koptelefoon horen
dan wanneer u de koptelefoon direct met de contacten van de pick-up
zou verbinden.
U hebt uit deze proef geleerd, dat men bij het aansluiten van wissel
spanningen op een versterker, er steeds op bedacht moet zijn, dat de
roosterspanning op de juiste wijze wordt toegevoerd. In dit geval ge
bruikten wij hiervoor de weerstand R2.
Wij gaan nu proberen onze EF-98 te gebruiken als ‘demodulator’ voor
hoogfrequente spanningen, m.a.w. we gaan de buis als ‘detector’ scha
kelen voor radio-ontvangst.
Voor onze proef kiezen wij een van de bekendste schakelingen, die de
radio in haar beginperiode kende. Dit apparaat met terugkoppeling, is
bij jonge radio-amateurs zelfs nu nog favoriet. Het haalt dan ook vrijwel
alles eruit ‘wat er in zit’.
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Fig. 107. Ontvanger met pentodebuis en terugkoppeling.
U hebt dit type apparaat al eens gebouwd toen we proeven namen met
onze transitor. Bekijkt u fig. 74 op blz. 123 nog maar eens eventjes.
Vergelijkt u dit schema dan nauwkeurig met fig. 107.
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Nog een moment tijdens de fabricage van radiobuizen. Het monteren van het
clcktrodensystecm voor een radiobuis, met toepassing van een precisiemal.
(Foto Philips - Eindhoven.)

Vervaardiging van elektronenbuizen.
(Foto genomen in de Philipsfabrieken, Eindhoven.)

De overeenkomst is zeer duidelijk. De principeschakeling is volkomen
gelijk. Alleen hebben we voor die elektronenbuis heel wat meer ‘poespas’
nodig, zoals bijv, de altijd lastige voeding (die tevens kans op meer
‘brom’ oplevert!).
De trillingskring bestaat ook hier weer uit de variabele condensator Cl,
en onze spoel. Aan de bovenkant van de trillingskring wordt de antenne,
via condensator C, capacitatief los gekoppeld. De trillingskring staat
via een zgn. ‘roostercombinatie’ (bestaande uit een weerstand R van
2,7 MQ, waarover parallel een condensator C2 van 470 picofarad is
aangesloten) in verbinding met het stuurrooster van de buis.
Over die ‘roostercombinatie’ nog even het volgende:
Wij moeten, in gedachten, even teruggaan naar de beschrijving van de
werking van het rooster. Toen hebben wij, voor dit doel, gebruik ge
maakt van een vergelijking met jongens, die probeerden ‘ballen’ (elek
tronen) te gooien door een meer of minder geopende jalouzie.
Ideaal was het natuurlijk als de elektronen door de mazen van het rooster
rechtstreeks naar de anode suisden, precies zoals het voorgeschreven
staat in onze natuurkundeboeken. Maar ook onder die elektronen
bevinden zich ‘eigenwijze’ buitenbeentjes, die van de rechte, voorge
schreven, baan afwijken en, in plaats van op de anode, met hun bibs
op het rooster terecht komen. Zijn ze daar eenmaal aangeland, dan
komen ze er metgeen mogelijkheid meer vandaan, als we geen speciale
maatregelen zouden nemen.
Het rooster is immers ‘koud’ vergeleken bij de gloeiende kathode. En er
is nu eenmaal warmte voor nodig om die elektronen in zo’n heftige
beweging te brengen, dat ze uitgeslingerd worden om de trip naar de
anode voort te zetten. Op ’t laatst verzamelen zich hele groepen van die
dwarskijkers op het rooster, en de lading kan zo groot worden, dat deze
de anodestroom volkomen onderbreekt. Dat ‘opladen’ van het rooster
vindt echter alleen dan plaats wanneer van het rooster uit geen enkele
afleiding van de stroom naar buiten de buis mogelijk is!
Ons probleem is natuurlijk: wij willen het rooster wel een wisselspanning
uit de eerste trillingskring geven, maar tevens vermijden, dat ook maar
de geringste gelijkstroom de anodestroom zou kunnen beïnvloeden. U
kent natuurlijk de remedie! Een hulpmiddel, dat een wisselstroom niets
in de weg legt, maar dat onverbiddellijk elke gelijkstroom de pas afsnijdt.
Natuurlijk . . . goed geraden . . . een condensator! In de verbinding
tussen trillingskring en stuurrooster brengen we dus een condensator
aan, die wij, in dit speciale geval, de ‘roostercondensator’ noemen. Op
die manier bereiken de wisselspanningen, uit de eerste trillingskring, het
stuurrooster van de buis, zonder mankementen. Maar ... de gelijk
stroom heeft geen schijn van kans om weg te komen! Toch stelt diezelfde
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roostercondensator ons weer voor een nieuw probleem: De elektronen,
die terugslingeren naar de trillingskring, ontladen namelijk de linker
helft van de roostercondensator (zie fig. 108).

U**P S**4

Fig. 108. Werking van een rooster en roosterlekweerstand.

Deze elektronen keren uit het rooster terug uit de rechterhelft van de
condensator. Het rooster krijgt derhalve gebrek aan elektronen en
wordt dus positief. Dat is dan weer aanleiding voor enkele, door de
roostermazen slippende elektronen, om zich prinsheerlijk te nestelen
op het lege rooster.
Zo laadt zich het rooster weer ‘ongemerkt’ op, totdat die lading zó
groot wordt, dat de anodestroom toch weer wordt onderdrukt. Daarom
moeten wij die elektronen de kans geven weg te komen. Wij kunnen dat
doen door een weerstand aan te brengen aan de roosterzijde van de
condensator, welke weerstand aan de andere kant verbonden wordt met
de kathode. Of, we kunnen de roostercondensator eenvoudig overbrug
gen met een weerstand.
Maar, aangezien het wel noodzakelijk is, dat de roostercondensator in
elk geval een matig grote lading behoudt om goed te kunnen functio
neren, dient die ‘lekweerstand’ een grote weerstand te bieden aan de
elektronen, zodat niet alles weglekt! Zo’n weerstand moet minstens
2 miljoen Q bedragen, en wij gaan in ons schema zelfs tot 2,7 miljoen Q,
oftewel: 2,7 MQ (mega-ohm).
Zo’n grote weerstand zal slechts een gedeelte van de lading af doen
vloeien, zodat we genoeg op het rooster overhouden.
(Hoe u zo’n grote weerstand zelf, heel goedkoop kunt vervaardigen,
kunt u lezen op blz. 164.)
Het is overigens aan de negatieve roosterlading te danken, dat de stroomstootjes zich naar de ene kant ongestoord, en naar de andere kant slechts
in zeer beperkte mate kunnen bewegen. Komt er nu een ‘golftrein’ uit
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de trillingskring op de, naar de richting van de anode geschakelde,
condensator binnen, dan laadt deze condensator zich éénzijdig op, en
ontlaadt zich dan weer via de koptelefoon. Zodoende zal elke ‘golftrein’
een éénmalige beweging van het trilplaatje in de koptelefoon bewerk
stelligen. De buis werkt dus wel degelijk als ‘gelijkrichter’, en in dit
geval als ‘detector’ van hoogfrequente, onhoorbare trillingen. Maar,
aangezien de stroomstootjes nu gevormd worden door de uit de batterij
komende elektronen, zijn ze veel sterker! De buis werkt dus niet alleen
als ‘detector’, maar tegelijkertijd als ‘versterker’.
Zou men géén roostercondensator en géén roosterlekweerstand toe
passen, zoals wij hier hebben beschreven, dan zou u de aankomende
golftreinen niet kunnen horen. ‘Audio’ betekent in het Latijns: ‘ik hoor’.
Vandaar die benaming audioschakeling. U vindt in elke buizenontvanger
altijd één buis, die als audio geschakeld is.
Deze kleine uiteenzetting was, (zoals u zult hebben begrepen), uitermate
nuttig om de werking van de buis als detector te doorgronden.
We gaan het schema in fig. 107 nog eens nader bekijken.
De kathode ligt aan aarde, het schermrooster krijgt zijn spanning van
de batterij B2. De anodekring wordt gevoed door de totale spanning
van de batterijen BI 4- B2. Zoals te verwachten, treffen we in de anode
kring de koptelefoon aan. De impedantie (2000-3000Q) is voldoende
voor hoogfrequent om op de anode van onze EF-98 een nog zó grote
hoogfrequentspanning te laten ontstaan, dat terugkoppeling, via con
densator C3, en de spoel mogelijk is. U kunt met de schakelaar S het
apparaat in bedrijf stellen. De gloeidraad wordt, zoals gebruikelijk,
door de 5 V klemmen van de scheltransformator gevoed. Let u er wel op,
dat één van de beide gloeidraden verbonden moet zijn met de kathode!
Het kan zijn, dat de terugkoppeling een beetje ‘zwaar’ uitvalt, omdat onze
terugkoppelspoel misschien wat te veel windingen heeft voor deze
schakeling. En aangezien we moeten roeien met de riemen, die we
hebben, raad ik u aan de terugkoppelcondensator C3, om te beginnen,
zover mogelijk uit te draaien. Als u een variabele condensator van 500 pF
hebt, moet u deze inderdaad praktisch helemaal uitdraaien. Toen ik de
proef nam, heb ik die 500 pF condensator vervangen door een leeg
aspirinebuisje, waarvan ik de onderste helft met zilverpapier had be
plakt, terwijl ik een stukje opgerold karton, eveneens voor de helft
beplakt met zilverpapier, ‘zuigend’ in het buisje aangebracht, door inen uitschuiven van het kartonnen rolletje had ik de terugkoppeling prach
tig in de hand. Dat ging inderdaad zo machtig mooi dat mijn terug
koppeling ‘op rolletjes’ liep!
Mocht de zaak erg ongelukkig zitten (bijv, omdat u erg lange verbindingsdraden hebt gebruikt, die al voor de nodige ‘capaciteit’ zorgen,
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dan kan het zelfs voorkomen, dat het toestel blijft ‘genereren’, ook al
hebt u de terugkoppelcondensator finaal uitgeschakeld (bijv, met een
draadje kortgesloten!). Dan is er nog geen man over boord (we staan
in de moderne elektronica immers nérgens meer voor!). We overbruggen
de terugkoppelspoel dan eenvoudig met een vaste weerstand van bijv.
30 kilo-ohm. Dan is het met dat spontaan genereren direct afgelopen!
Mocht u echter helemaal géén terugkoppeling tot stand kunnen brengen,
wissel dan de aansluitingen van de terugkoppelspoel eens om.
Om het toestel ‘aan de praat’ te krijgen, draait u de variabele conden
sator Cl langzaam door, terwijl u de terugkoppelcondensator C3 op
’t randje van genereren instelt. U zult dan, vooral na zonsondergang,
aardig wat zenders horen. Let u er vooral op, dat de verbindingen tussen
de roostercombinatie RC2 en het stuurrooster zo kort mogelijk zijn\
Deze verbinding is, tengevolge van de grote weerstand van R zéér
gevoelig voor ‘brom’!
Mocht u toch nog brommen horen in de koptelefoon, dan draait u de
scheltransformator een halve slag om, of zet deze een eindje verderop.
Vergeet vooral niet de voedingsdraden tussen transformator en de
aansluitingen van de gloeidraad van de buis, te ‘twisten’ (in elkaar
strengelen).
U hebt er overigens een verdraaid aardig gevoelig ontvangertje aan!
Ik heb zoeven beloofd te vertellen hoe u zelf snel een grote weerstand
kunt maken, zonder enige kosten. Heel handig als u tijdens een week
einde zit te prutsen, en de winkels zijn gesloten!
Neem dan een stukje glad papier (of dun, glad karton), pak een liniaaltje
en trek met een stevig potlood, een dikke lijn. U kunt rustig een lijn
van 2-3 mm breedte, en bijv. 30 - 50 mm lengte trekken, door het
liniaaltje steeds even lager te plaatsen. U gaat maar flink met dat potlood
heen en weer over deze lijn, totdat zich een mooi glad grafietlaagje heeft
gevormd. Dan verbreedt u de uiteinden van de lijn tot bijv. 8x8 mm,
zodat u dit krijgt:
1
a

=a

Dan legt u het papier (of karton) op een houten plankje en drukt met
een metalen punaise, aan beide uiteinden, een stukje dun koperdraad,
stevig vast op het plankje. Dus zo:

b
punaise
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Het beste maakt u meteen een stuk of 3 van deze gevalletjes, met pot
loodstrepen van verschillende lengte en breedte. U kunt dan naar harte
lust experimenteren, en vaststellen welke weerstand de beste resultaten
geeft. De weerstand kunt u wijzigen door desnoods de potloodlijn nog
een beetje dikker of (door voorzichtig raderen) smaller te maken. U
moet dit wel even proefondervindelijk doen, omdat de weerstand afhan
kelijk is van de kwaliteit van het potlood, dat u gebruikt. Mocht u
reservestifjes voor een vulpotlood bij de hand hebben, dan kunt u die
tussen 2 verende koperblikjes (of in onze onvolprezen kroonsteentjes)
inklemmen. Eventueel zet u er twee achter elkaar! U ziet ’t alweer:
voor het zelf in elkaar prutsen van een weerstand van 2 miljoen Q gaat
een handig elektronicus niet opzij!
Wij sluiten nu onze proeven met radio-ontvangers af. Door de elemen
taire proeven, die wij samen hebben genomen, bent u al heel aardig van
de toepassing van elektronica in de radiotechniek op de hoogte geraakt.
U kunt een behoorlijke radio-ontvanger in elkaar zetten en een ver
sterker erbij maken. Maar . . . radio is slechts een van de ontzaglijk
vele toepassingen, van de elektronica. De bedoeling van dit boek is u
op het gebied van de elektronica wegwijs te maken, zodat u later zelf
een keus kunt doen welk onderdeel van deze jonge tak van wetenschap
en techniek u het meest interesseert. Dus, gaan we verder.
Elektronenbuizen worden in de meettechniek veelvuldig toegepast.
Weliswaar zijn germaniumdioden en transistors reeds vér doorgedrongen
op dit, eens voor elektronenbuizen, zo specifieke toepassingsgebied,
maar . . . voor precisiemetingen gebruikt men toch bij voorkeur
elektronenbuizen. Bijvoorbeeld zal de transistor in een transistorvoltmeter toch altijd een beetje stroom opnemen, waardoor de meting
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‘A'= aansluiting voor te meten spanning

Fig. 109. Schema voor een buisvoltmeter.
Alleen voor het meten van gelijkspanningen.

onzuiver wordt. Bij een buisvoltmeter daarentegen wordt geen meetstroom opgenomen. Wij zullen eens een paar buisvoltmeters bekijken,
en er zelf een paar eenvoudige proeven mee doen (zie fig. 109).
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In deze schakeling zijn schermrooster, remrooster en anode doorver
bonden en vormen dus één gemeenschappelijke anode. De te meten
gelijkspanning wordt aangelegd op het punt Al, dus tussen de contactarm van de potentiometer P, en het stuurrooster van de buis. De te
meten spanning wordt derhalve ‘toegevoegd’ aan de roosterspanning.
De totale roosterspanning wordt dan gewijzigd, zodat spanningsver
anderingen in de anodestroom zullen optreden, die de galvanometer
registreert. De uitslag van de galvanometer is dus een maatstaf voor de
‘toegevoegde meetgelijkspanning’. Wanneer de totale spanning tussen
rooster en kathode negatiever wordt, dan wordt de anodestroom
kleiner en zal de galvanometer teruglopen. (Wanneer u de galvanometer
ompoolt, loopt de wijzer natuurlijk juist vooruit!) Men kan natuurlijk
de samenhang tussen meetspanning en anodestroom met getallen vast
leggen. U hebt dan inderdaad een direct, in volts, afleesbare buisvoltmeter in elkaar gezet. Maar, daar wij slechts een heel eenvoudige
galvanometer ter beschikking hebben, heeft dat vastleggen in getallen
weinig praktisch nut voor ons. Het gaat alleen maar om het principe,
hoe zo’n buisvoltmeter werkt.
U hebt natuurlijk allang begrepen, dat het werkelijke voordeel van de
buisvoltmeter is, dat de te meten spanningsbron vrijwel onbelast blijft,
zolang het rooster meer negatief t.o.v. de kathode is.
Dat stelt ons derhalve in staat om ook zeer hoogohmige spannings
bronnen zeer accuraat te meten.
Met de hierboven beschreven, allereenvoudigste buisvoltmeter konden
we uitsluitend gelijkspanningen meten.
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Fig. 110. Schema van een buisvoltmeter voor gelijk- en wisselspanningen.

Wanneer men gelijk- en wisselspanningen wil meten, dan maken we een
proefopstelling volgens fig. 110.
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De buis wordt weer door de 5 V klemmen van de scheltransformator
gevoed. Een van de voedingsdraden van transformator naar gloeidraadaansluiting van de buis, is met de kathode verbonden. Het rooster ligt,
via de weerstand R, aan het negatiefs te punt van de schakeling. De
kathode is verbonden met de contactarm van potentiometer P, en deze
is parallel met de batterij B2 geschakeld. Zodoende kunnen wij nu de
kathode positiever t.o.v. het rooster maken. In de anodekring is de
galvanometer G geschakeld. De batterijen BI en B2 (zoals u in het
schema ziet, in serie geschakeld) leveren de 9 V spanning voor de anode
op.
Nadat de schakelaar S is ingeschakeld, stellen we de potentiometer P
voorzichtig zodanig in, dat de galvanometer nog maar net uitslag ver
toont. Dat betekent, dat de kathode dan zoveel positief t.o.v. het rooster
is, dat er geen anodestroom vloeit. We zitten dus in de onderste ‘knik’
van de buiskarakteristiek. Bij deze instelling mag de, met een stippellijn
getekende verbinding tussen de linker aansluiting van de condensator C
en de aansluiting met één van de beide klemmen van de transformator
(5 V) winding, nog niet gemaakt zijnl
Zodra we die verbinding echter maken, zal de galvanometer uitslaan.
Dat bewijst, dat de buis nu stroom voert. Hier hebben we een typisch
geval van ‘anodegelijkrichting’. De positieve halve golven veroorzaken
anodestroomstoten. De galvanometer zal de gemiddelde waarde van deze
stroomstootjes aangeven. Ze volgen elkaar namelijk zo snel op, dat de
naald van de galvanometer geen kans krijgt terug te lopen en weer
vooruit te gaan in hetzelfde ritme als de stroomstootjes. De naald blijft
dus ergens tussen ‘top en dal’ hangen. De negatieve halve golven doen
niets. Hoe groter de spanning, des te groter de uitslag van de galvano
meter. Ook met behulp van deze schakeling verkrijgt men een vrijwel
verliesvrije buisvoltmeter. De ingangsweerstand bedraagt in dit schema
2,7 MQ (mega-ohm).
Neemt u nu eens de, in het schema met stippellijnen aangegeven, ver
binding weg. De galvanometer zal natuurlijk geen uitslag meer vertonen.
Maar . . . raakt u met een vingertop de linker aansluiting van de
condensator C aan, dan slaat de galvanometer opeens wel degelijk uit!
Hoe dat mogelijk is?
Welnu, de buis speelt, in anodegelijkrichterschakeling, feitelijk de rol
van een gevoelige, en zeer hoogohmige buisvoltmeter. Als we nu de
linker klem van de condensator C met de vingertop aanraken, dan
brengen we de, altijd tussen ons lichaam en aarde aanwezige, van de
in de omgeving aanwezige elektrische leidingen afkomstige capacitief
gekoppelde spanning op de ingang van de quasi-buisvoltmeter in onze
proefopstelling over. De weerstand van ons lichaam is buitengewoon
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hoog. Maar toch blijft de spanning aanwezig. Wel een bewijs voor de
hoge weerstand aan de ingang van de buisvoltmeter!
De buis belast de zaak absoluut niet, daar deze voortdurend een nega
tieve voorspanning krijgt. Pas wanneer de positieve halve golven de
waarde van de negatieve roosterspanning overschrijden zouden, zou een
roosterstroom kunnen optreden. Is de te meten spanningsbron zéér
hoogohmig, dan breekt de spanning af, en de uitslag van de galvano
meter zou, ondanks verder oplopende spanning toch niet groter worden.
Dit bepaalt dan het meetbereik van de buisvoltmeter in anode gelijkrichterschakeling.
Neemt men de condensator C weg, en legt men tussen de bovenste en
de onderste klem van de weerstand R3 een gelijkspanning aan, dan is
ook deze meetbaar. Deze zou dus de roosterspanning van de buis
beïnvloeden en de anodestroom overeenkomstig doen variëren. In
principe hadden we dan weer dezelfde schakeling als bij de vorige proef
met een buisvoltmeter, die uitsluitend gelijkspanning kon meten.
Een als anodegelijkrichter geschakelde elektronenbuis blijkt dus een
voortreffelijke buisvoltmeter te zijn, zowel voor het meten van gelijkals voor wisselspanningen. De roosterstroom bepaalt hier het meet
bereik.
Een zeer gevoelige buisvoltmeter kunnen we in elkaar zetten als we deze
combineren met een germaniumdiode. Wij krijgen dan een diodebuisvoltmeter met buisversterker.
Germaniumdioden zijn voor meetgelijkrichters uitstekend bruikbaar.
Wij kunnen nu een diode-meetgelijkrichter maken, die met een elek
tronenbuis combineren, en dan hebben we opeens een uitstekend bruik
baar instrument met bijzonder interessante eigenschappen.
Fig. 111 toont het schema:
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Fig. 111. Diodevoltmeter met buisversterker.
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De meetspanning wordt, via de condensator C, met de parallel gescha
kelde diode D met weerstand R verbonden, die tevens als roosterlekweerstand voor de buis dienst doet. De buis wordt gevoed door de 5 Vwikkeling van de scheltransformator. De aan deze klemmen aanwezige
spanninggebruiken we als meetspanning bij deze proef.
De anode-, resp. kathodekring is vrijwel gelijk aan die van het schema
van fig. 110. Ook hier kunnen we, d.m.v. de potentiometer P, die parallel
met de batterij B2 geschakeld is, de kathode positief t.o.v. het rooster
maken, en op die manier de anodestroom volkomen onderdrukken.
Die anodestroom wordt door de, in serie geschakelde batterijen BI en
B2 geleverd. De germaniumdiode D werkt nu, wanneer een meetwisselspanning wordt aangelegd (bijv, door de spanning van de wikkelingen
1-3 V van de scheltransformator hiervoor te gebruiken) als gelijkrichter.
Eerst sluiten we de diode D precies zo aan, als met een stippellijn in het
schema is aangegeven. Loopt er dan een wisselspanning via condensator
C naar de diode D, dan vloeit er een stroom in de diodekring, die de
bovenste klem van de weerstand R negatief t.o.v. de onderste klem
maakt.
Eerst gaan we, zonder de meetspanning aan te leggen, de potentiometer
P zodanig instellen, dat er nog net geen stroom vloeit. Als we dan de
meetspanning aanleggen, zal er evenmin een stroom lopen, daar de aan
de weerstand R ontstane spanning, op zodanige wijze de kathodespan
ning komt versterken, dat de buis nog meer ‘dichtklapt’. Wij verwijde
ren de meetspanning eventjes, en stellen de potentiometer P op de
maximale ruststroom in. Leggen we dan weer de meetspanning aan, dan
zal de uitslag van de galvanometer sterk teruglopen. Want nu doet
de aan de weerstand R optredende negatieve spanning zich gelden als
meetspanning, en verlaagt het werkpunt van de buis.

In fig. 111 is nog een diode getekend (met een stippellijntje). Deze toont
de diode ‘omgepoold’. Laten wij de diode even zo aansluiten. Eerst
leggen we géén meetspanning aan, en regelen, nadat wij de schakelaar S
hebben ingeschakeld, d.m.v. de potentiometer P zodanig, dat er géén
anodestroom loopt. Leggen we nu de meetspanning aan, dan zal de
galvanometer krachtig uitslaan. De bovenste klem van de weerstand R
wordt nu positief t.o.v. de onderste klem. Deze positieve spanning
compenseert de kathodespanning ten dele, zodat in de buis een anode
stroom begint te lopen. Nu werkt de diode D alleen nog als meetgelijkrichter, terwijl de buis als versterkerbuis dienst doet.
Eigenlijk is het zo, dat alleen de met een stippellijn getekende diode aan
sluiting voor ons belangrijk is. Want, alleen als de diode op die manier
is aangesloten, zal, onder invloed van de meetspanning, een zodanige
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roosterspanning optreden, dat er ook een anodestroom gaat lopen. De
andere diodeaansluiting is praktisch zonder betekenis.
Vooral voor meetspanningen met zeer hoge frequenties, waarvoor niet
altijd de juiste elektronenbuis beschikbaar is, zal men bij voorkeur,
germaniumdioden toepassen. Speciale germaniumdioden kunnen span
ningen met zeer hoge frequenties nog gelijkrichten. De daardoor ont
stane gelijkspanning kan dan, d.m.v. elke willekeurige elektronenbuis,
die eigenlijk helemaal niet voor hoge frequenties is gemaakt, normaal
worden versterkt.
Interessant is ook een golf-, of frequentiemeter, die wij met de EF-98
kunnen vervaardigen.
Fig. 112 geeft het schema:
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Fig. 112. Golf-of frequentiemeter.

De in de trillingskring ontstane hoogfrequente spanningen worden via
de condensator C naar de parallel geschakelde diode D, en de weerstand
R geleid, en dan door de buis versterkt. Sluit men de te meten frequentie
aan op de spoelklemmen 5 en 6 en stemt men de condensator Cl op
die frequentie af, dan zal de galvanometer een zo groot mogelijke uitslag
vertonen. Is de frequentie ‘gemoduleerd’ (zie blz. 172) dan kunt u,
wanneer u een koptelefoon parallel op de galvanometer aansluit, die
gemoduleerde toon ook inderdaad horen, en dan afstemmen op grond
van de geluidsterkte.
Op die manier is het mogelijk de golflengte van een radiostation te
ijken. Als u op een krachtige zender afstemt, is het al voldoende de
aansluitingen 5 en 6 dichtbij het afstemgedeelte van het radiotoestel te
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houden. Daar de weerstand R groot is, wordt de trillingskring maar heel
weinig gedempt. Men kan dus een maximale resonantie scherp instellen.
Natuurlijk zou u, als u zo’n frequentie- of golfmeter als ‘blijvertje’ voor
uw elektronisch laboratorium onder de dakpannen zou willen bouwen,
de afstemschaal van condensator Cl moeten ‘ijken’ met behulp van
een meetzendertje. In de praktijk meet men de frequentie eveneens door
op maximale geluidssterkte af te stemmen.
U kunt natuurlijk de buis ook vervangen door een transistor, maar dan
is de afstemming lang zo scherp niet.
Nu bent u waarschijnlijk benieuwd geworden, of u zelf ook een meet
zendertje zou kunnen bouwen met eenvoudige middelen. Laten we
eens kijken hoe ver we kunnen komen met de hulpmiddelen, die wij zo
langzamerhand al bij elkaar gescharreld hebben.
Wat we nodig hebben is feitelijk een klein radiozendertje. We hebben al
gezien, dat een sterk teruggekoppelde radio-ontvanger (die dus ‘gene
reert’) hoogfrequente trillingen uitzendt. Als we dus zo’n ontvanger
bouwen, en er maar voor zorgen, dat het ding voortdurend ‘genereert’
(m.a.w. steeds ‘vast’ gekoppeld is), zodat het toestel over het gehele
frequentiebereik trillingen uitzendt, dan zijn we al een heel eind op
weg. Voor het controleren van de frequenties bij normale radiotoestellen
voor middengolfbereik, kan men, met voordeel een schakeling toepassen
als fig. 113 laat zien:
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Fig. 113. Meetzendertje.
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Wat we hier voor onze neus hebben is een regelrechte zender\
Zoals u natuurlijk bekend is, mag u geen zender, hoe klein en zwak
ook, gebruiken, zonder in het bezit te zijn van een Machtiging voor
Zendamateur, die slechts wordt afgegeven, na een met goed gevolg
afgelegd examen t.o.v. PTT-deskundigen. Denkt er dus om dat u dit
schema uitsluitend en alleen gebruikt als meetzendertje, en geen antenne
verbindt met het punt, waarop staat aangegeven ‘naar radiotoestel’.
Het is zelfs beter als u de aardleiding helemaal weglaat. Als het een
beetje ongelukkig zit, zou u met deze meetzender een half huizenblok
tegen u in het harnas kunnen jagen omdat u zowel radio- als televisie
uitzendingen zou kunnen storen. Het zendertje is namelijk erbarmelijk
simpel afgestemd en stuurt behalve de gewenste golflengte nog wel
drie, vijf of meer ‘harmonische’ golven uit, die soms in de raarste golfbereiken terecht kunnen komen. Het uitzenden van signalen, zonder
daartoe gemachtigd te zijn, wordt in Nederland niet mals gestraft. En
dat is maar goed ook, want stel voor, dat u bijvoorbeeld een noodgeval
zou storen, waarbij mensenlevens op zee op ’t spel staan. Je moet er
eenvoudig niet aan denken!
Zoals u ziet wordt, in dit schema, de buis gevoed door een batterij,
omdat u de scheltransformator voor ‘koppeldoeleinden’ nodig hebt.
Mocht u een tweede scheltransformator hebben, dan kunt u die natuur
lijk in plaats van de batterij als voeding voor de buis gebruiken. Waar
aangegeven staat: ‘naar modulatiespanning’ moet u een verbinding
maken met de, onder spanning staande klem van een pick-up, zoals
wij al meer hebben gedaan. Deze modulatie ‘stuurt’ het zendertje. U
kunt even zo vrolijk de uitgang (luidsprekeraansluiting) van een tweede
radiotoestel nemen, om deze ‘modulatie’ te verkrijgen. Even proberen
welke van de beide contacten van de luidspreker onder spanning staat!
Wanneer U het zendertje nu door middel van schakelaar S in bedrijf
hebt gesteld en de buis hebt laten op warmen, stemt u een gewoon
radiotoestel af op de middengolf. Zoek een plaatsje op de afstemschaal
uit, waarop dat moment geen zender te horen is (’s avonds zal dat lastig
zijn, want dan is die middengolfband praktisch volgepropt met zenders).
Als u de ‘modulatie* via de transistor (zie schema) eveneens hebt aan
gesloten, zult u, als u de variabele condensator C voorzichtig draait,
op een gegeven moment de door uw zendertje uitgezonden ‘modulatie’
(hetzij muziek of spraak) op het radiotoestel ontvangen. Door regeling
van de potentiometer P kunt u de beste weergave instellen. Wanneer u
óf het radiotoestel, óf condensator C anders instelt, dan moet u een
van beide weer bijstellen. De modulatiespanning mag niet te groot zijn
(bijv, niet meer dan 0,5 V) anders komt het geluid vervormd door.
U hebt dus gezien, dat elke schakeling, mits die maar hoogfrequente
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trillingen uitzendt, of het nu een zender of een ‘genererend’ (dus zeer vast
gekoppeld) radiotoestel is, als ‘meetzender’ kan worden gebruikt.
Het in bovenbeschreven schema afgebeelde zendertje is bij uitstek ge
schikt omdat aan de uitgang van de zender geen verschuiving van fre
quenties kan voorkomen.
Dit is zeer belangrijk want gewone radiotoestellen, die u op het meetzendertje zult aansluiten, hebben de meest uiteenlopende elektrische
eigenschappen, zodat men steeds moet rekenen met andere belastingen.
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HOOFDSTUK 11
Elektronische ‘allerhande', bont tafereel van toepassingen en een
groot aantal proeven! Om te beginnen: een meetgelijkrichter, en
dan een elektronische galvaniseer-inrichting. Tot slot: elek
tronisch schakelen.

In dit hoofdstuk gaan we de meest uiteenlopende toepassingen van
germaniumdioden, transistors en radiobuizen bekijken en tevens een
aantal praktische proeven nemen.
We nemen onze germaniumdiode ter hand, en toveren deze om tot een
eenvoudige meetgelijkrichter. Bij het controleren van radiotoestellen
maakt men veel gebruik van meetinstrumenten om bijv, de aan de
luidspreker, of aan de primaire wikkeling van de uitgangstransformator
heersende wisselspanning te controleren. Zo bepaalt men bijv, de
maximale capaciteit aan de luidsprekerzijde door de maximale uitslag
van een zgn. S-meter, of output-meter. U kunt zo’n output-metertje
zelf heel gemakkelijk in elkaar zetten. Hier is het schema (zie fig. 114).

o-
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G
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c
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Fig. 114. ‘Output’-metcr.

De opzet is wel hoogst eenvoudig. U kunt het meetbereik wijzigen door,
hetzij een weerstand van 1 kQ of een van 4,7 kQ te gebruiken. Als u
de weerstand R helemaal kortsluit, is het apparaat zeer gevoelig, maar
ook snel over te belasten. U moet nooit een hogere spanning dan ca.
1 - 2 V aansluiten. In geen geval mag een sterke gelijkspanning aan de
klemmen A worden aangelegd. U mag bijv, dit toestelletje nooit scha
kelen tussen de anode van de eindbuis van een radiotoestel, en massa
(aarde), maar hoogstens parallel met de primaire wikkeling van een
uitgangstransformator. Nog beter zou zijn parallel aansluiten aan een
laagohmige luidspreker. U kunt dit apparaatje uitstekend gebruiken bij
het afstemmen en afregelen van radio-ontvangtoestellen e.d. Het ver
vangt, tot op zekere hoogte, een echte output-meter. U hebt waarschijn-
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lijk al begrepen, dat de taak van de germaniumdiode in dit apparaatje
is, de te meten hoge frequenties gelijk te richten, en de gelijkstroom te
leveren om de galvanometer te laten uitslaan.
Het komt bij radio-apparaten voor, dat op verschillende punten in de
schakeling zowel een hoogfrequent-, als een gelijkspanning staat. Om
dan toch hoogfrequentspanning te kunnen aantonen, kunt u een meetapparaatje vervaardigen, dat géén gelijkstroom maar wel een wissel
spanning doorlaat.
Fig. 115 laat zien hoe dit mogelijk is.
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Fig. 115. ‘Output’-meter die alleen wisselspanning doorlaat.
De bij de klemmen A aangelegde hoogfrequentspanning loopt, via
condensator C, naar de parallel geschakelde weerstand R en de ger
maniumdiode D. Bij deze schakeling wordt de positieve halve periode
van de hoogfrequentspanning, ingevolge de geringe doorlaatweerstand
van de germaniumdiode, kortgesloten. De negatieve halve golf blijft
echter intact. Zodoende vormt zich aan de onderkant van de weerstand R
een plus- en aan de bovenkant een mm-pool. De gelijkstroom in de
diodekring passeert de galvanometer G, die d.m.v. condensator C, ter
onderdrukking van storende hoogfrequente stromen, capacitief wordt
overbrugd. De te meten hoogfrequente spanning wordt bij A aange
sloten. Het ‘hete’ aansluitpunt komt aan de bovenste klem van A.
(Dat ‘heet’ hebben wij weer zo heerlijk overgenomen uit het Engels/
Amerikaans, waar dit punt ‘hot spot’, of ‘hot point’ heet. Het wil
alleen maar zeggen, dat dit het stroom- of spanning voerende deel van
een schakeling is.)
Legt men bij A een hoogfrequente spanning van enkele volts aan, dan
zal de galvanometer uitslaan. Het feit, dat men met een germanium
diode óók laagfrequente spanningen gelijkrichten kan, is te danken aan
de omstandigheid, dat de eigencapaciteit van de germaniumdiode
uiterst gering is. Zodoende werken ze, zelfs bij hoge frequenties van
meerdere MHz nog uitstekend. Als ‘meetomvormers’ voor hoogfrequent175

metingen d.m.v. gelijkstroominstrumenten worden gebruikt, verdienen
dioden de voorkeur.
Het is raadzaam de leidingen zeer kort te houden omdat we met hoog
frequente stromen te maken hebben. In de praktijk geeft men aan zo’n
instrumentje de vorm van een ‘tastkop’ of ‘sonde’. Een kleine, ronde
doos, waarin alle onderdelen zijn ingebouwd. Vooral de leidingen naar
de klemmen A moeten zeer kort gehouden worden.
Een heel eenvoudige, maar zeer bruikbare ‘polariteitsmeter’ toont het
schema in fig. 116.
D

R
~3Ök~

•A'
—o

■

Fig. 116. Polariteitsmeter met germaniumdiode.

Het schema van de polariteitsmeter is weer gebaseerd op de ventielwerking van de germaniumdiode. Achter elkaar zijn hier geschakeld:
een germaniumdiode D, een vaste weerstand R (30 kQ), en de galvano
meter G. Bij deze schakeling zal alleen dan stroom vloeien (en zal de
galvanometer dus uitslaan!) wanneer de 4- pool aan de bovenste klem
bij A ligt.
Als men derhalve een spanningsbron, waarvan men de polariteit niet
kent, aansluit aan de klemmen A en vertoont de galvanometer uitslag,
dan hebt u de + pool van de onbekende spanning te pakken.
Slaat de galvanometer echter niet uit, dan is de bovenste klem bij A de
— pool. Uiteraard moet de spanning van de te controleren batterij
nog groot genoeg zijn om de galvanometer te doen uitslaan. De spanning
moet, zoals in de praktijk bleek, zowat 10 V bedragen bij ca. 0,3 mA.
Dan slaat de galvanometer nog juist uit.
De weerstand R van 30 kQ is bruikbaar voor het meten van spanningen
van 50-100 V. Als men kleinere spanningen moet meten, vervangemen
deze weerstand door een kleinere, bijv, van 5 kQ of zelfs van 1 kQ
(kilo-ohm).
Als u dan de Wet van Ohm* raadpleegt, kunt u, met een heel eenvou
dige berekening nagaan welke weerstanden voor welke spanningen
wenselijk zijn.
E
E
• E= I X R'. I = — ; R = —t waarin E, de spanning, in volts is, I, de stroom
R

1

in ampères en R, de weerstand, in ohm.
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U kunt natuurlijk, i.p.v. een galvanometer, ook een koptelefoon ge
bruiken. Zou de + pool aan de te meten batterij aan de bovenste klem
A liggen, dan hoort u de koptelefoon bij inschakelen luid kraken. Zou
u toevallig de — pool te pakken hebben, dan hoort u vrijwel niets.
Een elektrolytische galvaniseerinrichting, op bescheiden schaal, maar
overigens bruikbaar, kunnen we nu ook, met heel weinig moeite, in
elkaar zetten. Hiervoor maakt u dan een proefopstelling volgens fig. 117.

’A’

(^) lampje

220 V**

P-100Q

Fig. 117. Elektrolytische galvaniseer-inrichting.

Op de klemmen A sluit men een ‘elektrolytische cel’ aan, die we zelf
even maken. Als u bijv, iets wilt verkoperen, dan neemt u een leeg
jampotje, en giet hierin een ‘verzadigde’ oplossing van kopervitriool.
(Niet aan likken, en na de proef de handen goed afwassen. Als u een
wondje aan uw hand zou hebben, wacht dan even met deze proef totdat
u weer helemaal ‘gaaf’ bent. Kopervitriool kunt u bij de drogist, of
apotheker in de vorm van kleine blauwachtige kristalletjes kopen.
Een ‘verzadigde’ oplossing wil zeggen, dat de vloeistof, op een gegeven
ogenblik, geen kopervitriool meer opneemt, en de kristalletjes, onopge
lost naar de bodem zakken. Als u suiker in een kop thee strooit, en
stevig roert, dan zal de thee op een bepaald ogenblik helemaal geen
suiker meer oplossen. De oplossing is dan ‘verzadigd’.
U neemt nu een stukje koperblik van ca. 2 x 5 cm, soldeer daar een
koperdraadje aan vast, en verbindt dat met de + pool van het punt A
in het schema. Als — pool dient het metalen voorwerpje, dat u wilt
verkoperen. Hieraan maakt u een draadje heel stevig vast en verbindt
dat met de — pool van het punt A in het schema.
Zowel het koperblik, als het te verkoperen voorwerpje, moeten eerst
grondig schoongemaakt worden, en absoluut vetviij zijn. (Vetvrij maken
van metalen doet men met trichloorethyleen, bijv.)
Met behulp van de potentiometer P wordt een middelsterke stroom
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ingesteld. Dan houden we het te verkoperen voorwerp, enkele minuten,
in de gaten. Het moet langzamerhand een bruinachtige kleur aannemen.
Dit wijst er namelijk op, dat zich koper begint af te zetten. Is het
koperlaagje dik genoeg aangegroeid, dan neemt u het voorwerpje uit
het bad, en polijst het dan (voorzichtig!) net zo lang totdat het koper
glimt. Zo kunt u natuurlijk ook verzilveren, vernikkelen e.d. Dat hangt
af van de chemicaliën, die u in het bad oplost.
De stroomsterkte mag niet al te groot worden, anders wordt de neerslag
te grof, en brokkelt ook snel af. Evenmin mogen zich aan de beide elek
troden gasblaasjes vormen tijdens het verkoperen. Met de ons ten dienste
staande middelen, waarbij de 8 V wisselspanning van de scheltransformator de grootste rol speelt, behoeft men voor overbelasting niet
bang te zijn.
De werking van het geval is natuurlijk als volgt: de wisselstroom uit de
scheltransformator (8 V wikkeling) wordt door de germaniumdiode in
een ‘pulserende’ gelijkstroom omgezet. Alleen met gelijkstroom kan men
galvaniseren.
In grote galvaniseerbedrijven gebruikt men seleniumgelijkrichters, of de
thans snel verouderende kwikdampgelijkrichters. Ook siliciumgelijkrichters met groot vermogen, die volgens ’t zelfde principe werken als
germaniumdioden, komen meer en meer in zwang. Deze siliciumdioden
zijn even groot als germaniumdioden, maar kunnen een veel grotere
belasting uithouden.
Wanneer u nog een aardige proef met elektrolyse wilt uitvoeren, dan
kunt u de schakeling volgens fig. 112 opnieuw toepassen. U hebt dan
alleen nog een glazen U-buisje nodig. Dat koopt u in een winkel voor
laboratoriumbenodigdheden voor weinig geld. Bovendien moet u er
twee passende kurken (of rubberstopjes) bij kopen.
En als u nu even naar fig. 118 wilt kijken.

stop

elektrode

y
water met
enkele druppels
accuzuur
"U- buisje

Fig. 118. Hulpapparaatje voor de elektrolyseproef.
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U vult het U-buisje tot ca. 2,5 cm onder de rand, met water, waarin u
enkele druppels gereed accuzuur doet. Ik herhaal: gereed accuzuur.
Dus nooit puur zwavelzuur op het water druppelen! Dat spettert ver
schrikkelijk, en daar komen beslist ongelukken van. In elke arm van het
U-buisje steekt u een koperdraadje, dat door de stop naar buiten wordt
gevoerd. Het ene draadje verbindt u met de 4- pool en het andere met
de — pool van de klemmen A.
Dan schakelt u de zaak in, en regelt de stroomtoevoer d.m.v. de potentiometer P. Nu zal aan de 4- pool een geringe gasontwikkeling ontstaan.
U laat het geval een tijdje werken, schakelt het toestel uit, strijkt een
lucifer aan, verwijder de stop van het buisje, dat met de negatieve elek
trode is verbonden, en houdt dan direct de brandende lucifer boven het
ontkurkte buisje. U hoort dan een kort elegant, en volkomen onge
vaarlijk knalletje. Het bewijs, dat zich aan de negatieve elektrode
waterstof (H) heeft gevormd. Dan blaast u de lucifer uit, en houdt
het nog even nagloeiende houtje, nadat u de kurk hebt verwijderd
boven het buisje, dat met de 4- elektrode is verbonden.
De zwak gloeiende lucifer zal opnieuw helder opvlammen! U hebt
daarmee het bewijs geleverd, dat zich aan de 4- elektrode zuurstof (O)
heeft gevormd.
U doet de kurken weer op de buisjes, maakt de verbindingsdraden los
van de klemmen A, en verbindt het U-buisje nu rechtstreeks met de
8 V klemmen van de scheltransformator. U zult nu zien, dat zich aan
beide elektroden een gelijkmatige gasontwikkeling vormt. U leidt nu
immers een wisselstroom in de vloeistof, die 50 x per seconde van
4- in — verandert, zodat nu aan beide elektroden zowel waterstof als
zuurstof ontstaan. In beide buishelften ontwikkelt zich thans ‘knalgas’,
dat bij aansteken met een sterkere knal verbrandt. Bij het aansteken
altijd het hoofd afwenden, of nog beter, neem een lange stok, waarop
u een lontje hebt geplakt, dat u later aansteekt. Bij de elektrolyse in de
praktijk, gebruikt men eveneens siliciumdioden voor grote vermogens.

We maken een ‘elektronische schakelaar’
Het principe van een elektronische schakelaar berust op het volgende:
wanneer men een wisselspanning leidt door een, in serie, geschakelde
weerstand, en een germaniumdiode, dan zal er een ‘pulserende’ gelijk-?
stroom in deze stroomkring lopen. Wanneer wij nu de weerstand gelijk
tijdig een negatieve gelijkspanning geven, die zo groot is, dat deze over
eenkomt met de amplitude van de pulserende halve golven (zie blz. 66),
en wanneer wij die gelijkspanning bovendien zo weten te ‘polen’, dat
deze ‘halve golven’ met de gelijkgerichte wisselspanning overeenkomen^
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dan kunnen wij de stroom zelfs volkomen ‘neutraliseren’. Verhogen wij
dan nog de voorspanning, dan wordt de stroom volkomen onderdrukt.
Maar overschrijdt de grootte van de amplitude van de ‘halve golven’,
de waarde van de gelijkspanning, dan kan er opnieuw stroom door de
germaniumdiode vloeien. De diode werkt dus, bij een bepaalde spanning,
als een ‘schakelaar’. Het voordeel van deze elektronische schakelaar is,
dat men daarmee kan schakelen bij volkomen willekeurige resp. vooruit
vastgesteide elektrische verhoudingen. ‘Mechanische’ onderdelen (zoals
bijv, bij een gewone schakelaar) kent de elektronische schakelaar niet,
en deze kan dus op uiterst geringe spanningsverschillen reeds reageren.
Fig. 119 toont u het schakelschema.
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Fig. 119. Schema voor een elektronische schakelaar.

De eigenlijke diodekring vindt u in het rechter gedeelte van het schema.
Wij gebruiken de 5 V klemmen van onze scheltransformator, en leiden
de spanning, via de schakelaar S, de germaniumdiode D, en de weer
stand R2 naar de koptelefoon, en vandaar weer terug naar de tweede
klem van de 5 V spanning. Voordat wij de schakeling verder afmaken,
schakelen we schakelaar S in, en dan zullen we in de koptelefoon een
vrij luid brommen horen. Dit wordt veroorzaakt door de pulserende
‘halve golven’ van de gelijkgerichte wisselstroom.
Dan maken we de linker helft van de schakeling af. De batterijen BI en
B2 worden in serie geschakeld, zodat wij een totale spanning van 9 V
krijgen. Deze spanning leiden wij naar de potentiometer P. De + pool
van de potentiometer verbinden we met de bovenste klem van de weer
stand R2. De contactarm van de potentiometer P wordt, via de weer
stand Rl, verbonden met de onderste klem van de weerstand R2. Hoe
verder u het glijcontact van de potentiometer in de richting van het —
punt draait, hoe groter de gelijkspanning op de weerstand R2 zal worden.
Daar zorgen immers de batterijen BI en B2 voor.
De germaniumdiode D krijgt nu een ‘voorspanning’, en wel in de
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‘sperrichting’ van de diode. Komt nu deze voorspanning overeen met
de amplitude van de wisselspanning, dan zullen ze elkaar wederzijds
opheffen, en de stroom is gelijk 0. Het brommen in de koptelefoon houdt
dan helemaal op.
Om deze proef, met goede kans op succes, uit te voeren kunt u de potentiometerarm het beste eerst in op de hoogste positieve spanning instellen,
en draai dan heel langzaam in de richting van de negatieve pool. Bij een
bepaalde instelling zal de bromtoon in de koptelefoon verdwijnen.
Draait u dan weer verder, dan komt de brom ook niet meer terug.
Van dat punt af, namelijk, is de als ‘sperspanning’ werkende voorspan
ning, groter dan de halve golf van de wisselspanning. De diode blokkeert
de zaak dus volledig. Pas wanneer men geleidelijk deze voorspanning
vermindert, zal de diode weer stroom doorlaten. Dat kan men consta
teren omdat de bromtoon terugkomt.
In plaats van de koptelefoon kunt u natuurlijk ook de galvanometer
in de kring opnemen. Maar, aangezien de optredende stroompjes maar
uiterst zwak zijn, moet u wel verdraaid goed opletten, of u de naald
ziet bewegen! Het afluisteren met de koptelefoon is heel wat gemakke
lijker.
Overigens dient de weerstand R1 alleen om kortsluiting van weerstand
R2, bij de uiterste stand van de potentiometer P, te voorkomen, en
zodoende te verhinderen, dat de diodestroom tot ontoelaatbare hoogte
zou oplopen.
Als u echter de galvanometer inschakelt, kunt u nog een interessante
proef nemen. U laat de schakeling precies zoals die is, maar poolt u
alleen de aansluitingen van beide batterijen om, zodat ook de polariteit
aan de potentiometer P omwisselt. Dan zult u de stroom, door draaien
aan de potentiometer, helemaal niet meer kunnen wegwerken! Ja,
wanneer u de hoogste positieve spanning instelt, zal de stroom zelfs
nog aanmerkelijk sterker zijn dan bij de vorige proef. Wij leren daaruit,
dat bij onze laatste proef de geZzyA'spanning én de positieve halve golf
van de wisselspanning elkaar gaan ondersteunen. De totale spanning zal
daardoor hoger worden, hetgeen tot uitdrukking komt in de overeen
komstig sterkere stroom, die wij met de vorige proef, met onze galvano
meter, hadden vastgesteld.
Het is ons derhalve duidelijk gebleken, dat wij in staat zijn, met behulp
van een germaniumdiode, die wij een regelbare ‘sperspanning’ geven,
een uitstekend werkende elektronische schakelaar te vervaardigen.
Wordt een, naar keuze te bepalen, werkspanning overschreden, dan
schakelt deze inrichting volkomen automatisch.
U zult zich kunnen voorstellen, dat dergelijke elektronische schakelaars
op uit gebreide schaal toepassing vinden in de moderne elektronica.
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Wanneer men de stroom bijv, door een relais leidt, waarvan de secun
daire contacten een alarmschel of iets dergelijks in werking stelt. Over
schrijdt een te bewaken spanning dan een bepaalde waarde, dan wordt
het relais bekrachtigd, en de alarmschel komt in werking.
Nu kan een dergelijke inrichting natuurlijk even zo goed toepassing
vinden, wanneer men een spanning automatisch wil ‘begrenzen’. Scha
kelt men de diode met voorspanning bijv, parallel met een wisselspanningsbron, die een, naar verhouding, hoge inwendige weerstand bezit,
dan zal de diode, bij het overschrijden van een bepaalde waarde van de
wisselspanning, die met de waarde van de ‘sperspanning’ voor de diode
overeenkomt, bij die inwendige weerstand stroom doorlaten. Deze
‘doorlaatstroom’ zal dan de wisselspanningsbron belasten, en veroor
zaakt bij de inwendige weerstand een overeenkomstige spanningsval. De,
in de buitenkring, meetbare spanning kan dan - ongeacht een verdere
verhoging van de wisselspanning - zelf niet meer stijgen. Dergelijke
‘begrenzers’ worden in de praktijk vaak toegepast, o.a. bij ontvang
toestellen voor Frequentie Modulatie (FM), in televisietoestellen e.d.
Met zo’n kleine, goedkope diode, die maar enkele kwartjes kost, kunt u,
als dan nodig mocht zijn, honderden guldens aan koperdraadleiding
besparen! Neemt u bijv, het geval van twee verschillende willekeurig te
kiezen signalen, die u, via een draadleiding, over lange afstand moet
overbrengen. Dan zoudt u, minstens drie draden nodig hebben, nietwaar?
Bijv. 2 plus-leidingen en 1 gemeenschappelijke min-leiding. Zie fig. 120.
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Fig. 120. Kostenbesparende schakeling van lange-afstandsverbindingen.

Maar die derde leiding kan totaal vervallen, wanneer men de schakeling
volgens fig. 121 zou toepassen.
Het linker gedeelte van het schema stelt de ‘zender’ voor. Deze bestaat
uit de batterij B, en de schakelaar S. In het rechter gedeelte van het
schema vinden we de ‘ontvanger’, die de beide, verschillende signalen
moet ontvangen. De gestippelde lijnen tussen het linker en rechter
gedeelte van het schema, stellen de ‘lange’ leiding voor, die bijv, ettelijke
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kilometers lang kan zijn. Het ene signaal ontvangt men bijv, door
een uitslag y van de galvanometer, het andere door een gekraak in de
koptelefoon.
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Fig. 121

U hebt voor deze proef 2 germaniumdioden nodig. Mocht u er slechts
één ’bezitten, géén nood, dan neemt u de transistor, en gebruikt de
basis-collectorverbinding van deze transistor, die, zoals u weet, eveneens
als diode werkt.
Het schema is zo ingericht, dat wanneer de diode D in ‘sperrichting’
werkt, de transistordiode juist in ‘doorlaatrichting’ werkt. Eén klem
van de galvanometer, en één klem van de koptelefoon, zijn verbonden
van de weerstand R van 1 kQ. De weerstand hebben wij er alleen maar
ingcplant om overbelasting van de transistor te voorkomen.
Tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’ kunt u nu een willekeurig lange leiding
aanbrengen. Schakelt u de schakelaar S in, dan zal de galvanometer
uitslaan. De koptelefoon zal echter in alle talen zwijgen, omdat de diode
de stroomdoorgang verspert.
Daarentegen staat de transistordiode op dat moment wagenwijd open.
Wilt u dus het tweede signaal geven, dan moet bij de ‘zender’ eenvoudig
de batterij ‘omgepoold’ worden (Dat gebeurt in de praktijk met een
simpel ‘ompoolschakelaartje’, dat u in alle winkels, die elektrische
zwakstroomartikelen verkopen, kunt krijgen.) Is de batterij omgepoold,
dan zal de diode D ‘doorlaten’ en staakt de transistordiode. Schakelt u
schakelaar S nu in, dan kraakt de koptelefoon naar hartelust, en blijft
de galvanometer zonder beweging.
Het spreekt vanzelf, dat u de galvanometer en de koptelefoon zou
kunnen vervangen door twee relais. Aan de secundaire contacten van
die relais, zou men dan welk willekeurig signaalapparaat kunnen aan183

sluiten. U ziet maar weer eens, hoe goedkoop het leven kan worden als
men maar genoeg aan ‘elektronica’ doet!
We kunnen nog veel meer technische grapjes met onze germaniumdiode uithalen! Bijvoorbeeld zouden wij een ‘tijdschakelaar' kunnen
fabrieken. Hier is daarvoor een schema. Zie fig. 122.
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Fig. 122. Schema voor een elektronische tijdschakelaar.

Deze schakeling lijkt vrij veel op die van fig. 114. De rechter helft vormt
een stroomkring, die uit de wisselspanningsbron (de 5 V wikkeling
van de scheltransformator), de diode D, de weerstand R1 en de kop
telefoon bestaat. In deze stroomkring loopt, zoals wij reeds eerder
hebben gezien, een ‘pulserende’ gelijkstroom. Deze veroorzaakt brommen
in de koptelefoon. De linker helft van de schakeling bestaat uit de beide,
in serie geschakelde, batterijen BI + B2, de potentiometer P, die parallel
met de batterijen is geschakeld, en het mogelijk maakt een bepaalde
spanning in te stellen. Deze instelbare spanning loopt, via de weerstand
R, en de gesloten schakelaar S naar de linker klem van de weerstand Rl.
De 4- pool van batterij B2 is verbonden met de rechter klem van de
weerstand Rl. Stelt u deze proefopstelling in bedrijf, dan verdwijnt het
brommen in de koptelefoon. Waarom? Wel, eenvoudig omdat de
diode D nu een ‘voorspanning’ krijgt, die het tot stand komen van de
pulserende gelijkstroom verhindert. Wij hebben dat verschijnsel reeds
uitvoerig beschreven bij de elektronische schakelaar op blz. 180.
Schakelen we de schakelaar S in, dan gebeurt er voorlopig nog niets.
Eerst moet de grote condensator C met een capaciteit van 100 microfarad zich opladen, via de weerstanden R en Rl. Er blijft dan nog een
gelijkstroom lopen via de weerstand Rl, die de ‘sperspanning’ voor de
diode D aan de weerstand Rl teweegbrengt. Hoe meer de condensator C
zich oplaadt, des te zwakker zal die gelijkstroom echter worden. Ten184
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slotte is die ‘sperspanning’ nog maar zó gering, dat de diodestroom
begint door te laten. Dientengevolge begint er nu een pulserende gelijk
stroom te lopen, en men hoort brommen in de koptelefoon.
U hebt nu een elektronische tijdschakelaar gemaakt! Van het moment af,
dat de schakelaar S wordt ingeschakeld, totdat de pulserende gelijk
stroom begint te lopen gaan er ca. 1-2 seconden voorbij.
U kunt die 1-2 seconden verlengen door een nog grotere condensator C
te nemen, en de weerstanden R en R1 te vergroten. De ‘tijdconstante’
(of tijdbasis) wordt namelijk geheel door de combinatie van condensator
en weerstanden bepaald. Ook de grootte van de sperspanning, die men
met de potentiometer P precies kan instellen, bepaalt mede de ‘tijd
constante’. Als u een relais inschakelt i.p.v. een koptelefoon kunt u bijv,
een pracht van een knipperlichtcentrale maken voor een model-spoorwegemplacement of iets dergelijks.
Tijdschakelaars van dit type worden in de elektronica veelvuldig toege
past. Ook bij het fotocopiëren, bijvoorbeeld om de belichtingstijd in te
stellen. De knop, waarmee men dit op zo’n apparaat doet, is meestal
de knop van de potentiometer. Dan wordt zo’n tijdschakelaar bijv, ook
gebruikt bij apparaten, voorzien van elektronenbuizen, waarbij de
anodespanning pas mag worden toegevoerd, nadat de gloeispanning
tevoren is ingeschakeld. In de elektrische lastechniek is het van veel
belang, dat de lasstroom ‘vertraagd’ kan worden ingeschakeld.
Dat een germaniumdiode gevoelig is voor warmte is ons al duidelijk
geworden toen wij de werking van de diode beschreven. Maar ook licht
beïnvloedt de diode! Dat zullen we even bewijzen.
Maakt u daartoe even een proefopstelling volgens fig. 123.
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Fig. 123. Licht beïnvloedt de werking van een gennaniumdiode.

Twee zakbatterijen (B1 + B2), in serie geschakeld (let op de juiste stand
van de diode!) verder de koptelefoon in de kring en klaar is Kees. Neem
nu een brandende elektrische gloeilamp (minstens 100 watt), en breng
die geleidelijk in de nabijheid van de germaniumdiode. U zult dan een
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zacht geruis in de koptelefoon horen. Het bewijs, dat licht de stroomdoorgang in de diode beïnvloedt. Oppassen, kom ook weer niet zó
dicht bij, dat de warmte-uitstraling van de brandende gloeilamp een
woordje gaat meespreken!
Aangezien de lamp op het wisselstroomnet met 50 perioden is aange
sloten, en de intensiteit van het licht zich derhalve 50 maal per seconde
wijzigt, hoort u brommen in de koptelefoon. Het menselijk oog kan
die lichtfluctuaties niet meer volgen, maar uw germaniumdiode des te
beter! Wat er gebeurt is dit: het licht, dat op het contactvlak (grens
tussen npn) van de diode valt, bevordert de ‘sperstroom’ van de diode.
U hebt nu een middel in de hand om een wel zéér goedkope ‘fotocel’ te
maken! Echte fotocellen zijn vrij kostbare gevallen, en er komt nogal
wat schakel-poespas bij kijken. Met zo’n simpele germaniumdiode lapt
u ’t ook heel aardig.
Natuurlijk is dit ‘lichteffect’ in verreweg de meeste gevallen een volkomen
ongewenst nevenverschijnsel. Daarom worden germaniumdioden afge
leverd met een lichtdicht omhulsel. Als u een ‘fotocel’ wilt maken van
een germaniumdiode, verwijder dan het omhulsel heel voorzichtig. Het
ding wordt dan aardig gevoelig voor lichtimpulsen. Enkele fabrieken
vervaardigen zelfs speciale ‘fotodioden’.
Een andere, aardige proef, waarbij ‘warmte’ een rol zal spelen, is de
vervaardiging van een 'afstandsthermometer'.
Weliswaar moeten wij aanzienlijke temperatuurverschillen ter beschik
king hebben om een meetbare toename van de sperstroom in de diode
op te wekken. U neemt weer de proefopstelling van fig. 120, maar
vervangt nu de koptelefoon door de galvanometer. Dan verhit u de
diode heel voorzichtig, bijv, door deze aan te tippen met een doekje,
dat u in kokend water hebt gedrenkt. De galvanometer zal uitslaan,
omdat de sperstroom in de germaniumdiode toeneemt. Hoe hoger de
temperatuur, des te groter de sperstroom. Hierop berust het principe
van de ‘afstandsthermometer’. Bij een echte afstandsthermometer kan
men de temperatuur onmiddellijk op een wijzerschaal aflezen. Deze is
in werkelijkheid een zeer gevoelige, geijkte galvanometer. Dat is dus
een werkelijke, elektronische thermometer. Pas op, dat u tijdens deze
proef uw germaniumdiode niet oververhit (nooit in de open vlam
houden of zoiets!) anders is het ding onherroepelijk en voor eeuwig
naar de maan!
In onze afdeling ‘Elektronische Allerhande’ bieden wij nog meer ver
rassingen! Wilt u een transistor-toongenerator maken? Zo’n geval kan
men uitstekend gebruiken om bijv, het morse-alfabet te leren. U kunt
het gebruiken bij reparaties van radiotoestellen e.d. Het is zelfs nog een
verre neef van het elektronisch orgel!
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Hier is het schema:
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Fig. 124. Een transistor-toongenerator.

Belangrijk is de RC-combinatie (weerstand-condensator). Deze krijgt,
bij het optreden van trillingen, zo’n sterke negatieve voorspanning, dat
de trillingen afbreken. Zodra de condensator zich ontladen heeft, treden
de trillingen opnieuw op, om dan weer af te breken, en zo gaat dat
spelletje maar door, zolang u de schakelaar S maar ingeschakeld houdt.
U kunt die schakelaar natuurlijk door een drukknopje of een echte
morsesleutel vervangen als u het morsealfabet wilt oefenen. Dat ontladen
en opladen van de condensator C gaat snel achter elkaar, en op die
manier ontstaat er een fluittoontje. De frequentie van dat fluittoontje
hangt natuurlijk weer af van de ‘tijdconstante’, die wordt gevormd door
de RC-combinatie.
In de basiskring van de transistor, zijn de scheltransformatorklemmen
1-5 V (of 1-8 V) opgenomen. De primaire van de scheltransformator is
aangesloten in de collectorkring. De RC-combinatie is in serie gescha
keld met de 1-5 V of 1-8 V wikkeling van de scheltransformator. De
basisspanning wordt van de potentiometer P afgenomen. In de collector
kring treffen we nog de koptelefoon aan.
Wanneer de schakelaar S wordt ingeschakeld, hoort u een fluittoon in
de koptelefoon. De frequentie van dit fluittoontje kan men regelen met
behulp van de potentiometer P. Wanneer men de weerstand R van 30 Q
vervangt door een weerstand van 5 of 1 kQ, verandert de toonhoogte
aanmerkelijk. Geheel tegen onze verwachtingen in, bemerken wij echter,
dat de toon bij een ‘langere’ tijdconstante hoger wordt! Natuurlijk
hadden wij het tegenovergestelde verwacht. Maar in deze schakeling
spreken ook de transformatorwikkelingen een hartig woordje mee.
‘Zuiver’ is onze waarneming dan ook zeker niet! Een ander bewijs
daaivoor is, dat, wanneer men de condensator C helemaal weglaat, de
toon nog lager wordt. Mocht u geen fluittoon horen, verwisselt dan eens
de aansluitingen van de scheltransformator.
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Da ar een transistor als elektrische schakelaar kan werken, is het mogelijk
uit een geringe gelijkspanning van bijv. 4,5 V (zakbatterij) een vrij hoge
wisselspanning te transformeren. Wij hebben al gelezen, dat de zelfinductie in een spoel een vrij hoge spanning opwekt, wanneer we de
stroom plotseling onderbreken Het magnetisch veld rondom de win
dingen houdt dan plotseling op te bestaan, en de daardoor ontstane
wijziging in het veld veroorzaakt een hoge spanning in de spoelwindingen. U kunt zich geen snellere ‘schakelaar’ voor het onderbreken van
de stroom wensen dan een transistor! Daar kan geen ‘mechanische’
schakelaar ooit tegen op.
Maakt u maar eens een proefopstelling volgens fig. 125.
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Fig. 125. Gevoelige elektronische schakelaar met transistor.

U ziet ook hier weer de ‘terugkoppeling’, evenals in fig. 124. Alleen
ontbreken hier de weerstanden, die de ‘stroombegrenzers’ waren, zodat
de, bij onderbreking van de stroom geïnduceerde spanningen, hoog
oplopen. Bij het in elkaar zetten van deze proefopstelling, moet u de
schakelaar S dus voorlopig in uitgeschakelde stand laten, teneinde de
transistor niet te beschadigen. In de basiskring is de laagohmige wikke
ling 5-8 V van de scheltransformator opgenomen. De terugkoppeling
wordt verkregen door de wikkeling 1-5 V van de transformator en de
collectorkring.
De primaire wikkeling heeft het grootste aantal windingen, zodat deze
de hoogste spanning opwekt. Het punt A vormt dan ook de plaats,
waar de verkregen ‘hoogspanning’ afneemt. Mocht straks blijken, dat
het toestel niet naar behoren werkt, dan de aansluitingen van de trans188

formatorwikkelingen 1-5 en 5-8 V eens omwisselen. Voordat u de
schakelaar S inschakelt, draait u de potentiometer P helemaal terug.
Dan sluit u de koptelefoon aan de transformatorwikkeling 5-8 V aan.
U zult dan een toontje in de koptelefoon horen. Als u de potentiometer
maar een of twee streepjes verder inschakelt, wordt dat toontje meteen
veel lager. Als u dan de primaire klemmen van de scheltransformator
(punt A in het schema) aanraakt, dan voelt u duidelijk een prikkeling
in de vingertoppen.
U hebt dus een vrij hoge elektrische spanning opgewekt met dat on
schuldige zakbatterijtje van 4,5 V. Tussen haakjes: die opgewekte hogere
spanning is volkomen ongevaarlijk!
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HOOFDSTUK 12
Vervolg van onze "elektronische allerhande'. Wij maken achter
elkaar, een brandmelder, een regenmelder, een inbraakalarm,
een automatisch telapparaat, een clignoteur en een metronoom.
We vervaardigen zelfs een eenvoudig, elektronisch orgel, dat
nog speelt ook!

Waarschijnlijk hebt u zo langzamerhand de smaak te pakken gekregen
van het ‘elektronisch’ knutselen, en ik stel u voor, dat we daarmee nog
eventjes verder gaan. Juist dat zelf doen, geeft zoveel beter begrip van
de processen, die zich afspelen.
Laten we eens proberen een elektronische brandmelder te maken. Veel
hebt u er waarempel niet voor nodig. Fig. 126 toont u het schema.

Fig. 126. Elektronische brandmelder.

Het toestel moet in een donkere ruimte staan, bijv, in een kelder, of een
kast, of een zeer donkere zolderhoek. De bedoeling is, dat het licht van
de vlammen op de basis van de transistor valt. (De lichtbeschermende
laag hebt u inmiddels natuurlijk voorzichtig verwijderd.) Ook hebt u
voor deze alarminstallatie een eenvoudig relais nodig (primaire onge
veer 30 Q). Dit relais schakelt dan bijv, een elektrische bel of rode
lamp in.
Nu kunt u natuurlijk zeggen: ja, maar, ik wil zo’n alarmtoestelletje juist
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in een ruimte neerzetten, waarin de zon schijnt, of die elektrisch wordt
verlicht. Ook dat kan. Laten we eerst even de werking van het apparaat
nagaan.
Zoals u ziet is in het schema een zaklantaarnlampje met een lensje
getekend. Het ‘gebundelde’ licht valt op de ‘gepelde’ transistor Tl.
Het liefst moet u een klein, fel lichtpuntje op die transistor richten. U
kunt ook een normale elektrische gloeilamp nemen, die u op het net
aansluit.
De collector-emitterkring loopt van transistor Tl, via de batterij BI
en de weerstand R, de emitter, de collector van transistor Tl en de
primaire wikkeling van het relais naar de batterij B2. Valt er geen licht
op de transistor Tl, dan loopt er slechts een zeer geringe stroom, via
emitter en collector. Aan de weerstand R vindt men dan praktisch geen
spanningsval. Maar ‘belicht’ u de transistor Tl, dan zal meteen een
krachtige collectorstroom optreden. Daardoor wordt de basis van
transistor T2 negatief, zodat nu ook de collectorstroom van transistor
T2 groter wordt. En wel zó groot, dat het relais in werking wordt
gesteld. Het anker trekt aan en de stroomkring in de secondaire aan
sluiting van het relais wordt gesloten. Als daarop bijv, een alarmschel
is aangesloten, begint deze te rinkelen.
Onderbreken we de stroom weer, dan valt het relais onmiddellijk af, en
het belgerinkel houdt op. Voor het geval, dat u een gewone elektrische
gloeilamp voor de belichting gebruikt, i.p.v. een zaklantaarnlampje,
denkt u zich het in het schema getekende lampje met bijbehorende
schakelaar, en verbindingen naar de batterij, eenvoudig weg.
Nu is het zo, dat waar rook is, ook vuur is, en . . . omgekeerd. Als we
het toestel dus willen neerzetten in een verlichte ruimte, dan maken
we van die rookontwikkeling dankbaar gebruik. Die zal namelijk de
lichtuitstraling van de lamp belemmeren, zodat de lichtintensiteit af
neemt. De transistor zal hierop prompt reageren. U kunt het apparaat
derhalve aan elke gegeven situatie aanpassen. Als het in een donkere
ruimte staat, zal het anker van het relais alleen aantrekken wanneer er
licht op transistor Tl terecht komt, en het relais zal dan een alarmschel
in werking brengen. Staat het apparaat in een verlichte ruimte, dan
staat het anker van het relais steeds aangetrokken, en wordt alleen
uitgeschakeld wanneer rookontwikkeling de uitstraling van de elek
trische lamp belemmert. De secondaire van het relais kunt u zodanig
schakelen, dat in zo’n geval de alarmschel overgaat, als het relais afvalt.
Soortgelijke schakelingen worden, hoewel natuurlijk zéér fijn regelbaar,
ook gebruikt voor het vaststellen van kleurverschillen tijdens produktieprocessen. De kleur van ruwe koffie, die gebrand wordt, kan tijdens het
proces worden gecontroleerd. Ook het verven van textiel e.d. is zeer
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nauwkeurig regelbaar. Een van mijn vrienden, die een grijze kater bezit,
die, via zijn speciale kattepoortje in de keukendeur, graag op nachtelijke
avonturen uitgaat en daarbij nogal eens vriendjes en vriendinnetjes
meenam in de keuken, maakte een ‘foto-elektrische’ inrichting, die het
poortje sloot voor witte en voor zwarte kattebeesten. Alleen de ‘grijze’
mauwerikken kregen automatisch toegang. Daarmee bracht hij het
nachtelijk kattefestijn in zijn keuken tot een minimum terug! U ziet
wel, dat de elektronica volkomen onmisbaar is geworden!
En nu gaan we De Bilt een handje helpen, en prutsen een regenmelder
in elkaar.
Fig. 127 toont het schema.

Tsl

Al

C

A2

? ï_

s

T T

Ts2

C

relais

B

B

E

E

(x) lampje

CE

r

BI

B2

Fig. 127. Een regenmeiden

We zien hier een 2-traps gelijkspanningsversterker voor ons. De collector
van de eerste transistor Tl is met de basis van de tweede transistor T2
verbonden. De weerstanden R1 en R2 zorgen ervoor, dat het werkpunt
van transistor T2 zodanig wordt ingesteld, dat deze transistor de volle
spanning krijgt, wanneer Tl geen stroom doorlaat. Dan zal het relais
aantrekken, en het rustcontact van dit relais is geopend. Het lampje L
blijft gedoofd. Dit lampje krijgt zijn spanning van de batterij BI.
De transistor Tl laat alleen dan stroom door, wanneer de basis met
geen enkel gedeelte van de schakeling contact maakt. Dit geldt in het
bijzonder voor contact met de — pool van de batterij B2.
Dat is ’t geval wanneer de aansluitingen Al en A2 niet met elkaar
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doorverbonden zijn. Dan loopt er geen collectorstroom in de transistor
Tl, en dus ook geen basisstroom in de transistor T2, zodat het relais in
ingeschakelde toestand blijft.
De klemmen Al en A2 worden verbonden met een apparaatje, volgens
fig. 128.
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Fig. 128. Hulpapparaatje voor de regenmeiden

Dat apparaatje maken we natuurlijk zelf even gauw. Hiervoor hebt u
nodig een plaatje pertinax, bakeliet, of desnoods een velletje stevig
oliepapier, dat u op een plankje vastmaakt. De afmetingen kunnen
ca. 200 x 200 mm zijn, daarbij 1-3 mm dik. Op dit plaatje moeten we
dan stroken zilverpapier plakken. Mocht het oppervlak van het plaatje
te glad zijn, dan even ruw maken met schuurpapier, zodat u een betere
hechting krijgt. Fig. 128 toont hoe lange strookjes zilverpapier, met een
onderlinge afstand van enkele millimeters op de plaat worden geplakt.
De strookjes zilverpapier moeten iets korter dan de plaat geknipt
worden. U kunt rustig zoveel strookjes opplakken als er plaats voor is
op de plaat. De breedte van de zilverpapierstrookjes kan bijv. 4 mm zijn.
Hoe meer stroken, des te gevoeliger wordt uw regenmelder.
In fig. 128 zien we, dat alle even strookjes met elkaar doorverbonden
worden. Hetzelfde gebeurt met de oneven strookjes. De plaat met de
strookjes zilverpapier bezit een behoorlijk hoge ohmse weerstand. Als
u de plaat aan de klemmen Al en A2 van onze proefopstelling verbindt,
zullen de elektrische verhoudingen, dank zij die hoge ohmse weerstand,
daardoor niet wijzigen.
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De plaat met de zilverpapierstroken kunt u ergens op een balkon, of
in de tuin neerleggen. In elk geval zó, dat, wanneer ’t gaat regenen,
’t zeker is, dat de plaat bevochtigd wordt. Valt er regen op de plaat,
dan zal er een geleiding ontstaan tussen de zilverpapierstrookjes onder
ling. De ohmse weerstand loopt dan zover terug, dat de basis van de
transistor Tl, via de beveiligingsweerstand R een negatieve voorspanning
krijgt, die groot genoeg is om de transistor ertoe te bewegen stroom
door te laten, Dan gaat er natuurlijk een collectorstroom lopen, zodat,
t ngevolge van de spanningsval aan de weerstanden R1 en R2, de
basis van de transistor T2 positiever wordt dan aanvankelijk het geval
was. Daardoor wordt de collectorstroom van deze transistor geringer.
Het relais valt af, het rustcontact van dit relais schakelt in, en het lampje
L zal gaan branden. U kunt dus, rustig in de huiskamer gezeten, vast
stellen, dat het buiten is gaan regenen. U kunt i.p.v. een lampje natuurlijk
ook een bel laten rinkelen.
Als u zo’n apparaatje in de praktijk wilt gaan toepassen, maakt u het
beste twee plaatjes volgens fig. 128. U houdt er dan één in reserve voor
een volgende bui, want de plaat kan natuurlijk alleen dan goed werken,
wanneer alles weer kurkdroog is.
U weet al, dat werkelijk zuiver water, niet zo’n beste geleider is. Maar
de regen is meestal, vooral in ons landje bij de zee, vermengd met
minerale zouten. Wilt u héél zeker zijn, dan bestrijkt u de stroken zilver
papier, als u ze hebt opgeplakt, met een penseeltje voorzichtig met een
verzadigde keukenzoutoplossing, en Iaat de zaak dan goed drogen.
Oppassen, dat u met het penseeltje in het midden van de strookjes blijft,
zodat geen ongewenst onderling contact tussen de zilverpapierstroken
kan ontstaan, en de bel begint te rinkelen, voordat er nog maar één
druppeltje regen is gevallen!
Begint ’t te regenen, dan lost het opgedroogde zout op het zilverpapier
spoedig op, en zorgt voor het gewenste contact tussen de stroken.
U kunt dezelfde plaat ook prachtig gebruiken als ‘niveaumeter’. Men
hangt de plaat dan, op een bepaalde hoogte, in een vat en wanneer de
vloeistofspiegel te hoog wordt, gaat een signaal over. Wel moet die
vloeistof natuurlijk een elektrische stroom kunnen geleiden!
Bovendien kunt u het apparaat nog als vochtigheidsmeter heel aardig
toepassen. Treedt mist, rijp, of grote vochtigheid in de lucht op, dan
vindt er een geringe stroomdoorgang tussen de stroken zilverpapier
plaats. Deze is echter te gering om een relais te doen ‘aanspreken’. U
vervangt dan het relais door een galvanometer. De collectorstroom zal
de galvanometer dan meer of minder doen uitslaan.
Nu u dit elektronische grapje eenmaal door hebt, kunt u zelf waar
schijnlijk nog allerlei beveiligingsapparatuur uitdenken!
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Misschien bent u nog geïnteresseerd in een puike ‘inbraakmelder’.
Zie fig. 129.
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Fig. 129. Inbraak-alarmtoestel.

In fig. 129 ziet u een koptelefoon getekend. Het is de bedoeling, dat u
deze ophangt in de ruimte, die u tegen inbraak wenst te beveiligen.
Zodra in deze ruimte enig gerucht weerklinkt, zal het membraan van
de koptelefoon gaan trillen, en een zeer kleine spanning afgeven. Toch
is deze geringe spanning al voldoende om de lading in condensator C
te wijzigen. Daardoor zal een kleine basisstroom gaan vloeien, die ervoor
zorgt, dat transistor Tl stroom doorlaat. Derhalve zal het relais afvallen,
en het lampje gaan branden, (of als u een alarmschel hebt aangesloten
de bel gaan rinkelen). De moderne methode van beveiliging is de ‘stille’
methode. Als bij een grote bank wordt ingebroken, klinken er helemaal
geen signalen, maar gaat er, heel rustig, op een schakelbord op het
politiebureau een lampje branden. De politieradiowagen krijgt opdracht
even poolshoogte te gaan nemen. Dan heeft men tenminste een redelijke
kans de deugnieten op heterdaad te betrappen.
In plaats van de condensator C van 10 p.F kan men ook een condensator
van 100 piF kiezen. Het apparaat wordt dan nog gevoeliger. De bij de
wijzigingen in de lading van de condensator tot stand komende basis
stroom wordt immers groot, omdat de capaciteit zoveel groter is
(namelijk 10 x).
Het tellen van grote hoeveelheden kleine voorwerpjes, zoals bijv, pillen,
tabletjes, sigaretten, kleine flesjes e.d. gebeurt in de praktijk meer en
meer met behulp van een ‘foto-elektrisch’ apparaatje. Ook wij kunnen,
195

met simpele middelen, het principe van zo’n telapparaatje laten zien.
U begint dan een proefopstelling te maken volgens fig. 130.
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Fig. 130. Elektronisch telapparaat.

Het beste lukt deze proef als u het licht van een elektrische gloeilamp
op de transistor laat vallen, waarvan u het lichtwerende omhulsel hebt
verwijderd.
Zoals u ziet is de basis van de transistor niet aangesloten. Alleen de
collector-emit ter kring wordt in dit schema gebruikt. Wanneer er nu een
lichtstraal valt op de emitter, ontstaat tussen basis en emitter een kleine
gelijkspanning, die de basis negatief maakt, t.o.v. de emitter. Daardoor
zal er een krachtige collectorstroom ontstaan, want de transistor werkt
immers als stroomversterker! In de koptelefoon horen we een aanmerke
lijk luider brommen dan eerst het geval was. De naald van de galvano
meter zal krachtig uitslaan. Het bewijs, dat in de emitter-collectorkring,
onder invloed van het licht een sterke stroom gaat lopen.
Dat brommen in de koptelefoon is overigens een prachtig hulpmiddeltje
om de lichtstraal goed te richten. Hoe luider het brommen, des te beter
is de lichtstraal gericht. Als u tegen de gloeilamp tikt, hoort u dat in de
koptelefoon. Onderbreekt u de lichtstraal (bijv, door er uw hand voor
te houden), dan kraakt de koptelefoon. U hebt dus tegelijkertijd een
soort ‘lichttelegraaf’ gefabriekt!
Na deze inleiding kunnen wij van onze proefopstelling nu heel gemakke
lijk een foto-elektrisch telapparaat maken.
De eenvoudigste manier zou zijn een stuk karton te nemen, en daaruit
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een klein luikje weg te snijden, waarvoor de tabletjes, flesjes, of sigaretten
passeren en de lichtstraal telkens onderbreken.
Elke keer houdt u dan een kraakgeluid in de koptelefoon. Als u het
aantal ‘knakken’ telt, weet u precies het aantal voorwerpen, dat uw
‘lichtschakelaar’ is gepasseerd. Mocht u over een eenvoudig relais be
schikken, dan kunt u in plaats van de koptelefoon zo’n relais inschakelen,
en dit relais een elektrisch telwerkje laten bedienen. De schakeling wordt
dan als fig. 131.
In dumpwinkels zijn eenvoudige telefoonrelais wel eens zeer billijk te
kopen. Bij de telefonie worden tienduizenden van zulke relais toegepast,
en meestal vervangt men die tijdig om geen ‘troubles’ in het telefoon
verkeer te krijgen. Die relais zijn echter voor onze proefnemingen nog
uitstekend geschikt. Een relais is een apparaatje, voorzien van een
spoeltje met ijzerkern, dat reeds bij zwakke stroompjes een ankertje
aantrekt. Dit anker sluit, op zijn beurt, een tweede stroomkring, waarop
men bijv, een batterij van 4-20 volt kan aansluiten en die dus een appa
raat kan bekrachtigen, dat veel meer vermogen nodig heeft om te rea
geren, bijv, een bel, een sterkere lamp, een registreertoestel e.d.
Maar kijken we even naar fig. 131 hoe we zo’n relais aansluiten op ons
elektronisch telapparaat.
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Fig. 131. Elektronisch telapparaat met relais.

Telkens als het relais wordt gesloten, telt het telwerk één cijfer verder.
Dit soort schakelingen wordt toegepast in tellers van telefoongesprekken,
verkeerstellingen e.d. Er zijn zeer snelle telwerken, die vele honderd
duizenden tellingen per seconde kunnen verwerken. Hiervoor worden
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meestal elektronische tellers gebruikt, die o.a. worden toegepast voor het
meten van radio-actieve straling in combinatie met geigertellers.
Zelfs de ‘glans’ van stoffen kan men met zo’n ‘fototransistor’ meten. Men
laat dan een zo sterk mogelijk licht op de stof, of het voorwerp vallen,
waarvan de glans gemeten moet worden. Het licht mag in dat geval
niet direct op de transistor vallen. Daarom moet de weg tussen het
voorwerp, of de stof, en de lichtbron afgesloten worden. Alleen het
door de stof, of het voorwerp, weerkaatste licht, mag op de transistor
terecht komen! Hoe meer glans hoe meer reflex op de transistor, en
derhalve des te sterker de collectorstroom, die met een gevoelige gal
vanometer wordt gemeten. Dat men, op vrijwel dezelfde wijze, met dit
apparaat ook de doorschijnendheid van stoffen kan meten, zal u wel
duidelijk zijn. Wie weet tot welke praktische toepassingen u zelf nog
komt, als u er even diep over nadenkt.
Interessant is ook de werking van een clignoteur (knipperlicht), zoals
dat bijv, voor auto's en voor beveiliging op wegen e.d. wordt gebruikt.
Fig. 132 geeft het schema hiervoor.
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Fig. 132. Schema voor een clignotcur (knipperlicht).

Wij hebben hier weer kennelijk te maken met een ‘terugkoppeling’ tussen
collector en basis. Deze wordt verkregen door een zeer vaste koppeling
tussen de transformatorwikkelingen.
Daardoor wordt de basis eerst positief. Hoe meer de condensator van
de tijdconstante zich echter opnieuw oplaadt, des te negatiever zal de
basis worden. Totdat de collectorstroom tenslotte groot genoeg is ge-
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worden om een terugkoppeleffect te bewerkstelligen. Dan wordt de basis
weer bliksemsnel positief, totdat een nieuwe collectorstroom inzet.
Als we een clignoteur (knipperlicht) van deze schakeling willen maken,
moet het apparaat een relais, met bepaalde tussenpozen, kunnen in- en
uitschakelen. Men kan het relais dan gebruiken om een lampje te laten
branden, en weer te laten doven. Wanneer we een luidspreker aan het
relais aansluiten, zie dan voor aansluiting van de secondaire van een
relais nog eens fig. 131. U kunt er van alles aan verbinden. Als u er
bijv, een autoclaxon aan vastmaakt, hebt u een pracht van een ‘vogel
verschrikker' om uw aardbeien, en kersen tegen onze ‘gevederde vrienden’
te beveiligen. Maar dan moet u wel helemaal buiten wonen!
Wanneer u een luidspreker aan de secondaire van het relais zou aan
sluiten, hoort u bij sluiten van het contact een kloptoon.
Schakelt men het toestel d.m.v. schakelaar S in, dan zal het relais met
regelmatige tussenpozen in- en uitschakelen. Daarbij speelt zich het
volgende af. Zoals wij reeds lazen, is de basis van de transistor Tl eerst
positief totdat de condensator van de tijdconstante zich voldoende
ontladen heeft. Dan begint een collectorstroom te lopen, die, tengevolge
van het terugkoppeleffect (veroorzaakt door de vaste koppeling van de
transformatorwindingen), als een ware lawine toeneemt. Daardoor wordt
ook de spanning aan de bovenste klem van de weerstand R, met sprongen
positiever'. Deze spanningssprong gaat, via de condensator Cl, over op
de basis van de transistor T2. Normaal is deze basis, via weerstand R3,
zo sterk negatief dat het relais, door het voortdurend door de collector
stroom van de transistor T2 onder spanning staan, in ‘aangetrokken’
toestand blijft. De positieve spannings‘sprong’, via de condensator Cl,
maakt echter ook de basis van T2 positiever, zodat het relais maar
even zal afvallen. Nadat de lading van condensator Cl afgevloeid is,
slaat het relais weer aan, totdat een volgende spanningsstoot komt, en
zo gaat dat spelletje maar door, zolang de schakelaar S ingeschakeld
blijft. De frequentie van die spanningsstootjes kan men d.m.v. de potentiometer P vrij nauwkeurig regelen.
U kunt natuurlijk ook de linker klem van de condensator Cl direct
met de collector of de basis van transistor Tl verbinden. De gang van
zaken zal dan dezelfde blijven, alleen zal de frequentie enigszins ver
schillend zijn, omdat de aan de collector, of aan de basis optredende
topspanningen iets verschillende amplituden hebben, zodat de conden
sator Cl zich anders zal opladen. Verbindt men bijvoorbeeld de conden
sator Cl met de basis van de transistor Tl, dan veranderen de onder
brekingen ook enigermate. De verschillende, in de schakeling aanwezige
tijdconstanten gaan zich dan ‘overlappen’, en het gevolg is, dat U dan
steeds twee korte en twee lange onderbrekingen achter elkaar krijgt.
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Men kan het ritme van de onderbrekingen op de meest uiteenlopende
manieren wijzigen. Ook al d.m.v. de potentiometer P. Aardig om daarmee
eens een uurtje te experimenteren op een regenachtige zaterdagmiddag!
Nu we toch een ‘metronoom’ hebben gemaakt, die bij de muziekbeoefe
ning goede diensten kan bewijzen, willen we eens zien, of ’t met onze
simpele collectie elektronische bouwmaterialen, zoals een paar tran
sistors, condensatoren, weerstanden, e.d. niet mogelijk zou zijn, zelf een
elektronisch muziekinstrument te vervaardigen. Wat dacht u ervan als
we samen eens probeerden een 'elektronisch orgel' te maken?
Dat we een muzikaal toontje kunnen opwekken met onze spullen, hebben
we al meerdere malen kunnen vaststellen. Maar om die toon te laten
variëren, en er dus een melodie uit samen te stellen, moeten we eerst
nog wat anders doen. Wij gaan namelijk een ‘multivibrator’ bouwen.
Ook weer zo’n zwaarwichtig woord! In feite komt ’t erop neer, dat wij
2 transistors sterk terugkoppelen. Daarbij moet het geval zelf trillingen
opwekken, en dat doen we door een weerstand (R) en een condensator
(C) voor ons karretje te spannen. Veel ‘technischer’ klinkt het natuurlijk
als we zeggen: we maken een RC-generator.
Fig. 133 laat u zien, wat er feitelijk aan het handje is.

2

\s
koptelefoon

c
——|
10/jF

Ts 2

c

[B

C1 ƒ C2 ƒ C3[_

E

£C

CN

cc

7" 7’ T

500pF SOOpF 500pF

B

T- BI

T+

B2

J

Fig. 133. Schema voor een elektronisch orgel.
U ziet in dit schema, dat de collector van de transistor Tl, via de con
densator C met de basis van de transistor T2 verbonden is. Hier hebben
we de ‘terugkoppeling’ al te pakken. De basis van de transistor T2 heeft
geen speciale voorspanning nodig. Die wordt automatisch ingesteld,
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via de elektrolytische condensator C van 10 p,F. In de emit ter kringen
van beide transistors zijn de weerstanden R en R2 geschakeld. Deze
zorgen voor een vaste terugkoppeling. We gaan hier niet te diep in op
de noodzaak van deze twee weerstanden. Neemt u echter van mij aan,
dat deze twee weerstanden het mogelijk maken een fraaie, vrij zuivere,
sinusvormige trilling op te wekken.
In de collectorkring van transistor Tl is de belastingsweerstand R1
geschakeld, terwijl als collectorbelastingsweerstand van transistor T2,
de in serie met de weerstand R3 geschakelde koptelefoon, uitstekende
diensten kan verrichten. De tweede terugkoppeling loopt, via een prach
tig stukje schakelwerk, bestaande uit: drie parallel geschakelde conden
satoren, namelijk de variabele condensator Cl, de variabele conden
sator C2 en de vaste condensator C3 (alle drie ca. 500 pF), alsmede
de weerstand R4 van ca. 50 k£2. De weerstand R4 speelt dan meteen
voor basisweerstand voor de transistor Tl. U ziet we zetten onze spullen
aan ’t werk, en laten ze desnoods twee dingen tegelijk doen!
De groep condensatoren vormt, met de weerstand R4, een ‘spanningsdeler', die afhankelijk is van de toegevoerde frequenties. Deze ‘spanningsdeler’ zorgt ervoor, dat de terugkoppeling tenslotte de juiste waarde
kan bereiken. Bovendien bepaalt deze spanningsdeler nog de frequentie,
die onze proefopstelling opwekt. Alleen die frequentie wordt opgewekt,
waarbij deze combinatie van condensatoren en weerstand, de uitgangsspanning van de transistor T2 precies in de juiste fase op de basis van
transistor T2 overbrengt.
Verandert men de waarden van de ‘spanningsdeler’, dan wordt ook een
andere frequentie opgewekt, omdat dan voor die nieuwe frequentie de
juiste fase aanwezig is.
Laten we nu de schakelaar S eens inschakelen. In de koptelefoon horen
wij een vrij hoge toon. We draaien de condensatoren Cl en C2 helemaal
‘in’, om zoveel mogelijk capaciteit te krijgen, zodat we een frequentie
bereiken, die hoorbaar is. Draait u de condensatoren Cl en C2 eventjes
terug (zodat wij minder capaciteit inschakelen), dan wordt de toon
meteen aanmerkelijk hoger. Als we parallel aan de condensatoren een
nog grotere condensator zouden schakelen, dan zou de toon opeens
veel lager worden. Als u een condensator van bijv. 10 000 pF neemt,
dan komt er al een aardig diepe toon op de proppen.
Wij hebben al gelezen hoe we zelf met een paar oude jampotten, en wat
zilverpapier, zeer bruikbare condensatoren kunnen maken. De familie
dus maar flink jam laten eten en chocoladerepen laten kauwen! Ik heb
mij zelf geholpen door uit de keukenkast een rol aluminium folie te
laten verdwijnen .... fantastisch wat een materiaal om daar grote
condensatoren van te prutsen!
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Het zal u opvallen hoe zuiver van toon de trillingen zijn, die u met dit
allereenvoudigste apparaatje kunt opwekken.
Hiermee hebben we dan al de basis gelegd voor het ‘elektronisch orgel’,
dat ik u heb beloofd. Het is duidelijk, dat wanneer men de schakelaar S
(die bijv, kan bestaan uit een verend stukje koperblik met als tegencontactpunt een gewone metalen punaise), indrukt, in de koptelefoon
een toontje te horen is, dat volkomen het ritme volgt, waarmee u de
schakelaar S indrukt. Tegelijkertijd kunt u dan de variabele conden
satoren Cl en C2 verdraaien, waardoor de toonhoogte verandert.
Steeds voordat u de schakelaar S indrukt, wijzigt u even de stand van
de condensatoren Cl en C2. U kunt, als u de zaak een meer blijvend
karakter wilt geven, de muzieknoten a, b, c, enz. op de schaal van de
condensatoren aantekenen. Dan behoeft u niet mis te grijpen. Op die
manier kunt u met een beetje oefening, een eenvoudige melodie produ
ceren. Ik heb, in zeer bescheiden kring overigens, ware triomfen gevierd
met de compositie: ‘A is een aapje, dat eet uit zijn poot, B is de bakker,
die bakt voor ons brood'. Er waren wel geen kransen, en bloemen, en zo,
maar ja, ook Arthur Rubinstein is eens in zijn leven begonnen met
vingeroefeningen in de geest van ‘Boer, daar ligt een kip in het water’.
Wanneer het u ernst is met de vervaardiging van zo’n eenvoudig elek
tronisch orgel, dan kunt u de condensatoren Cl en C2 vervangen door
een batterij, parallel geschakelde, condensatoren van opeenvolgende
capaciteit, die u stuk voor stuk met een drukschakelaar kunt inschakelen.
Het mooiste zou zijn als u een oude piano op de kop kunt tikken, en de
toetsen tot schakelaars omtovert. Dan hebt u inderdaad al een bruikbaar
elektronisch orgel.
Maar degenen, die zich niet aan zulke muzikale uitspattingen willen
wagen, hebben in elk geval, het principe van een elektronisch orgel, nu
aardig onder de knie gekregen.
Mocht u nog een transistor hebben liggen, waarvan u de lichtwerende
laag hebt afgepeld, voor de voorafgaande proeven, dan kunt u die in
de schakeling opnemen, in plaats van de transistor Tl. Houd een bran
dende gloeilamp in de omgeving van deze transistor, en scherm het licht
met de hand, of met een stuk karton gedeeltelijk af. De toon in de
koptelefoon verandert meteen als u méér of minder licht op de transistor
laat vallen. U kunt zelfs nog een stap verder gaan, en een fotografische
plaat, trapsgewijze, steeds sterker belichten. Omdat het verloop tussen
de verschillende belichtingstrappen, toch altijd vloeiend verloopt, kunt
u, wanneer u een dergelijke plaat (als deze later ontwikkeld is) tussen
lichtbron, en transitor houdt, zelfs hele toonladders produceren.
Bessen, fissen en mollen vliegen dan de pan uit, alsof ’t zo maar niets
was. U hebt warempel een elektronisch licht-orgelgewrocht!
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Nu stel ik voor, dat wij ons hoofdstuk over ‘elektronische allerhande’
afsluiten met het schema van een eenvoudige, maar o, zo doelmatige
transistorversterker, die u overal, en steeds te pas kan komen.
U kunt het ding gebruiken als grammofoonversterker, en u kunt dit
versterkertje (dat niet groter behoeft te zijn dan een sigarettedoosje),
zonder enig bezwaar achter een germaniumdiode-ontvangertje zetten,
en toch een behoorlijke luidspreker ontvangst verkrijgen. Ik heb er zelf
een stuk of vijf van gemaakt, die voor de meest uiteenlopende doeleinden
worden gebruikt!
Hier is het schema:
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Fig. 134. Zeer eenvoudige, maar uiterst doelmatige 3-traps transistorversterker.

Toch heeft dit kleine ding een uitgangsvermogen van niet minder dan
65 mW. U kunt het geval zonder meer aanschakelen op een kristaltoonopnemer.
Er zijn 3 transistors voor nodig, alle drie van het type AC126, en verder
4 elektrolytische condensatoren. Drie van 10 p.F en een van 125 p.F.
Het beste gebruikt u voor deze versterker een laagohmige luidspreker
met een impedantie van 150Q.
Als potentiometer kiest u een ‘logaritmische’ potentiometer van 10 kQ.
Rechts in het schema is met + cn — aangegeven, waar u de voeding van
9 V voor de transistors moet aansluiten. De aansluitingen links (Al 4A2) worden verbonden met een pick-up of met de uitgang van een radioontvangertje met 1 transistor, of 1 diode, of 1 buis. U zult zich verbazen
wat een geluid er uit die dwerg komt!
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En nu u een aardig ondergrondje in de elektronica hebt gekregen, en
niet meer schrikt van uitdrukkingen als frequenties, impedanties, terug
koppelingen, emitter- en collectorschakelingen e.d., gaan we aan het
‘grote’ werk beginnen. De toepassing van de elektronica in de praktijk.
Om in die richting proeven te nemen, schiet ons zelfvervaardigde elek
tronisch laboratorium natuurlijk te kort. Maar . . . wat hebt u tot
dusverre al een praktische en theoretische ervaring opgedaan!
Die komt u thans prachtig van pas nu we ons gaan interesseren voor
elektronische breinen, radar, televisie, en al die andere wonderen van
de tegenwoordige techniek.
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HOOFDSTUK 13
Het wonder radar. Kathodestraalbuizen laten elektronen hun
'‘handtekening'* zetten.
Hoe een radiogolf om 't hoekje kan kijken (lange-afstandsverbindingen).
Telstar, Early Bird, Decca, Loran . . . het gaat allemaal zo
ontstellend snel . . . !

Men beweert wel eens, dat de geallieerden Wereldoorlog II hebben
kunnen winnen door de uitvinding van radar. Dat woord RADAR is
een afkorting van 7?/idio Detection /4nd Aanging. Dat betekent dus
letterlijk, dat zo’n radarapparaat in staat is om vaartuigen, vliegtuigen,
of voertuigen, die ver verwijderd zijn, op te sporen, en de afstand tussen
het apparaat, en het opgespoorde voorwerp tevens te meten.
Schepen gebruiken radar, vooral bij mist, en bij nacht. Op de brug
van het schip is zo’n radarinstallatie aangebracht, en men controleert
dat ‘radarscherm’ voortdurend om te zien, of er wat bijzonders in de
buurt komt. Ook ijsbergen, rotskusten, ja zelfs zware buien worden
door radar aangekondigd. Op de grote vlieghavens staan speciale
‘buienradars’, die een paar honderd kilometer in het rond naar buien
speuren.
Dat de radar de geallieerden geholpen heeft bij het winnen van de oorlog
behoeft geen betoog. Maar ook de tegenpartij had al veel eerder, en
veel beter materiaal. Men heeft zelfs een kleine ‘invasie’ in Dieppe ge
organiseerd om zo’n nieuwe Duitse radar in handen te krijgen.
De grote stoot voor de moderne radar werd gegeven door de Engelse
professor Randall van de Universiteit van Birmingham, met de ont
wikkeling van de magnetrons. De proeven van prof. Hertz hadden al
aangetoond, dat voor cirkelvormige holle ruimten, de resonantiegolflengte iets minder moest zijn dan 8 x de doorsnede van zo’n holle
ruimte. Men had dus al een mogelijkheid in de hand om een radiobuis
te maken met ‘ingebouwde’, afgestemde kringen. Maar ja, dan natuurlijk
slechts voor één enkele golflengte.
Toch heeft dat magnetron het mogelijk gemaakt zelfs centimetergolven
voor radar te gebruiken, en tegen het einde van de oorlog waren radars
al zo perfect, en zo klein van afmetingen, dat men zelfs in granaten
radar heeft ingebouwd, die dus automatisch hun doel konden volgen.
Maar hoe werkt radar in principe? Voorop gesteld: het begrip ‘radar’
205

I

was in de dierenwereld reeds miljoenen jaren bekend. Vleermuizen
kunnen een‘supersonisch’(boven de gehoorgrens van de mens liggend)
geluid voortbrengen, dat tegen obstakels weerkaatst, en door het diertje
weer worden opgevangen. Men heeft vleermuizen in een pikdonkere
ruimte laten vliegen, terwijl kris en kras zwarte draden met daaraan
dofzwart geschilderde belletjes waren bevestigd. Feilloos zeilden de
vleermuizen, met grote snelheid bovendien, door de gespannen draden
heen, en geen enkele maal rinkelde er ook maar één belletje! Er zijn
meer dieren, die zo’n radarorgaan bezitten.
Dat een elektromagnetische golf, door een zender uitgezonden, kon
weerkaatsen, en als een ‘echo’ weer kon worden opgevangen, hadden de
proeven van prof. Heinrich Hertz reeds bewezen. Maar, aangezien de
voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven zo enorm groot
is, is het tijdsverloop tussen uitzending en ‘echo’ zó ontstellend gering,
dat men met miljoenste seconden zou moeten rekenen. Er is echter in
de elektronica maar heel weinig, dat werkelijk ‘onmogelijk’ is. Men laat
de zender een impuls geven op het radarscherm, maar men registreert
op dat scherm ook de ‘echo’, die terugkomt. Dat gebeurt op het scherm
van een kathodestraalbuis met snel bewegend lichtpunt. Een zgn.
‘tijdbasisfrequentie’.
Uit de afstand tussen het uitzenden, en de ontvangen echo, kan men het
tijdsverschil afleiden.
Men zendt de straling in korte impulsen uit, met veel langere tussen
tijden, teneinde scherpe ‘pips’ (dat zijn die lichtpuntjes op het scherm)
te verkrijgen, om elke verwarring te voorkomen.
De straling is bovendien zeer scherp gebundeld, en de richtantenne is
draaibaar. Het is duidelijk, dat hoe korter de golflengte is, des te kleiner
ook het antennesysteem, dat de stralenbundel uitzendt, kan zijn.
De richting, waarin het vaartuig, of vliegtuig zich beweegt, kan men
bepalen d.m.v. het ‘stereofonisch’ grondbeginsel. Als u met één oor
luistert, en het andere dicht houdt, is het moeilijk ‘diepte’ te horen.
Het klinkt allemaal even vlak, precies als in een radiotoestel zonder
stereofonische weergave.
Wat doet men dus bij radar? De teruggekaatste golven worden een
voudig met 2 ontvangtoestellen ontvangen, die op een bepaalde afstand
van elkaar zijn opgesteld. Dan hoort men dus met 2 ‘oren’ tegelijk. De
twee ontvangtoestellen ontvangen de teruggekaatste golf niet op precies
hetzelfde ogenblik. Het wordt nu mogelijk, uit het verschil in het ‘tijd
stip’ van ontvangst, de richting van het vaartuig vast te stellen. Wij
kennen dan de afstand, en de richting waarin het vaartuig of vliegtuig
zich beweegt.
Het is duidelijk, dat men dit ‘peilen’ met radiogolven, en ook met
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geluidsgolven kan doen. Gebruikt men radiogolven, dan hebben we te
doen met radar. Past men geluidsgolven toe, dan spreekt men van sonar.
Een schematische voorstelling van de ‘stereofonische’ richtingbepaling
geeft fig. 135.

ontvanger 2

ontvanger 1

zender

\\
Fig. 135. Stereofonische richtingbepaling.

Ook dit ‘stereofonische' richtingbepalingssysteem is, in wezen, helemaal
niets nieuws. Het werd door de radiopeilstations reeds tientallen jaren
met succes toegepast.
Bij de radar wordt gebruikt gemaakt van decimeter-, en centimetergolven,
die dus een enorm hoge frequentie hebben. Ze worden opgewekt door
een normale zendinrichting. Deze ontzaglijk korte golven gedragen
zich vrijwel als lichtstralen. Dat wil zeggen: ze planten zich eveneens
rechtlijnig voort, en weerkaatsen, evenals lichtgolven dat doen. Als we
een radarinstallatie bekijken, zien we drie belangrijke onderdelen:

ZENDER

+

ANTENNEsysteem

+

ONTVANGER
4- indicator

Die ‘indicator’, voorzien van een elektronenstraalbuis (waarover later!)
meet het tijdsverloop tussen het uitzenden en het terugontvangen van
de ‘pip’. De zender werkt, in de regel, met een frequentie van 10 000
MHz. Maar aangezien slechts een heel klein deeltje van de uitgestraalde,
sterk gebundelde, energie, terugkomt als ‘echo’, moet een zeer krachtige
zender worden gebruikt. We spraken al even over die magnetronbuis,
die het mogelijk heeft gemaakt zeer hoge frequenties met voldoende
energie op te wekken. U vindt in dit boek een foto van een magnetron.
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Hoe zo’n uiterst ingewikkelde elektronenbuis er van binnen (in grote
lijnen dan althans) uitziet, toont u fig. 136.

X

•energietoevoer

rkoppellusje

gloeidraad ♦
kathode

wolframlelding
'naar gloeillchaam

Fig. 136. Schema van een magnetron.

De afmetingen van de elektrodenkamer van zo’n magnetron is ca.
10 cm. En toch is het mogelijk, dank zij de vernuftige bouw, bij een
frequentie van 3000 MHz (dat is dus een golflengte van slechts 10 cm),
1000 kW vermogen op te wekken!
De duur van elke uitgezonden impuls is slechts 1 microseconde en de
tijd tussen elke 2 impulsen 1 microseconde. Dat wil dus zeggen, dat het
magnetron maar gedurende 1/1000 deel van de tijd actief is, en het
doorsnee-vermogen slechts 1 kW bedraagt.
Voor een voedingsspanning van niet minder dan 30 000 V gaat men
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‘De Stem van Amerika’. Rclay-station te Wooftcrton, Shropshire (Eng.) met 250 kW
omroepzendcr van Marconi.

Moderne radarantenne (Foto Philips).

9
■
‘Radarpanorama’. Vergroting van het beeld, dat op onderstaande foto van de
operatieruimte van de havenradar IJmuiden, op het toestel rechts zichtbaar is.
(Foto Philips.)

‘Operatieruimte’ van de havenradar van IJmuiden, met overzicht van de gebruikte
apparatuur. (Foto Philips.)

daarbij niet uit de weg!
De trillingsenergie, die het magnetron opwekt, wordt uitgestraald door
een afgestemde dipoolantenne van zeer kleine afmetingen. Voor een
golflengte van 10 cm beslaat deze dipoolantenne bijv, uit 2 staafjes van
elk 2,5 cm lengte (antenne moet x/4 van de golflengte lang zijn). De
verbinding met de voedingsleider (‘feeder’) wordt tot stand gebracht
door een draadlusje, dat in het magnetron is ingebouwd (zie fig. 136),
en wel in één van de trilholten. Evenals bij televisie-antennes het geval
is, zijn de dipoolantennes van radarinstallaties ook voorzien van
‘reflectors’ en ‘directors’, bestaande uit staafjes, die resp. voor het
‘reflecteren’, en ‘dirigeren’ van de gebundelde straal zorgen (althans
‘bevorderen’).
Het antennesysteem bestaat uit een spiegel van metaal, of bij
grote radarantennes, ook wel uit metaalgaas. De mazen van dit gaas
moeten echter wel aangepast worden aan de gebruikte golflengte. Anders
zouden de golven er rustig doorheen ‘wandelen’.
Om u een idee te geven: voor metergolven is kippegaas bruikbaar, maar
voor cm-golven moet vliegegaas worden gebruikt.
Wat nog belangrijk is: hoe groter de doorsnede van de antennespiegel,
des te beter blijft de straal op grotere afstand nog gebundeld. Radar
antennes met een doorsnede van enkele meters zijn geen uitzondering.
Als men een ronde, parabolische antennespiegel toepast, krijgt de
stralenbundel een cirkelvormige doorsnede. Dan bestrijkt men slechts
een klein, rond gebiedje aan de horizon. Zie fig. 137.

Fig. 137. Een ronde, parabolische radarantenne bestrijkt een klein, cirkelvormig
gebied aan de horizon.

Dal kan echter zeer bezwaarlijk zijn, want als een schip stampt, bij
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zware zeegang, dan blijft de stralenbundel afwisselend, vóór de horizon,
of wipt er over heen, als het schip door een golftop omhoog wordt
gestoten. Om dat te voorkomen geeft men de radarantenne vaak de
vorm, zoals in fig. 138 is aangegeven.
Op vele schepen ziet men moderne radarantennes, die de vorm van
een halve Goudse kaas hebben. Zie fig. 139.

1

Fig. 138. Een rechthoekige radarantenne bestrijkt een breder gebied aan de horizon.

Dergelijke radarantennes worden door een elektromotor aangedreven
en maken 20-30 omwentelingen per minuut om hun as. Men kan de
radarstralenbundel dus wel enigszins vergelijken met de lichtbundel, van
een vuurtoren, of van een lichtschip. Aangezien de voortplantings
snelheid van elektromagnetische golven 300 000 km/s bedraagt, is de
door een ander vaartuig, of vliegtuig weerkaatste ‘echo’ alweer hoog
en breed op de antenne gearriveerd, voordat de antenne een
beetje verder gedraaid is. Bevindt zich een schip bijvoorbeeld op 3 km
afstand van de radarzender, dan is de echo binnen V50000 seconde
alweer terug.
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Fig. 139. Moderne radarantenne.

De golf heeft immers een afstand van 3 km heen, en 3 km terug af te
leggen, dus totaal 6 km. Draait de radarantenne nu bijv. 30 x per
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minuut rond, dan heeft het ding slechts Vioo ooo omwenteling gemaakt.
Dat is dus te verwaarlozen.
Maar, oh, dc energie, die als ‘echo’ terugkomt is zo gering! Naar schatting
slechts het 0,000 000 000 000 001ste deel van de oorspronkelijk uitge
zonden energie.
De centimeter- en metergolven zijn zó ontstellend kort, dat ze niet via
draden of kabels meer kunnen worden geleid, maar uitsluitend door
middel van holle koperen pijpen (zgn. ‘golfgeleiders’).
Ook de ‘echo’ wordt door deze golfgeleiders naar hoogfrequentversterkers geleid, en gelijkgericht. Dat die radarontvangers wel ‘iets’ gevoeliger
zijn dan de toestelletjes, die wij samen tot dusverre in elkaar hebben
gezet, zal u wel duidelijk zijn! Een echo van een sportvliegtuigje, dat
meer dan 150 km verwijderd is van een radarzender, kan nog worden
geregistreerd!
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Fig. 140. Kathodestraaloscillograaf.

Nu moet ik dit verhaal even onderbreken, om een belangrijk onderdeel
van de radarinstallatie met u te bespreken, namelijk de kathodestraalbuis.
In principe is dat eenzelfde buis, die in een televisietoestel als ‘beeld
scherm’ (verschrikkelijk woord!) wordt gebruikt.
Ze worden ook toegepast (zoals de naam al duidelijk aanwijst) in
kathodestraaloscillografen, die gebruikt worden om spanningen zicht
baar te maken (ook wel oscilloscopen genoemd). Vooral bij het contro
leren van lijn- en rasterimpulsen van TV-toestellen, is zo’n ding onmis
baar. Op laboratoria worden ze voor vele doeleinden toegepast. Een
afbeelding toont fig. 140.
Figuur 140a geeft de werking schematisch weer.
De definitie van een kathodestraalbuis is: een elektronenbuis, waarin
een gebundelde elektronenstraal in een elektrisch, of magnetisch veld
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afgebogen, tenslotte tegen een scherm botst, dat aan de binnenzijde is
bedekt met een zeer dun laagje, bestaande uit een mengsel van zink,
silicium en zuurstof. Botsen elektronen tegen deze laag, dan licht deze
op de getroffen plaats op.

Fig. 140a. Schematische voorstelling van de werking van een kathodestraalbuis.
E. Ie anode;
A. gloeidraad;
F. 2e anode;
B. kathode;
G. equipotentiaalvlakken 2e lens;
C. Wehnelt-cilinder
H. elektronenbundel.
D. equipotentiaalvlakken le lens;

Men vindt in een kathodestraalbuis een gloeidraad, die een kathode
verhit, bestaande uit een kapje, waarop zich een laagje barium- en
strontiumcarbonaat bevindt. Vóór de kathode is een tweede kapje aan
gebracht, dat een negatieve spanning t.o.v. de kathode krijgt. Dit kapje
is voorzien van een heel klein gaatje in het midden. Het kapje omvat de
kathode als een cilindertje (de zgn. Wehnelt-cilinder).
Even verderop is een derde elektrode aangebracht, de anode, die een
positieve spanning krijgt t.o.v. de kathode, waarvan het elektrisch veld,
dóór het gaatje van de ‘Wehnelt’ heen, een krachtwerking kan uit
oefenen op het kathode-oppervlak.
De vrijgekomen elektronen zullen daardoor een versnelde beweging
krijgen. Nu is de vorm van het veld tussen de anode en de Wehnelt
zodanig, dat de uit de kathode ‘divergerend’ uittredende elektronen
bundel (zie fig. 140a), naar de as van de straal zal worden omgebogen.
Hierdoor vormen deze elektronen als ’t ware een ‘lens’. (Bij elektronen
microscopen spreekt men inderdaad van een ‘elektronenlens’.)
Het gehele systeem van kathode, Wehnelt-cilinder en anode noemt
tezamen het ‘elektronenkanon’.
Met behulp van een tweede elektronenlens maakt men nu een ‘beeld’
van de plaats, waar de elektronenbundel, die de eerste lens vormden,
de kleinste doorsnede heeft (de zgn. cross-over). Dit beeld wordt ge
vormd op het scherm van de kathodestraalbuis.
Dat ‘richten’ van de elektronenstraal kan zowel elektrostatisch, als
elektromagnetisch geschieden. Doet men dit elektrostatisch, dan wordt
de ‘lens’ gevormd d.m.v. een, op enige afstand van de anode aange212

brachte, tweede, buisvormige elektrode. Dit is dan feitelijk een tweede
anode. Deze krijgt een hogere spanning dan de eerste anode toegevoerd.
De ‘lenswerking’ wordt verkregen door de afbuiging, die de elektronen
bundel ondergaat, tengevolge van het elektrische veld tussen de beide
anoden. Wordt daarentegen elektromagnetisch 'gericht', dan wordt de
‘lens’ gevormd door een spoeltje, dat zich aan de buitenkant van de
buis bevindt. De as van deze spoel valt samen met de as van de buis.
Hierbij wordt de lenswerking verkregen door de krachtwerking van
het magnetische veld op de elektronenbundel (‘deflexie’). Bij de elek
tromagnetische methode passeert de gebundelde elektronenstraal deze
‘deflectoren’, alvorens tegen het fluorescerende (lichtgevende) scherm te
botsen.

f
kathode

+ ianode

Fig. 140b. De buis van Braun.

Van belang is de zgn. ‘na-lichttijd’van het scherm. Een lange nalichttijd
verhoogt weliswaar de helderheid van het bewegende beeld, maar men
ziet er altijd een spookachtige sluier achteraan wapperen. Voor meetdoeleinden, dus bij gebruik in een oscillograaf bijv, is dat erg hinderlijk
en ongewenst. Maar voor radarschermen is een lange nalichttijd juist
zeer welkom, omdat men dan meer tijd heeft het beeld waar te nemen.
Om de zaak helemaal compleet te maken, nog even snel iets over de
‘zaagtandspanning’, die niet alleen voor oscillografen, maar ook voor de
televisie van zo groot belang is.
We hadden het zoeven over de ‘deflectoren’.
Daarvoor moeten we nog even kijken naar de ‘voorvader’ van de
moderne kathodestraalbuis, de zgn. ‘buis van Braun’. Zie fig. 140b.
Op deze tekening zijn de ‘deflectoren’ duidelijker zichtbaar.
Als aan de verticale afbuiger (‘deflector’) een periodische, dus bijv, een
wisselspanning wordt aangelegd, die een sinusvormig karakter heeft,
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dan verschijnt op het scherm een reeks verticaal boven elkaar liggende
punten, die, als de frequentie maar hoog genoeg is, tengevolge van de
traagheid van het menselijk oog, de indruk van een rechte, doorgaande
lijn maken. Vindt er alleen horizontale afbuiging plaats dan wordt een
horizontale lijn zichtbaar op het scherm.
Wordt de elektronenbundel zowel horizontaal als verticaal afgebogen,
dan vormen zich de zgn. figuren van Lissajous, die afhankelijk zijn van
de frequentieverhouding en de faseverschuiving van de spanningen of
stromen, die voor de afbuiging zorgen.
In fig. 140c zijn enkele figuren van Lissajous afgebeeld.

Fig. 140c. Figuren van Lissajous.

Men beweert, dat moderne schilders soms van oscilloscopen gebruik
zouden maken om, door middel van de wonderlijke figuren van Lissa
jous, tot nieuwe inspiraties te komen!
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Fig. 141. Voorbeeld van een tijdbasis.
Wil men een bepaalde spanning ‘als functie van de tijd’ zichtbaar maken
op het scherm, dan moet een zodanige, horizontale afbuiging worden
bewerkstelligd, dat de lichtende punt zich eenparig van links naar rechts
over het scherm beweegt. De zichtbaar te maken spanning moet daarbij
voor de verticale afbuiging zorgen. De spanning of stroom, die de ‘tijd’
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op het scherm ‘zichtbaar’ maakt, noemt men de ‘tijdbasis’ (we zijn die
bij onze proeven in vorige hoofdstukken tegengekomen).
De ‘lineaire’ tijdbasis wordt in de oscillograaf opgewekt.
Een voorbeeld van zo’n tijdbasis toont fig. 141.
De batterij B laadt de condensator C op, via de pentode P. Na inschake
ling zal enige tijd verlopen voordat de condensatorspanning gelijk wordt
aan de waarde Eo, waarbij het gasontladingslampje D ontsteekt.
Als deze spanning eenmaal is bereikt, ontlaadt de condensator zich via
het gasontladingslampje, waardoor de spanning Ed wordt bereikt (zie
fig. 142).

Eo

Ed

tijd
Fig. 142. Schematische voorstelling van een ‘zaagtandspanning’.

Dan zal het gasontladingslampje ophouden te branden.
Daarna wordt de condensator C weer opgeladen totdat de spanning Eo
weer wordt bereikt, en zo gaat dat dan verder . . .
Over de condensator C ontstaat, tengevolge van dit periodiek laden en
ontladen, de in fig. 142 getekende ‘zaagtandspanning’. Deze is regelbaar
door variaties in de spanningen op het stuur- en schermrooster.
Nu wij, in grote lijnen, de werking van de kathodestraalbuis kennen,
kunnen wij verder gaan met de beschrijving van radarinstallaties.
Reeds hebben we gezien, dat zendantenne en ontvangantenne, één en
dezelfde zijn. Het is dus noodzakelijk de antenne na het uitzenden van
een signaal, bliksemsnel op ontvangst over te schakelen. Komt er een
nieuwe impuls, dan weer bliksemsnel op ‘zenden’ overschakelen. Dat
‘bliksemsnel’ kan alleen maar langs elektronische weg geschieden. Wij
kennen dit soort ‘elektronische’ schakelaars reeds, want we hebben ze in
vorige hoofdstukken zelf gemaakt!
Het ‘echosignaal’ wordt gelijkgericht en versterkt, en vervolgens toege-
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voerd aan een kathodestraalbuis met een groot, rond scherm (de ‘kop’
van de buis dus), waarop de zend- en ontvangimpulsen zichtbaar worden
gemaakt. Het scherm dient derhalve als ‘indicator’.
In fig. 143 is een overzicht van een radarinstallatie gegeven.
Om de looptijd van de uitgezonden impuls en de terugontvangen ‘echo’
vast te stellen, laat men op het indicatorscherm het lichtpunt met gelijk
matige snelheid een horizontale lijn trekken. Wij hebben al gelezen, dat
dit mogelijk is d.m.v. een ‘tijdbasis’.

lm
AM

elektronisch
schakel,
element

_L
zender

ontvanger
en ©
indicator

Fig. 143. Zo werkt radar.

De lichtstip begint steeds opnieuw bij elke impuls van de zender. Dat
gebeurt ongeveer 1000 x per seconde. Om deze synchronisatie te verkrij
gen, moet er een verbinding bestaan tussen zender en indicator.
De echo’s worden geleid naarde verticale afbuigingsplaten (‘deflectoren’)
van de kathodestraalbuis. Er zal dan een ‘piekje’ verschijnen op de
tijdbasislijn, voor elke echo, die wordt opgevangen. Hoe later die echo
binnenkomt, des te verder naar rechts het ‘piekje’ op het scherm zal
komen te liggen. De maatstaf voor de looptijd van de echo (afstand van
het terugkaatsende voorwerp vanaf de zender). Dit is dus de horizontale
afstand van de piek tot het beginpunt van de tijdbasislijn. Via een op
het indicatorscherm nauwkeurig geijkte schaalverdeling, is het thans
mogelijk de afstand tussen zender en reflecterend voorwerp, schip of
voertuig af te lezen.
Tot dusverre hebben we de methode beschreven, waarbij de ‘pip’ van
de zendimpuls op dezelfde lijn werd uitgezet als de ‘pip’ van het echo216

signaal. Maar men kan ook op de ‘Wehnelt’ van de kathodestraalbuis
een zodanige spanning aanbrengen, dat de lichtstip net wordt ‘onder
drukt’. Bij dit systeem wordt de ontvanger niet alleen verbonden met de
deflecteren (afbuigplaten) van de kathodestraalbuis, maar óók met de
Wehnelt-cilinder. Die aansluiting geschiedt zodanig, dat de lichtstip door
het echosignaal weer eventjes zichtbaar wordt gemaakt. Het gevolg is,
dat er nu geen ‘pieken’ meer op een lichtende lijn verschijnen, maar
hchlpuntjes op dezelfde plaats, waar anders ‘piekjes’ zouden verschijnen.
Op die manier wordt het mogelijk op het indicatorscherm een beeld van
de gehele omgeving te laten verschijnen. De radarspiegel draait om een
verticale as en tast de omgeving af, in elke richting.
Tegelijkertijd draait de tijdbasislijn op het radarscherm met gelijke
snelheid rond. Daartoe moet het gehele deflectorensysteem van de
kathodestraalbuis rondom de as van de buis wentelen. Dit behoeft
echter niet langs mechanische weg te gebeuren. Het kan ook elektronisch.
Op deze wijze wordt het mogelijk elk voorwerp, in de juiste grootte
verhoudingen, op de juiste afstand (alles naar verhouding natuurlijk!)
weer te geven op het indicatorscherm. Men kan dus ‘panoramiseren’.
Enkele foto’s, die in dit boek zijn opgenomen, laten u nog een en ander
van de apparatuur zien.
Zoals u weet, planten zeer korte golven, zoals cm- en dm-golven zich
op dezelfde wijze voort als het licht. Zonder hulpmiddelen, zoals prisma’s
en lenzen, kan men een lichtstraal niet ‘ombuigen’. Het licht kan niet
‘om een hoekje kijken’. Een lange radiogolf kan zich om de kromming
van de aarde heenbuigen, doordat de uitgezonden golf reflecteert tegen
een atmosferische laag, die men de Heaviside-laag noemt, en die reeds
in 1902 werd verondersteld aanwezig te zijn. Het zou hier gaan om een,
door het zonlicht geïoniseerde, luchtlaag. Maar toen men later, met
korte en ultrakorte golven begon te werken, bleek die theorie niet
helemaal waterdicht te zijn! Die korte golven gedragen zich buitengewoon
grillig. Zó grillig, dat men voor het intercontinentaal radioverkeer over
dag en ’s nachts andere golflengten moet gebruiken, om ‘er door te
komen’.
Het was de natuurkundige Appleton, die in 1926 een tweede, veel hoger
in de atmosfeer aanwezige, geïoniseerde laag veronderstelde. Men heeft
de Appleton-laag later aangetoond door golven van uiteenlopende
lengten, d.m.v. uiterst scherp gerichte stralers in korte impulsen lood
recht omhoog te zenden, en de teruggekaatste straling op te vangen.
Evenals bij radar kon men uit het tijdsverschil tussen uitgezonden impuls,
en terugontvangen echo, de hoogte vande laag vaststellen. Daarbij maakte
men, bij de berekening, natuurlijk gebruik van de snelheid van radio
golven.
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Er bleek toen een onderste laag, de zgn. E-laag aanwezig te zijn, die
minder ‘dicht’ was dan een hoger gelegen laag, de zgn. F-laag.
Men stelde vast, dat korte golven door de ca. 100 km boven de aarde
aanwezige E-laag heendringen. Daarna worden ze pas teruggekaatst
door de ca. 300 km boven de E-laag gelegen F-laag. Zie fig. 144.

zender

ontvanger'

ontvanger

O

F_laag

E-laag

Fig. 144. Invloed van de E- en F-laag op de radio-ontvangst.

Deze, door de F-laag weerkaatste golf, komt dus een heel eind verder
naar beneden dan de, door de E-laag gereflecteerde golf.
Om lange afstanden te kunnen overbruggen, moet de radiogolf ettelijke
malen tussen de E-laag, en het aard- of zee-oppervlak weerkaatsen. De
korte golven kunnen vaak, met slechts één terugkaatsing hun plaats
van bestemming bereiken. Er treedt dus belangrijk minder verlies op.
In het radioverkeer houdt men rekening met het feit, dat een gedeelte
van de straling zich horizontaal langs het aardoppervlak voortplant
(de zgn. ‘grondgolf’), die men ook wel de directe straling noemt, en
met de door de radiozender, in opwaartse richting, uitgestraalde ‘ruimtegolP (of indirecte straling). Deze ‘ruimtegolf’ kan door terugkaatsing
door atmosferische lagen op een grotere afstand van de zender worden
ontvangen.
Van die ‘directe’ straling moet men zich bij korte golven niet veel voor
stellen. Niet eens zo heel ver van de kortegolfzender verwijderd, komt
er al een gebied, waarin de directe straling niet eens meer kan door218

dringen. Maar tegelijkertijd liggen ze weer niet ver genoeg van de zender
af om de teruggekaatste (dus ‘indirecte’ straling) golven te kunnen ontvan
gen. Men noemt zulke gebieden ‘dode zones’, zie fig. 145.

Appleton F.laag

binnen deze hoek
kan bij de hier
gebruikte golflengte
géén reflectie meer
plaatsvinden

'dode zone

grondgolf
(slechts op korte afstand
te ontvangen)

Heavtside
E.laag

Indirecte straling
'ruimtegolf'
gereflecteerd naar de aarde

Fig. 145. Hoe radio-ontvangst over lange afstand mogelijk wordt.
Daar geïoniseerde atmosferische lagen (Heaviside- en Appleton-lagen)
hoofdzakelijk ontstaan door de invloed van het ultraviolette uit het
zonlicht, is het duidelijk, dat dag en nacht, en bovendien de jaargetijden
met meer of minder zonlicht, maar ook ‘zonnevlekken’ (waterstofuitbarstingen in de zonnecorona) van grote invloed op de hoedanigheid
van deze atmosferische lagen zijn. Er komen, bij het optreden van zonne
vlekken, zgn. Dellinger-storingen voor, en dan is het geen zeldzaamheid,
dat het kortegolfverkeer, op dat gedeelte van de aarde, waar het dag is,
een kwartier lang (of soms nog aanmerkelijk langer!) het verkeer vol
komen onmogelijk geworden is. ‘Er zit een gat in de lucht’ zeggen de
marconisten dan. Zelfs meteorenstof, dat uit de wereldruimte in de
aardse atmosfeer kan binnendringen, beïnvloedt de ionisatie van tijd
tot tijd.
Wanneer lange golven worden uitgezonden, dan reikt hun directe straling
langs het aard- of zee-oppervlak het verst. De halfgeleidende aardbodem
absorbeert deze golven niet overmatig. Wordt de indirecte straling (de
ruimtegolf) weerkaatst, dan gebeurt dat door de E-laag. Overdag wordt
in de atmosfeer hier en daar enige ionisatie aangetroffen, op geringe
hoogte. Deze verspreide ionisatie is niet sterk genoeg om lange golven
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te weerkaatsen, maar ze absorbeert de radiogolf echter wel enigszins.
Het is begrijpelijk, dat lange golven ’s nachts sterker doorkomen dan
overdag het geval is.
Bij middengolven valt het op, dat overdag de absorptie in de atmosfeer
dermate groot is, dat men dan alleen de directe bodemstraling kan
ontvangen. Deze reikt verder naar gelang de golflengte langer is. Luistert
u echter ’s avonds naar middengolfzenders, dan gaat de reflectie tegen
de E-laag een belangrijke rol spelen, en komen ver verwijderde midden
golfzenders krachtig door.
De ruimtegolf (indirecte straling) van dicht bijzijnde zenders ontvangen
we dan niet. De E-laag kan de steil omhoog gestraalde golf niet weer
kaatsen. Staat de zender dus niet al te ver van de ontvanger verwijderd,
dan ontvangt men zowel overdag als ’s nachts alleen de directe golf
(grondgolf). Bevindt zich de zender daarentegen op grote afstand, dan
ontvangt men uitsluitend ’s avonds de indirecte (ruimte-)golf.
Bij tussengelegen zenders, waarvan we overdag de directe straling zwakjes
ontvangen, maar die ’s avonds, via de ruimtegolf krachtig doorkomen,
komt het voor, dat beide golven zich bij elkaar voegen. Maar de beide
golven bereiken ons via twee totaal verschillende wegen, en de ruimte
golf zal daardoor iets later in onze antenne aankomen dan de grondgolf.
Dat leidt tot een verschijnsel, dat we ‘interferentie’ noemen. De beide
golven kunnen elkaar zowel ondersteunen als tegenwerken. Het gevolg
is dan een wisselende ontvangststerkte, die we ‘fading’ (sluiering)
noemen.
Men ziet aan de top van grote zendstations wel eens een ring, die men
‘capaciteitsring’ noemt. De bedoeling is de schuin omhoog gerichte
straling te verminderen. Op die manier probeert men een grotere directe,
en een geringere indirecte straling te bewerkstelligen. Men spreekt ook
wel van een ‘anti-sluieringsantenne’.
Er valt nog een hele hoop interessants te vertellen over deze verschijn
selen, maar dat zou buiten het bestek van dit boek vallen.
Hoe ver korte golven kunnen doordringen, moge o.a. blijken uit het
feit dat men in het jaar 1948 reeds met een golflengte van 2,7 m (dus niet
eens zo’n erg korte golf, naar onze hedendaagse begrippen) radarsignalen naar de maan zond en die, na ca. 2,5 seconden als echo weer
opving. De afstand tussen aarde en maan bedroeg, op dat tijdstip,
380 000 km. Met deze proef werd zeer duidelijk bewezen, dat zeer korte
radiogolven de geïoniseerde lagen in de atmosfeer inderdaad zonder
absorptie doordringen.
Tegenwoordig is dat afstandje aarde-maan voor astronomen nog maar
weinig indrukwekkend. De maan noemt men ‘zo voor ’t grijpen’.
Satellieten, die, voorbij de zon, op weg naar Mars en Venus zijn, hebben
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nog radiocontact met hun lanceerbasis over véél en véél grotere af
standen. Die geïoniseerde luchtlagen worden ook altijd weer actueel,
wanneer astronauten naar de aarde terugkeren. Er is dan altijd, geduren
de korte tijd, geen radiocontact met de aarde mogelijk.
Wij hebben gezien, dat de zender van een radarinstallatie, een ‘impuls
zender’ is. Het is duidelijk, dat het bij de toepassing van impulszenders
niet alleen bij radar is gebleven!
Zo heeft men systemen ontwikkeld, die men met LORAN aanduidt.
LORAN (LOng A/lnge Aavigation) is een draadloos navigatiesysteem,
bestaande uit een groep zenders langs de noordelijke route van de
Atlantische Oceaan voor het loodsen van schepen en vliegtuigen. Aan
de Engelse kust vindt men een dergelijk plaatsbepalingssysteem, waarvan
de schepen op de Noordzee dankbaar gebruik maken. Dit systeem is
veel betrouwbaarder, en nauwkeuriger dan de vroegere radiopeilstations
(Radio Richtingszoekers). Ook het DECCA-systeem behoort tot deze
groep. Op de luchthavens maakt men verder nog gebruik van NAVAR-,
en TELERAN-systemen om de op verschillende hoogten ‘geparkeerde’
aanvliegende machines te onderscheiden. De gezagvoerder in het vlieg
tuig kan zelf de ligging van de vlieghaven, en de gehele situatie in de
lucht overzien.
Door het inschakelen van satellieten wordt thans een wereldomvattend
radioplaatsbepalingssysteem voor schepen en vliegtuigen opgebouwd. En
toch zullen onze jonge vliegers en stuurlieden moeten blijven leren ‘een
zonnetje te schieten’, en de oude getrouwe ‘Poolster’ te onderscheiden,
omdat er altijd iets mis zou kunnen gaan.
Dat is nu juist het enorme gevaar van onze technische samenleving . . .
er behoeft maar een transistor of een condensatortje ‘door te piepen’, en
we zitten te staren naar een blanco beeldscherm, of we zitten zonder
licht . . . Eén enkel storinkje in een computer en een paar duizend brave
lieden, die altijd netjes op tijd hun rekening betalen, krijgen van de
PTT een dreigende ‘aanmaning’ (historisch, het is kort geleden in het
noorden des lands nog gebeurd!). Er is wel een vreselijk meeslepend boek
verschenen: ‘Leren leven met de A-bom', maar we zouden er best nog
eentje bij kunnen hebben in de geest van ‘Leren leven met de Elektronica’.
De revolutie, die de elektronica in de komende tientallen jaren zal
brengen, kan men gerust betitelen met een industriële omwenteling.
Ik besluit dit hoofdstuk met nog even kort te wijzen op het overbrengen
van telefonie, telegrafie, telex en televisie via satellieten, zoals Telstar,
Early Bird. U kunt er zeker van zijn, dat deze wonderen van vernuft
binnen zeer korte tijd, alweer door sterk verbeterde apparaten achter
haald zullen zijn. Het schrijven van een boek over elektronica is een
vrij hachelijke zaak, want tussen het ogenblik, dat ik deze regels schrijf,
221

en het moment, waarop ik de drukproef ter correctie krijg, is er al weer
heel wat door de techniek achterhaald. Vergeet niet, dat, waar we vroeger
jaren over deden, thans weken al voldoende zijn, om hetzelfde te ver
wezenlijken.
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HOOFDSTUK 14
Telefoneren met honderd man tegelijk! De geheimen van AM en
FM worden uit de doeken gedaan.
Elektronenmicroscopen speuren naar het mysterie van de materie.
De Buis van Broun, voorvader van de röntgen- en ... de televisiebuis.
Van 0 + 1 en 1 + 0; wij betreden het rijk der computers,
zonder zelfs met de ogen te knipperen!

Ook de telefonie maakt dankbaar gebruik van impulszenders. Als we
allemaal bovengrondse telefoonlijnen zouden moeten hebben, voor de
vele miljoenen telefoongesprekken, die worden gevoerd, en telexverbindingen, die dagelijks over de gehele wereld tot stand komen, dan zou
de wereld er uitzien als één enorme knot katoen!
Hoewel in de impulszendertechniek wordt gewerkt met een ‘onderbro
ken’ draaggolf, is het niettemin mogelijk, deze impulsen met telefonie
te ‘moduleren’.
Dat ‘moduleren’ is een belangrijke zaak bij radiocommunicatie en
daarom zullen we er even tijd voor uittrekken, iets over ‘modulatie’ te
vertellen.
Wij moeten daartoe het proces van de radiocommunicatie nog even
nader bekijken. Fig. 146 zal ons daarbij helpen.
Wanneer iemand voor de microfoon spreekt of muziek maakt, beweegt
het trilplaatje zich natuurlijk onophoudelijk, m.a.w. het contact wisselt
voortdurend en veroorzaakt derhalve een wisselspanninkje. Deze wissel
spanning (modulatiespanning) wordt op de ‘draaggolf’, die een regel
matige amplitude toont, ‘ingeënt’ (gesuperponeerd, om het maar eens
bijzonder fraai te zeggen).
Dat is tenminste de gang van zaken bij /Implitudo-Modulatie (AM),
zie fig. 147.
De frequentie van de draaggolf blijft bij Amplitudo-Modulatie (/4M) steeds
een constante!
Bij Frequentie-Modulatie {FM} echter blijft de amplitudo constant terwijl
de frequentie varieert!
Dat is het principiële verschil tussen AM- en FM- modulatie!
Bij het moduleren, in ’t algemeen, wordt de trillingssterkte van de zeer
snelle draaggolf gevarieerd in het tempo van de, naar verhouding,
langzamere geluidstrilling. Daardoor wijzigt de amplitudo van de draag-
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Een magnetron ingebouwd in een constructie van metaalkeramiek voor toepassing
in microgolf-ovens. U ziet dat magnetrons niet alleen voor radardoeleinden worden
gebruikt, maar ook voor de verhitting van ovens. Dit model heeft bijv, een continuuitgangsvermogen van 1,2 kW, bij een frequentie van 2450 MHz. (Foto Philips
Eindhoven.)

Iconoscoop zoals die wordt gebruikt voor het opnemen van televisieprogramma’s.
(Foto welwillend beschikbaar gesteld door Philips-Eindhoven.)
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Dit is een van de nieuwste typen elektronenmicroscoop (Philips EM 300). De zeer
hoge stabiliteit van dit toestel maakt het mogelijk een puntoplossend vermogen van
5 angström te verzekeren. Onder gunstige omstandigheden kan de theoretische
grens van de objectieflens - 2,3 angström - benaderd worden.
(Foto Philips - Eindhoven.)

golf zodanig, dat, wanneer wij een lijntje langs de toppen van een
gemoduleerde draaggolftrilling zouden trekken, dit overeenkomt met
de lijn, die de geluidstrilling voorstelt. De frequentie van de draaggolf
wijzigt echter niet\
Zie fig. 148.

■11
Fig. 147. Draaggolf.

amplitude
tijd

Fig. 148

Fig. 149 laat u nog een FM-gemoduleerde draaggolf zien. U ziet hierin,
dat de amplitudo niet verandert, maar de frequentie daarentegen zeer
duidelijk gewijzigd is.
Ik heb’t al eens eerder geschreven in dit boek: in de elektronica gaat
alles zó verdraaid snel, dat de zaak nog maar amper bij te houden is.
Juist bij het corrigeren van de laatste drukproef komt het bericht, dat
de Engelse PTT een geheel nieuw modulatiesysteem heeft uitgevonden,
en het reeds enige tijd, met veel succes toepast.
Het gaat hier om een modulatiemethode, die wordt aangeduid met de
afkorting LINCOMPEX. Dat is een samentrekking van ZJTVked COMPressor and ETpander.
Hierbij wordt aan de zenderkant een zgn. dynamiekcompressor toege
past, die een apart stuursignaal uitzendt. Aan de ontvangstzijde regelt dit
ontvangen stuursignaal een zgn. ‘expander*.
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Het zou hierdoor mogelijk zijn het audiosignaal met 100% modulatiediepte (!), (bij een zijbandmodulatie continu met maximumvermogen)
uit te zenden. Het resultaat zou een enorme verbetering betekenen van de
verhouding signaal/storing bij slechte ontvangstcondities. Bij intercon
tinentale radiotelefonische verbindingen wordt dit nieuwe modulatiesysteem reeds experimenteel toegepast.

Fig. 149a. Geluidstrilling (spraak, muziek).

■il
Fig. 149b. Draaggolf (ongemoduleerd).

WW
Fig. 149c. FM-gemoduleerdc draaggolf.

In de ontvanger is eveneens een compressor aangebracht om de door
‘fading’ (sluiering) e.d. veroorzaakte amplitudovariaties af te vlakken.
Dan scheidt men de audio-informatie (400 - 3000 Hz) van de dynamiekinformatie (0 - 400 Hz) en voert beide afzonderlijk aan de expander toe.
Aan de zenderkant wordt de dynamiekinformatie ontleend aan de
compressor en omgezet in FM. Dat wil dus zeggen, dat een audiofrequente toon met constante amplitudo en variërende frequentie wordt
opgewekt.
Voor dit FM-signaal moest natuurlijk onderdak worden gezocht. Dat
heeft men bewerkt door, eenvoudig, de gehele audioband 400 Hz ‘naar
boven’ te schuiven. Maar dit betekende natuurlijk weer, dat aan de
hoogfrequentkant, die laatste 400 Hz moesten worden ‘afgekapt’ om de
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bandbreedte niet te vergroten. Voor normale radiotelefonie spelen die
afgesneden 400 Hz geen belangrijke rol.
Maar een enorm voordeel is wel, dat het uitgangssignaal van de ont
vanger, na de expander, absoluut ‘stil’ is tijdens de pauzes tussen ge
sproken woorden. Om de simpele reden, dat dan het stuursignaal van
de expander ook gelijk nul is. De expander reageert alléén op het mede
uitgezonden regelsignaal. Derhalve helemaal niet op eventueel aanwezige
stoorsignalen!
Een uiterst merkwaardige en belangwekkende ontwikkeling in de modulatiemethodes, waarvan de gevolgen wel eens heel erg interessant zouden
kunnen worden voor ons aller streven naar ‘storingvrije’ radiocommuni
catie. Vooral ook voor ‘afstandsbediening’ van apparatuur langs radio
grafische weg, waarbij toevallige, of opzettelijk uitgezonden stoorsig
nalen de zaak op de kop zouden kunnen zetten.
Hoewel het FM-systeem reeds in 1920 bekend was, werd er in de voor
oorlogse periode slechts weinig gebruik van gemaakt voor omroepdoeleinden. Pas na de oorlog, toen de geallieerden het de Duitsers
verboden om zenders van grote reikwijdte te gebruiken, kwam de FM
sterk naar voren. De Duitsers hebben altijd uitstekend de kunst verstaan
om ‘van de nood een deugd’ te maken. FM-zenders rezen als padde
stoelen uit de grond, en het was weldra onmogelijk om nog ontvang
toestellen te verkopen, die niet waren ingericht op de ontvangst van
FM.De voordelen zijn, niettegenstaande de beperkte reikwijdte van de
zenders, enorm. Muziek en spraak komen veel natuurlijker over, nu de
frequenties niet meer worden ‘afgesneden’. Vergelijkt u maar eens de
ontvangst van hetzelfde muziekprogramma van een van de beide
Hilversums met het tegelijk uitgestraalde programma op de FM-band.
Een trommel geeft bij AM een onnatuurlijk, rochelend geluid. Bij FM
hóórt u het timbre van een echte trommel. Een triangel verdwijnt
ergens in het geruis bij AM. Bij FM klinkt diezelfde triangel kristalzuiver.
En dan natuurlijk de sterk verminderde invloed van elektrische en lucht
storingen op FM-ontvangst.
Nu hebt u, door onze proeven, de ontvangst van normale AM-gemoduleerde golven, goed onder de knie gekregen.
Maar FM-ontvangst is veel ingewikkelder. Evenals bij AM, bewerk
stelligt ook een FM-draaggolf overeenkomende elektrische trillingen in
de antenne. Maar een FM-gemoduleerde draaggolf ‘draagt’ niet alleen
de over te brengen spraak, of muziek, maar wordt ook wel degelijk
gestoord door luchtstoringen, elektrische storingen e.d. Ook deze
storingen ‘moduleren’ de draaggolf in amplitudo, zodat deze bij FM
zeker niet zonder meer, constant blijft.
De draaggolf zal ongewenste ‘pieken’ gaan vertonen. Om die lastige
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dingen, met fatsoen, weer kwijt te raken, voert men de uit de ontvangantenne aankomende trillingen eerst naar een versterkerbuis (de zgn.
‘begrenzer’). Deze begrenzer kapt radicaal alle storende signalen af.
Alleen het overblijvende, ontstoorde signaal wordt versterkt. De gang
van zaken is voorgesteld in fig. 150.

FM draaggolf
(met storing)

begrenzer

versterkte en begrensde
FM-draaggolf

Fig. 150

Echter dringen zeer korte golven (VHF = Very High Frequency) door
zowel de Heaviside- als de F-laag heen, en verdwijnen dan in de ruimte.
Waarschijnlijk zullen enkele FM-stations uitstekend op de maan te
ontvangen zijn. Daarom is goede ontvangst van deze zeer korte golven
alleen dan mogelijk wanneer het (theoretisch althans!) mogelijk is de
zendmast van de zender te zien op de plaats, waar men wil ontvangen.
Het is alleen de directe (grondgolf), die de ontvangantenne bereikt. Wij
weten reeds, dat deze, zeer korte, golven, zich geheel gedragen als licht
golven. Hoe hoger de ontvang-, resp. de zendantenne, des te groter
zal het gebied zijn, dat overbrugd kan worden. Zie fig. 151.
Toch komen er geregeld ‘freaks’ voor. Dat wil zeggen ontvangcondities,
die het mogelijk maken, dat véél grotere afstanden worden overbrugd
dan normaal. Toen ik in Bergen (NH) woonde, ontving ik vrij geregeld
goed te volgen televisie-uitzendingen uit Madrid, Milaan, en Bremen,
soms zelfs, duidelijk te volgen, de televisiezender Langenberg. Ook
werd enige jaren geleden de politie-omroep in Utrecht gestoord door
de politiezender van Chicago! Maar het wemelde toen van de zonne
vlekken. Dat moet er wel bij vermeld worden.
Het onderwerp frequentiemodulatie is enorm interessant, maar ook zeer
uitgebreid. In het kader van dit boek kunnen wij er helaas niet dieper
op ingaan, maar er bestaat uitstekende literatuur over.

En nu gaan we terug naar ons punt van uitgang: ‘gemoduleerde impulstelefonie’. Hoewel geen ‘doorgaande’ draaggolf kan worden toegepast
(de impulsen onderbreken die immers geregeld), is het toch mogelijk, een
hoorbare frequentie over te brengen. Zelfs wanneer er slechts 2-3 impul-
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sen vallen op één periode van de audiofrequentie. Het is bij de impulstelefonie feitelijk zo, dat men slechts brokstukken uit de modulaties
overbrengt en - wonder, boven wonder - er gaat van een gesprek niets
(merkbaars!) verloren!
FM.zender

- -Y
FM.ontvanger

—

\

horizon

ontvangbereik

Fig. 151. Zend- en ontvangantenne moeten bij FM 'elkaar kunnen zien’.

Een conversatie, die, in het bereik tot 3000 hertz wordt overgebracht,
en dan goed verstaanbaar is, kan worden overgebracht met een zender,
die 6000-9000 impulsen per seconde uitzendt.
Men kan, ongestraft, het aantal impulsen vergroten tot 5 x, 10 X, of
nog meerdere malen. Het is heel goed mogelijk 10 verschillende tele
foongesprekken tegelijkertijd te moduleren op één enkele impulszender,
en nog wel alle op dezelfde golflengte. Dat gaat dan zó:
le gesprek op de impulsen 1, 11, 21, 31, 41, 51, enz.
2e gesprek op de impulsen 2, 12, 22, 32, 42, 52, enz.
3e gesprek op de impulsen 3, 13, 23, 33, 43, 53, enz.
tot aan het tiende gesprek op de impulsen 10, 20, 30, 40, 50, enz.

De door impulszenders ingenomen bandbreedte is groot. Maar daar
tegenover staat, dat de werkingssfeer, zoals we reeds hebben gezien, niet
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uitgebreid is. In ’t bijzonder wanneer men scherp gerichte reflectorantennes toepast. Aangezien de stralen zeer sterk gebundeld worden,
heeft men niet veel energie nodig. Er verrijzen overal torentjes met reflectorantennes voor draaggolftelefonie. U kunt zich voorstellen, dat dit
systeem, vooral in uitgestrekte, karig bewoonde, gebieden op onze
aardbol, heel wat voordeliger is dan het leggen van kabels. Hoewel u
een moderne kabel, zoals de zgn. coaxiaalkabel ook niet moet onder
schatten. Ook hierop gaan soms meer dan honderd telefoon-, telegraafen telexverbindingen tegelijk.
Voonde ontvangst van zulke meervoudige uitzendingen, d.m.v. impuls
modulatie, gebruikt men o.a. een zeer bijzondere kathodestraalbuis (een
‘cyclofoon’), zie fig. 152.
secundaire
emissie cellen
kathode

rooster

Tï■
gloetóraad -

afbulgplaten

o
o
o\o'
o
4»°^
O_____ £ o
---- 0
”T)

T

□

1C anode

0

0

0/
metalen anode
met spleten

Fig. 152. Schematische voorstelling van een cyclofoon.

In deze buis bestrijkt een elektronenstraal 8000 maal per seconde, een
cirkel op het scherm. Daarbij passeert de straal 24, op de omtrek aange
brachte, fotocellen, die elk met een ontvangtoestel zijn doorverbonden.
Op deze wijze is het mogelijk met slechts één enkele zender 24 gesprekken,
volkomen van elkaar gescheiden, over te brengen. Aan de ontvangzijde
worden die gesprekken dan weer netjes ‘uit elkaar geplozen’.
Nu we zo aardig thuis raken in het ‘afbuigen’ van elektronenstralen
is nu wel het moment gekomen om iets te vertellen over het elektronen
microscoop.
De werking van een normaal microscoop, een ‘optisch’ microscoop dus,
mag als bekend worden verondersteld. Het ‘optische’ microscoop bestaat
immers uit een lenzenstelsel, gevormd door gebogen, en geslepen stukjes
glas. De lenzen zijn meestal in groepen bijeengebracht. Het objectief
bestaat soms wel uit tien lenzen. Maar . . . het is en blijft glas, waardoor
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gewone lichtstralen vallen. De maximale vergroting (met behulp van
olie-immersie) ligt wel bij ca. 1500 X. Bij nog sterkere vergroting gaat
het beeld vertroebelen, en verkleuren. Ook het ‘losmakend’ vermogen
van het microscoop zal dan veel te wensen overlaten. De reden is, dat
de allerkleinste details van het te onderzoeken materiaal door één
golflengte van normaal licht, worden gescheiden (± 5/10 000 centimeter).
In het elektronenmicroscoop echter, maakt men geen gebruik van licht
golven, maar van supersnelle elektronen. Ook gebruikt men geen
lenzen van glas, maar van ‘lenzen’, bestaande uit zeer krachtige elektro
magneten, die op het brandpunt zijn gericht.
Die elektronen doen precies alsof ze golven zijn met een golflengte
die ± 100 000 x kleiner is dan die van het licht.
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Fig. 153. Elektromagnetische lens.

Als een optisch microscoop het bij 1500 x vergroting begint op te
geven, dan komt het elektronenmicroscoop echter pas goed op dreef’
Omdat de golflengte van de elektronenstralen ca. 100 000 x korter zijn
dan die van het licht, wordt het mogelijk dingen te ‘zien’, die 100 000 x
kleiner zijn dan die met normaal licht zichtbaar kunnen worden gemaakt.
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Het is daarom eveneens mogelijk een elektronisch zichtbaar gemaakt
beeld, ettelijke malen te vergroten, zonder dat het beeld vertroebelt.
Het is mogelijk vergrotingen van 100 000 x of meer te verkrijgen.
Een schematische voorstelling van het principe van een elektromagne
tische ‘lens’, zoals die bij elektronenmicroscopen wordt toegepast,
toont u fig. 153.
Door een zeer grote winding van geïsoleerd koperdraad leidt men een
elektrische stroom. Hierdoor ontstaat een krachtig magnetisch veld. Dit
veld wordt via een cilindrische, ijzeren ‘mantel’ in een zeer nauwe
spleet tussen 2 taps toelopende, ijzeren poolschoenen ‘gefocusseerd’.
Elke poolschoen is doorboord met een gaatje, dat een doorsnede heeft
van ca. 2,5 millimeter. Hierdoor kunnen elektronen natuurlijk gemakke
lijk passeren. Snelt er nu een stroom van elektronen door het gaatje,
dan zal het magnetisch veld, dat hierop inwerkt, die elektronenstraal
sterk bundelen. Die elektronen komen derhalve in een ‘brandpunt’
samen. Hier gaat de vergelijking met een ‘lichtlens’ weer op.
Fig. 154 geeft een schematische voorstelling van een compleet elektronen
microscoop.
Alle onderdelen zijn ondergebracht in een metalen omhulsel, dat lucht
ledig gepompt wordt. Een kathode, bestaande uit een V-vormige wolfraamdraad in een metalen cilindertje, wordt, door een laagspanningsbron tot gloeien gebracht. Deze kathode zal een conischvormige elek
tronenbundel uitstralen, via een klein gaatje in de cilinder. En deze
cilinder, die als kathode dienst doet, is verbonden met de — klem van
een hoogspanningsgelijkrichter met een vermogen van maar liefst
60 000 V. De + klem van de versterker is met de anode, bestaande uit
een metalen schijfje, waarin gaten zijn geboord, verbonden. Deze schijf
is, in werkelijkheid, vlak bij de kathode aangebracht.
De anode, die immers een zeer hoge 4- spanning heeft, zal de elektronen
met enorm hoge snelheid aantrekken. Een aantal van deze elektronen
zal door het gaatje vliegen, dat in het midden van de anode is aange
bracht, en zal een elektronenbundeltje vormen. Deze bundel gaat dan
door de le elektromagnetische ‘lens’, die als ‘condensorlens’ dienst
doet, en die dus de elektronenbundel zal richten op het ‘preparaat’ (het
te onderzoeken object). Men zal zo’n preparaat in het algemeen, vast
zetten op een ‘filmpje’ van cellulose, dat rust op een stukje uiterst fijn
gaas. Een aantal snelle elektronen vliegt finaal door het preparaat heen,
en andere zullen erdoor gestopt worden in hun tomeloze vaart. Afhanke
lijk van de hoedanigheid van het te onderzoeken preparaat, zullen door
het ene meer en door het andere voorwerpje minder elektronen vliegen.
Zodra de elektronen door het preparaat heengestormd zijn, moeten ze
de 2e elektromagnetische lens passeren, (het objectief). Dit objectief zal
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Fig. 154. Schematische voorstelling van een elektronenmicroscoop.
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een ca. 100 x vergroot beeld van het oorspronkelijke geven. Daarna
wordt dit beeld op een tussenscherm van fluorescerend (lichtgevend)
materiaal gefocusseerd. Men kan dit beeld, wat betreft scherpte en
helderheid, instellen door de stroom in de spoel van de elektromagneet
van de objectieflens te regelen.
Dan verwijdert men het tussenscherm; de 3e elektromagnetische lens
zal nu slechts een klein gedeelte van het oorspronkelijke elektronische
beeld 100 x vergroten. Dit beeld wordt dan tenslotte op het waarnemingsscherm geprojecteerd. Wij krijgen dan reeds een totale vergroting
van 100 x 100 = 10 000.
Dit beeld nu is echter zó subliem helder en duidelijk, dat men het met
normale optische lenzen, zeker nog eens 10 x kan vergroten. Dan
hebben we dus, met elkaar, een vergroting van 100 000 maal!
Een bezwaar van het elektronenmicroscoop is, dat men geen levende
wezens kan onderzoeken. Het preparaat zou men daarvoor in plakjes
van enkele 10 000ste millimeter moeten snijden. Bovendien heerst in
het microscoop een vacuüm, zodat de voor het leven noodzakelijke
zuurstof ontbreekt. Verheugend nieuws dus voor de Anti-Vivi-sectie
Bond.
Voor het onderzoek van rook- en stofdeeltjes, bacteriën, virussen e.d.
alsmede voor het waarnemen van metaalkristallen, is zo’n elektronen
microscoop natuurlijk een enorme aanwinst. De vergrotingen zijn zó
enorm, dat men er zelfs grote moleculen van koolstofverbindingen mee
kan waarnemen.
U hebt reeds gelezen, dat die eenvoudige buis van Braun de opa is van
de kathodestraalbuis, en dus ook van onze hedendaagse TV-‘kijkbuizen’.
Maar de buis van Braun is ook nog de vader van een uitvinding, die de
mensheid genezing en gezondheid heeft gebracht, namelijk de röntgenbuis.
De ontdekking van de röntgen- of X-stralen berust, zoals zovele ‘ont
dekkingen’ op louter toeval. Professor Wilhelm Konrad Röntgen was
hoogleraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Würzburg
(Duitsland). Hij was op een namiddag in het jaar 1895 aan het experi
menteren met een buis van Braun (de professor zal wel hebben gesproken
van een ‘Braunsche Rohre’). Omdat zo’n buis altijd een beetje licht
afgeeft als er een stroom door loopt, had de professor de gordijnen
gesloten om de gloed beter te kunnen waarnemen.
Opeens zag hij, dat een glasplaat, waarop zich nog wat bariumzout
bevond, ook ging ‘gloeien’ als de buis van Braun in bedrijf werd gesteld.
Ja, zelfs toen hij een stuk zwart papier tussen de buis en de glasplaat
hield, bleef het bariumzout licht afgeven.
Hij plaatste een dik boek tussen buis en glasplaat, maar dat mocht alle-
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maal niet hinderen, het bariumzout bleef rustig oplichten. Hij verwisselde
het boek voor een houten plank, en tenslotte nam hij een stuk aluminiumplaat. De stralen gingen er allemaal dwars door heen! Ook door de
professorale hand, toen hij dat probeerde . . .
Later hield hij zijn hand tussen de buis van Braun, en een fotografische
plaat, en wonder boven wonder . . . toen hij de plaat ontwikkelde, werd
het beenderstelsel van zijn hand, tot het allerlaatste vingerkootje,
duidelijk zichtbaar. Wij kunnen ons best voorstellen, dat deze ontdekking
zo enorm was, dat ze vandaag te vergelijken zou zijn met het nieuws,
dat een astronaut een geslaagde, zachte landing op de maan had gemaakt
en op Cape Kennedy (of ergens in de Oeral, wie zal ’t zeggen?) een
persconferentie heeft gegeven. Ja, in deze tijd zou zo’n mededeling
waarschijnlijk nog veel minder sensatie verwekken dan destijds het nieuws
over de röntgenstralen.
Meer dan 1000 wetenschappelijke artikelen verschenen er over de ge
heimzinnige stralen. Men kon er aanvankelijk geen enkele verklaring
voor vinden, en noemde ze toen maar, in arren moede X-stralen.
Later stelde men vast, dat deze X-stralen, familieleden waren van de
normale stralengroep. Lichtgolven, radiogolven, ultravioletstralen, en
infrarood zijn allemaal broertjes en zusjes van röntgenstralen. Het zijn
doodnuchtere elektromagnetische golven, die derhalve bestaan uit meer
of minder snel wisselende elektromagnetische krachtvelden. Maar de
onderlinge golflengten van de familieleden lopen sterk uiteen. Kijkt u
maar eens op dit lijstje:

Radiogolven: 16 000 m tot 2,5 millimeter golflengte
Warmtestralen (infrarood): 250 000 golven per mm
Normale lichtgolven: 1 250 000 golven per mm
Ultraviolet: 2 500 000 golven per mm
Röntgenstralen: 6 250 000 000 golven per mm
Gammastralen:
(radio-actieve stoffen) 250 000 000 000 golven per mm
De golflengte van röntgenstralen ligt zo tussen 60 en 0,006 nanometer.
Hoe wekken we die stralen nu op, en hoe kwam het, dat prof. Röntgen
dat hoopje bariumzout zag oplichten? We willen proberen een antwoord
hierop te geven.
Zoals gezegd, gebruikte prof. Röntgen een buis van Braun. Welnu, een
röntgenbuis is in principe een gewone buis van Braun, waaraan men
enkele dingen heeft gewijzigd. Zie fig. 155.
De door de negatieve kathode uitgezonden elektronenstralen botsen met
grote kracht tegen de antikathode (zie schets). Daar zéér hoge spannin-
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gen worden gebruikt, is die botsing buitengewoon hevig, en de warmte
ontwikkeling is dan ook zeer groot. Om die reden wordt de antikathode
van het metaal wolfraam vervaardigd. Dit metaal smelt pas bij 2575 °C,
Röntgen gebruikte later platina, dat smelt bij 1870 °C. In plaats van
een antikathode geheel uit wolfraam te vervaardigen, neemt men ook
wel een dikke koperen staaf, die aan één kant afgeschuind is, en waarop
een stukje wolfraam wordt aangebracht, de zgn. ‘pastille’ (of ‘lichtelektrode’).
wolf raam pastl lle
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\____________

©
1. anti-kathode;
2. kathode;

Fig. 155. Doorsnede van een röntgenbuis.
3. gloeidraadaansluiting;
4. opgewekte röntgenstraling.

De antikathode wordt zo daverend heet, dat niet alleen koeling d.m.v.
koelribben nodig is, maar dat bij röntgeninstallaties van groot ver
mogen, olie of water door de holle antikathode wordt gepompt om de
warmte af te voeren. De gehele röntgenbuis is beschermd door dikke
loden mantels, om geen ongewenste, en uiterst gevaarlijke straling te
laten ontsnappen. Maar er is natuurlijk één gaatje, waar de stralen, in
de vorm van een dunne bundel, door heen gestuurd worden.
Röntgenstralen zijn, wanneer ze niet door deskundigen uiterst zorg
vuldig worden gedoseerd, uitermate gevaarlijk. Het minste is, dat men
huidzweren oploopt, die heel moeilijk te genezen zijn. En vooral ver
nietigen röntgenstralen de witte bloedlichaampjes, een proces met
onherroepelijk dodelijke afloop. De gehele installatie is in een geaarde,
zware stalen kast gebouwd. Er komen namelijk enorm hoge spanningen
aan te pas.
Op welke golflengte de röntgeninstallatie werkt, hangt af van de spanning,
die de gelijkrichter afgeeft. Hoge spanningen voor korte golven, lagere
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spanningen voor lange golven. En dan wordt het opletten, want: hoe
korter de golflengte des te zwaardere materialen deze stralen kunnen
doordringen. Men noemt die korte röntgenstralen ‘harde’ stralen. De
spanningen zijn regelbaar, zodat men de ‘hardheid’, en dus het door
dringend vermogen van de stralen in de hand heeft.
De röntgenstralen zijn onzichtbaar, maar ze doen een glazen plaat,
waarop bariumzout of calciumwolframaat is aangebracht, oplichten.
Men kan de stralen zo afregelen, dat ze bijv, in het weke vlees door
dringen, maar niet door de beenderen. Is er een dik of metalen voorwerp
in het menselijk (of dierlijk) lichaam binnengedrongen, bijv, een kogel,
of een lepeltje, dat een of ander lieverdje naar binnen heeft weten te
werken, dan werpen die voorwerpen een schaduw op het scherm, daar
de röntgenstralen, die er doorheen gaan, toch te zwak worden om het
scherm op die plaats te doen oplichten.
Wanneer men de stralen enkele ogenblikken op een fotografische plaat
laat inwerken, kan men echter toch röntgenfoto’s maken van details in
zeer dikke voorwerpen. Zelfs een staalplaat van 300 mm dikte is geen
bezwaar voor keiharde röntgenstralen. Er is dan wel zo’n kleine 1 miljoen
volt voor nodig om een röntgenfoto van het binnenste van zo’n plaat
te maken, maar het lukt toch maar!
De tandarts kijkt er (hoopvol!) uw tanden en kiezen mee na. Ja men
controleert er autobougies, strijkbouten, en het interieur van vulpennen
mee. Voor therapeutische doeleinden worden ‘harde’ stralen toegepast,
o.a. voor kankeronderzoek.
In de laatste jaren is men heel wat voorzichtiger met röntgenstralen
geworden, dank zij de diepgaande kennis van stralingen, die men heeft
opgedaan bij kernonderzoek. Men kan zich helaas niet aan de indruk
onttrekken, dat men vroeger maar raak ‘geröntgent’ heeft. Nu wordt
een patiënt tenminste vooraf gevraagd, of hij in het lopende jaar al eens
een röntgenonderzoek heeft ondergaan. Een bepaalde radioactiviteit
blijft namelijk in het lichaam, na elk onderzoek, achter. In schoen
winkels heeft men zelfs röntgenapparaten in beslag moeten nemen,
waarop de adspirant-koper kon zien, of er wel ‘plaats voor zijn 5 tenen’
was. Dat ging natuurlijk te ver, des te meer, omdat ettelijke van derge
lijke, toch min of meer ‘reclameapparaten’, een gevaarlijke straling
veroorzaakten.
Aangezien het de bedoeling is, dat wij zoveel mogelijk facetten der
moderne elektronica bekijken, kunnen wij de, nu niet meer mysterieuze
X-stralen niet al te grondig bespreken. U kent het principe nu, en er
bestaat veel, zeer interessante literatuur over.
De ontdekking van prof. Röntgen is de directe aanleiding geworden tot
stralingsonderzoek in het algemeen en dat heeft in directe zin, tenslotte
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tot het atoomonderzoek geleid. De naam van Madame Curie, die het
‘radium’ (polonium) ontdekte, komt daarbij als pionierster van het
stralingsonderzcek, sterk naar voren.
Wij slaan nu even een zijpaadje in. U zult zich waarschijnlijk reeds
afgevraagd hebben: al die golflengten, en al die duizenden, grote en
kleine zenders, vanaf de mammoet-zenders van de internationale om
roepen tot het bescheiden vissermannetje, dat door zijn radiotelefoon
beleefd: ‘En ’n goeie middag, dan maar, juffrouw!’ zegt tegen de radiotelefoniste van Scheveningen-Radio . . . Hoe houdt men toch al die
frequenties zo keurig in toom? Al een paar keer heb ik er in dit boek,
voor gewaarschuwd op eigen houtje, geen geheime zendexperimenten
op touw te zetten. En wel, ook al, omdat u, zonder enige opzet uwerzijds,
uw zender waarschijnlijk 4 of 5 ‘harmonische’ golven kan gaan uit
zenden, die wel degelijk kunnen storen.
Wij hebben weliswaar geleerd, dat de frequentie van een zender, die met
radiobuizen werkt, bepaald wordt door de zelfinductie, en de capaciteit
van een daarmee verbonden afgestemde kring, maar . . . zo’n zendbuis
wordt verdraaid heet, en de capaciteit van condensatoren en spoelen
wijzigt zich daardoor. Dat kunt u bijv, zien als u een televisietoestel te
dicht bij de centrale verwarming plaatst. Na een uurtje of wat begint
het beeld te ‘wandelen’. De capaciteiten zijn door warmtestuwing in het
toestel, veranderd. Het geheim van de frequentiebegrenzing bij een
radiozendinstallatie, bestaat uit een klein blokje kwartskristal.
Deze toepassing berust op de zgn. ‘piëzo-elektrische’ eigenschappen van
kwarts. De broers J. en P. Curie hadden in 1880 al ontdekt, dat kwarts,
mits in een bepaalde richting onder druk gezet, elektrische ladingen
aanneemt. Onder invloed van elektrische spanningen wijzigt het zelfs zijn
afmetingen!
Daarom rust men radiozenders uit met een als ‘stuurzender’ uitgevoerde
kwartskristaloscillator, die de zender binnen heel nauwe toleranties
(grenzen) houdt.
Die piëzo-elektrische eigenschappen vindt men ook bij andere kristallen.
Zo maakt men bij pick-ups voor platendraaiers, o.a. gebruik van kunst
matig vervaardigde kristallen, o.a. van seignettezout. Door de naald,
die in de platengroef loopt, worden twee uiterst dunne kristalplaatjes
(seignettezoutkristal) heel eventjes ‘verbogen’ tengevolge van de mecha
nische trillingen, die de groeven in de naald opwekken. Daardoor nemen
die kristalplaatjes elektrische ladingen aan, die ze, d.m.v. opgeplakte
stanioolstrookjes naar een versterkerbuis doorgeven.
Het blijkt, dat seignettezout veel hogere elektrische spanningen dan
een kwartskristal onder dezelfde ‘druk’ afgeeft. Helaas kan men seignettezoutkristallen niet dun genoeg slijpen om ze in oscillators voor
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I
hoge frequenties toe te passen. Derhalve is men wel gedwongen voor
radiozendinstallaties toch kwartskristallen voor de frequentiebegrenzing
te gebruiken.
Interessant is nog te weten, dat er ook kristalmicrofoons, en kristalluidsprekers bestaan. Bij kristalluidsprekers bijv, maakt men juist van
de ‘omgekeerde’ eigenschappen van seignettezoutkristallen gebruik. Het
kristal komt dan in trilling wanneer men wisselspanningen, opgewekt
door een eindbuis in het radiotoestel, of de versterker-installatie, aanlegt.

Als adspirant-elektronicus moet u ook iets weten over foto-elektrische
cellen. We hebben deze fotocellen al dapper geïmiteerd met onze
‘gepelde’ germaniumdiode en transistor.
U weet, dat dergelijke fotocellen in de industrie, o.a. voor controles
veelvuldig worden toegepast.
Fig. 156 geeft een schematische voorstelling van een fotocel.

anode

kir _

lichtgevoelige
kathode

Fig. 156. Fotocel.

Het principe van zo’n fotocel is, dat een metalen plaat, die met caesium
is bestreken, elektronen vrijmaakt, zodra een lichtstraal op de plaat
valt. De gebogen plaat (zie schets) stelt de kathode voor. Dicht bij deze
kathode is een anode aangebracht, die de vorm heeft van een enkele
draad. De glazen ballon is luchtledig. De anode wordt met de 4- klem
van een batterij verbonden. De kathode is aangesloten met de — klem.
Valt er nu licht op de kathode, dan gaat deze elektronen afgeven, die de
positief geladen anode prompt buit maakt. Daardoor begint er een
elektrisch stroompje te lopen, dat door de fotocel vloeit.
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Het is begrijpelijk dat, hoe meer licht op de gebogen plaat (kathode)
terecht komt, des te sterker de stroom zal zijn. Deze wisselingen in de
stroomsterkte kan men dan verder versterken, en met die versterkte
stroom dan weer een relais, of andere elektrische automatische instru
menten bekrachtigen.
Er bestaan ook fotocellen, die, in principe, gevormd worden door een
zeer dun filmpje loodsulfaat op een glazen plaatje. Dat loodsulfidelaagje
heeft een hoge ohmse weerstand, die echter geringer wordt als infrarode
stralen (dus warmte!) het laagje bereiken. De variaties in de weerstand
worden weer naar een versterker geleid. U zult er waarschijnlijk versteld
van staan, maar ’t is toch zo, dat dergelijke fotocellen, die op infrarode
stralen reageren, zo gevoelig zijn, dat zij zelfs nog de temperaturen
kunnen registreren van een voorwerp, dat ettelijke meters van het
apparaatje verwijderd is. Er bestaan projectielen, die met fotocellen
uitgerust, vliegtuigen achtervolgen, geleid door de hitte van de uitlaat
gassen.
Voor de leek is er, naast de televisie, nog een wonderapparaat, dat hem,
op elektronisch gebied, waarschijnlijk het sterkst aanspreekt.
Ik bedoel het ‘elektronisch brein’, of zoals de vakman zegt, het ‘elek
tronisch rekentuig’. (Tussen haakjes, een verfoeilijk germanisme. Maar
ja, we spreken ook rustig over een ‘werktuigmachine’ als naaste bloed
verwant van de Duitse ‘Werkzeugmaschine’.)
Inderdaad spreken deze ‘elektronische breinen’ (of computers), die in
enkele minuten berekeningen uitvoeren, waarvoor een dozijn wiskun
digen 3 maanden of nog langer nodig zouden hebben, en zonder welker
bestaan de ruimtevaart bijvoorbeeld, waarbij zo ontstellend veel gecom
pliceerde berekeningen, op de kortste termijn bovendien, nodig zijn,
eenvoudig ondenkbaar zou zijn, sterk tot de verbeelding. Het elektronisch
brein is weer de inleiding tot hele groepen robots die, nu reeds, een aantal
ingewikkelde handelingen feilloos kunnen uitvoeren. Men behoeft zo’n
robot echt niet, zoals in Science fiction-verhalen het geval is, de vorm
van een menselijkc kolos te geven. Ook een automatische omschakelaar,
of een controle-inrichting is al een robot. In de industrie dreigt, door deze
robots, binnen afzienbare tijd, een algehele omkeer te worden veroor
zaakt. Vakverenigingsleiders beginnen zich al ernstige zorgen over het
probleem ‘automation’ te maken. Dit probleem wordt voor ons allen,
nog binnen 10 jaren, levensgroot! U moet er, als jongeman op bedacht
zijn, dat u één, twee, of zelfs drie maal in uw leven van beroep zult
moeten veranderen als u tenminste in de technische branche wilt werken.
Maar ’t is natuurlijk óók zo, dat, wanneer de ene deur dichtslaat, een
andere weer opengaat! Zeker, er zullen honderdduizenden mensen van
job moeten veranderen, maar denkt u ook eens in, hoeveel nieuwe banen
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Kleiner gaat het niet! Dat wil dan altijd nog maar zeggen: op het ogenblik, dat wij
deze foto afdrukken. Misschien kan ’t het volgend jaar tóch nog weer kleiner.
Dit is een door IBM ontwikkeld, experimenteel circuit. Ter vergelijking zijn micro
scopisch kleine ‘pantoffeldiertjes’ afgebceld. Zoals u ziet, lijken dat wel ‘olifanten’
tegenover de miniem kleine schakeleenhcdcn. Zo’n gevalletje schakelt in een tijds
verloop van minder dan 400 picoscconden. De oppervlakte van het gehele ‘circuit’
is ongeveer 6 vierkante millimeter. De gestreepte eenheden (in het midden van de
foto) zijn transistors, die een oppervlakte hebben van ongeveer 1/6 mm2. Zoals u ziet,
nog kleiner dan de ‘kern’ van een pantoffeldiertje.
Boven in de foto ziet u een grotere transistor. Die behoort er niet bij, maar is alleen
aanwezig om het testen van dit micro-circuit te vereenvoudigen.
(Foto welwillend afgestaan door IBM-Ncderland.)

Foto van een grote computer, de nieuwe IBM Systeem 360/model 40. Midden rechts
op de foto ziet u het centrale rekenorgaan, dat 64 000 gegevens kan opnemen, en
dat is uit te breiden tot 262 000. Alles bij de hand binnen 21/2 miljoenste seconde
(21/2 micro-seconde)! Miljarden reservegegevens kunnen nog worden ‘ingeblikt’
in de ‘gegevensccllen’, links op de achtergrond. De lessenaar links vooraan is ver
plaatsbaar. Het apparaat links in het midden verschaft de ‘operator’ een grafisch
overzicht van hetgeen er zich in de computer afspeelt. Dit was de modernste installa
tie, waar ik de hand op kon leggen. Verwonder u er echter geenszins over, dat wanneer
u dit boek onder ogen krijgt, er alweer 1 of 2 verbeterde installaties beschikbaar
zijn. Het gaat allemaal ‘elektronisch’ snel. In feite is het zo, dat wanneer een nieuwe
installatie van het tekenbord komt, ze alweer ‘verouderd’ is, wanneer ze in produktic
wordt genomen.
(Foto welwillend afgestaan door IBM.)

er bezet moeten worden om al die nieuwe, elektronische apparatuur te
ontwerpen, te fabriceren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en . . .
last but not least ... te bedienen. Wij zien nu in de grote dagbladen
al geregeld functies aangeboden, die aangeduid worden met namen,
waarvan wij 2 jaren geleden nog geen flauwe notie hadden.
Want men houde altijd goed voor ogen: er zijn voor dergelijke apparaten
altijd denkende mensen nodig’ Een baby, die een half uurtje ‘oud’ is,
is altijd nog veel en veel ‘knapper’ dan het beste elektronische brein,
dat ooit gebouwd werd. Die baby beschikt namelijk over ‘instinct’, en
die robot heeft daarvan geen greintje benul, ook al heeft hij 3 miljoen
gulden gekost.
Ook om de gegevens te ‘verklaren', die een elektronisch brein uitspuwt,
is talent, en vooral, nuchter verstand nodig.
Er doet in computerkringen volgend grapje opgeld:
Aan een computer werd het volgende probleem voorgelegd:
‘Ik heb 2 horloges. Een is defect, en loopt helemaal niet. Het andere
loopt per uur één minuut achter. Vraag: Welk van de twee horloges
moet ik weggooien?’
Er flapten hele rijen lichtjes aan en uit, en grote spoelen met magnetische
banden begonnen indrukwekkend te ratelen. Toen kwam het antwoord
van de machine:
‘Gooi het horloge, dat per uur 1 minuut achterloopt, weg!’
Daarmee nog niet helemaal tevreden, vroeg men de computer toen:
‘Waarom?’
Prompt kwam daarop het antwoord: ‘Omdat het horloge, dat niet meer
loopt, 2 maal per dag de juiste tijd aanwijst, terwijl het horloge, dat
per uur steeds 1 minuut achterloopt, dat slechts 1 maal in de 60 dagen doet!
Kille, technische logica, maar, waar zit de kneep?
Zoals reeds gezegd is zo’n fantastisch elektronisch wonder volkomen
hulpeloos zonder, vaak een hele groep lieden, die de op te lossen
rekenproblemen in een vorm weten te gieten, die de computer kan
‘verwerken’. Er bestaan computers, die gemiddeld 100 000 programma
punten per seconde kunnen afwerken. Maar vergeet daarbij niet, dat
soms een hele ploeg ‘programmeurs’ dagen nodig heeft gehad om het
wiskundige werk, dat hiervoor nodig is, voor te bereiden. Nog afgezien
van de vraag welke rekenmethode gevolgd moet worden. Want met al
zijn knapheid, denkt het ding (gelukkig!) nog lang niet!
Het is dus heus niet zo, dat, wanneer u over enkele jaren bij de kruidenier
een pond koffie, een ons thee en een pond kaas ‘uit het vuistje’ koopt,
dat die kruidenier dan even naar zijn elektronisch rekentuig stapt om
de totale prijs, en het terug te geven wisselgeld in een flits van een
honderdste seconde te laten berekenen. Neen, dat niet, maar ... het
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is daarentegen heel goed mogelijk, dat wanneer u dezelfde boodschappen
in een groot filiaalbedrijf koopt, er een speciale voorziening aan het
kasregister is gemaakt, die, via de telefoonlijn, automatisch deze aankoop,
netjes gespecificeerd, per artikel, doorgeeft naar de centrale computer
op het hoofdkantoor, waar men dus van minuut tot minuut alle ver
kopen per artikel per filiaal, onmiddellijk kan controleren. Dat weer wél!
Het heeft natuurlijk geen nut om in dit boek over elektronica een inge
wikkeld betoog te gaan houden over het ‘programmeren’ van de gege
vens, die aan een computer worden doorgegeven. Daarvoor bestaan
zeer goede handboeken, en als u daarvoor bijzondere belangstelling
mocht koesteren, zal niemand u ervan weerhouden een dergelijk boek
te bestuderen. Wat ons in de eerste plaats interesseert is echter: hoe
werkt zo’n rekentuig elektronisch?
Om dit goed te begrijpen moeten we, noodzakelijkerwijze, enige theorie
weggeven.
Er bestaan twee groepen computers, namelijk:

1. de digitale (cijferende) computers;
2. de azzaZo^ozz-machines.
Om deze, wel erg wetenschappelijk klinkende woorden maar meteen te
verklaren het volgende:
Zowel op een horloge als op een snelheidsmeter en op het instrumenten
bord van een auto, moet men de stand van de wijzers op een schaal
verdeling aflezen. Een horloge, een snelheidsmeter, maar ook een reken
liniaal behoren tot de özzaZo^o/z-instrumenten.
Maar . . . een rekenmachine, die cijfert, een telraam, een kasregister
zijn digitale instrumenten (digitus = Lat. voor vinger).
Nu komt er iets zeer belangrijks, dat feitelijk de grondslag voor het
rekenen met een computer genoemd kan worden. Van kinds af hebben
wij geleerd met het decimale stelsel te rekenen. Als we dit stelsel op een
computer zouden gaan toepassen, zouden we direct al 9 elementen
moeten hebben (namelijk de cijfers 0 t m 9, die men in willekeurige
volgorde kan zetten). Maar we zijn aan dat decimale stelsel, waarin met
tientallen wordt gerekend, helemaal niet getrouwd’ Op elk getal is
tenslotte wel een talstelsel te bouwen. Denkt u maar eens aan het
getal 12 (dozijn, gros), of het getal 60 (de wijzerplaat van de klok is
in 60 minuten verdeeld, maar ook de onderverdeling van een booggraad,
in minuten en seconden).
Waarom, zeiden de wiskundigen, die de grondslag voor de computers
legden . . . waarom niet een allereenvoudigst tweetallig (binair) stelsel
gekozen? Dan hebben wij maar 2 symbolen nodig, bijv, de 0 en de 1.
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Ha, riepen daarop de elektronici geestdriftig. Dat is ’t jongelui! Want
dat betekent voor ons immers, dat wij maar kontakten behoeven te
gebruiken, die slechts 2 standen,‘in’ of ‘uit’, hebben. Een soort ja/neenschakelaar.
Elektronenbuizen, dioden, en transistors kennen deze 2 ‘toestanden’
opperbest, namelijk:
1. stroomgeleidend;
2. niet-geleidend.
(Shakespeare zou hier beslist gezegd hebben: ‘That’s the question!’)
Maar dat betekende natuurlijk wel, dat het cijfermateriaal, dat wij de
computer ‘toedienen’, eerst in een, voor de machine begrijpelijke taal
moest worden ‘vertaald’.
Dat 2-tallige, of binaire stelsel is vrij eenvoudig, als men maar steeds voor
ogen houdt, dat de rol van het ons zo door en door bekende grondtal 10
in het binaire systeem wordt overgenomen door het grondtal 2.
Rekent men met het ons vertrouwde tientallige stelsel, dan tellen we met
de eenheden 1 t/m 9. Maar het cijfer ‘tien’ schrijven we met een ‘één’
en een ‘nul’, dus: 10.
Eén tiental is dan volgemaakt, en we kunnen de eerste macht van 10 ook
schrijven als 101.
We tellen rustig verder, en zijn we bij het getal 99 aangeland, dan
hebben we er weer een tiental bij, of wel de 2e macht van tien = 102.
Zo is duizend natuurlijk 103, tienduizend 104 en honderdduizend 105.
Maar het tweetallige stelsel kent maar twee cijfers, namelijk de 0 en de 1,
zoals we reeds hebben gelezen.
Wanneer we nu getallen uit het tientallig stelsel moeten ‘vertalen’ in het
Mveetallig stelsel, dan moeten we als volgt te werk gaan:
Wij tellen dan: eerst 0, dan 1, maar bij de volgende eenheid is reeds
een tweetal vol, en dat schrijven we als: 10. Dat betekent dus één
tweetal (21), en nul eenheden. En zo tellen we door:
II
100
101
110
III
1000

=
=
=
=
=
=

drie
vier (een viertal of 22)
vijf
zes
zeven
acht (een achttal of 23)

De volgende reeks toont getallen van 1 tot en met 16, overgezet in het
binaire, dus tweetallige stelsel. Dan volgen er nog een paar hogere
machten van het getal twee.
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Tientallig stelsel:

Tweetallig stelsel:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32
64
128
1024

1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
10000
100000
1000000
10000000
10000000000

Nu behoeft de programmeur in de praktijk de tientallige getallen van
de voor hem liggende rekenopgave niet eerst allemaal om te zetten in
het tweetallig stelsel. Dat doet de computer razend snel voor hem. Dat
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Fig. 157. Flip-flop-schakeling.
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zal vooral het geval zijn wanneer de computer hoofdzakelijk wordt
gebruikt voor telwerk voor technische en wetenschappelijke doeleinden.
Het is ook mogelijk de tientallige cijfers eenmaal ‘vertaald’ in het twee
tallig stelsel, vast te leggen in het ‘geheugen’ van de computer. Op dat
geheugen kom ik straks nog uitvoerig terug.

I

besturing

opdrachten
gegevens

uitvoer organen

Invoer,
organen

uitkomsten

I
V

rekenorgaan

V

n

geheugen

Fig. 158. De verschillende elementen van een computer.

Wij hebben al gehoord hoe de elektronici juichten we: hebben
maar twee schakelstanden nodig bij toepassing van een tweetallig stelsel,
namelijk, geleidend of niet-geleidend.
Ze ontwierpen daartoe fluks een zgn. ‘flip-flop’-schakeling. Zie fig. 157.
Zoals u onmiddellijk zult opmerken, bestaat deze uit 2 elektronenbuizen
(men kan hiervoor natuurlijk ook transistors nemen!). De schakeling
is zodanig, dat slechts één van de beide buizen in ‘geleidende toestand’
kan verkeren. Dat is altijd kiezen of delen. Of de ene buis is geleidend,
of de andere. Allebei tegelijkertijd kan niet. Door elektrische stroomstootjes (impulsen of pulsen) gaat de ene toestand in de andere over.
Voor we nu verder gaan met ons betoog volgt hier eerst een overzicht
van de verschillende elementen, waaruit een rekenautomaat is opge
bouwd. Zie fig. 158.
Het werkelijke ‘centrum’ van dit systeem is de centrale verwerkingseenheid, waarin o.a. het ‘programma’ wordt ingezet, en de elektronische
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schakelkringen voor het ‘vertalen’ en uitvoeren van de verschillende
opdrachten, waaruit het programma bestaat.
Dat ‘vertalen’ van de opdrachten wordt geregeld door het besturingsorgaan. Dit duikt namelijk steeds in het ‘geheugen’ van de machine, en
haalt een opdracht op. De ‘besturing’ vertaalt deze opdrachten, en
geeft dan een instructie aan andere elementen, om een bepaalde opdracht
uit te voeren. Wanneer bijv, ‘opgeteld’ moet worden, wordt het ‘reken
orgaan’ ingeschakeld. Moet er een ponsband worden ‘gelezen’, dan gaat
er een stroomstoot naar de ‘kaartlezer’. De ‘besturing’ zorgt ook voor
het verzenden van gegevens, die elders in het ‘geheugen’ staan, en
waarmee de desbetreffende opdracht moet worden uitgevoerd.
De flip-flops, die voor 0 of 1, respectievelijk ja of neen zorgen, worden
meestal in het ‘rekenorgaan’ ingebouwd, omdat daar maar een, betrekke
lijk gering, aantal van nodig is. Om een elektronisch ‘geheugen’ op te
bouwen zijn echter veel ‘schakelaars’ nodig, en het zou ondoenlijk zijn
zoveel transistors, kristaldioden of elektronenbuizen binnen een be
trekkelijk kleine ruimte in te bouwen.
Daarom wordt in moderne computers gebruik gemaakt van een zeer
groot aantal ferrietringetjes. (Ferriet is een kunststof met hardmagnetische eigenschappen.) Deze ringetjes hebben een doorsnede van 2 mm
(en er bestaan nog kleinere!). Door deze ringetjes lopen koperdraadjes.
Laat men een elektrische stroom door die draden vloeien, dan worden
de ringetjes in één richting langs hun cirkelomtrek gemagnetiseerd.
Schakelt men de stroom uit, dan behouden deze ringetjes hun magnetis
me. Geeft men een stroomstoot in de tegenovergestelde richting, dan
worden de ringetjes magnetisch ‘omgepoold’. (De ‘kurketrekkerregel’
voor elektromagnetisme zit er bij u natuurlijk stevig ingepompt, naar ik
veronderstel!).
Het is dus d.m.v. deze ferrietringetjes mogelijk, hetzelfde te bereiken
als met de grotere flip-flop-schakeling, namelijk een tweetallige infor
matie vast te leggen, die men kan aanduiden met 1 of 0, respectievelijk
ja of neen, bit of no bit. Zo’n ringetje vormt dus eigenlijk de kleinste
informatie-eenheid, en wordt meestal aangeduid met ‘bit’ (samentrekking
van ‘binary digit’). Ze kunnen of linksom, of rechtsom gemagnetiseerd
worden. U begrijpt wel, dat de zeer kleine afmetingen, en de geringe
vervaardigingskosten, deze ‘bits’ uitermate geschikt maken voor het
opbouwen van grote aantallen geheugenregisters.
Nu komt er weer iets belangrijks! Voor dat ‘omklappen’ van de richting
van het magnetisch veld is een stroom van een bepaalde sterkte nodig.
Neemt u maar eens aan: 1 ampère. Zou de stroom zwakker zijn dan
gebeurde er niets, want het ferrietringetje zou eenvoudig niet reageren.
Deze stroom van 1 A, die nodig is om de ringkerntjes te laten ‘omklappen’,
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kan ook verdeeld worden over 2 stromen van elk 0,5 A. Men kan die
stromen dan door 2 verschillende draden toevoeren, bijv, een horizon
tale, en een verticale. Het is duidelijk, dat in zo’n geval de beide stromen
het ringkerntje aan dezelfde kant moeten binnentreden, zodat beide
stromen bij elkaar opgeteld worden, en we dus weer krijgen: 0,5 A 40,5 A = 1 ampère. Dit foefje komt ons direct bijzonder goed van pas,
zoals u zult zien.
Hoe worden nu al die ringkerntjes in het apparaat geplaatst? Als kraaltjes
aan een draadje geregen? Neen, het wordt geen kraaltjes rijgen, maar
‘matjes vlechten’!

4
T

rr

Fig. 159. Ringkerntjes geregen in een matje van koperdraden.

Fig. 159 toont hoe de ringkerntjes worden geregen in een matje van
koperdraden.
Op elk zo’n ‘matje’ worden bijv. 32 x 32 ringetjes geregen. Een ‘ge
heugen’ van een computer bestaat vaak uit honderden matjes, en een
miljoen ringetjes in een geheugen is zeker geen zeldzaamheid. In zo’n
geval kan men dus 1 000 000 tweetallige cijfers vastleggen.
Fig. 160 toont een compleet matje van ringkerntjes, klaar voor gebruik.
Zijn de computers zeer groot, dan komt men met 1 miljoen ringetjes
niet meer uit, en gebruikt men magnetische bandgeheugens (te verge
lijken met bandopnameapparaten met magnetische band).
Omdat zo’n band langs ‘magneetkoppen’ (weergevers) moet lopen om
de ‘ingeblikte’ gegevens eruit te halen, moet men vaak de band een heel
eind laten aflopen, voordat men een bepaald gegeven te pakken heeft.
Hoewel dit vaak door meerdere magneetkoppen tegelijk gebeurt, kost
dit altijd nog tijd. Daarom worden de geheugens van grote computers
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wel met magnetische trommels of schijven uitgerust, die bijv. 100 x
per seconde ronddraaien. Alle gegevens worden vastgelegd in een groot
aantal, naast elkaar aangebrachte groeven, die door evenzovele magneetkoppen binnen 1 honderdste seconde kunnen worden ‘uitgelezen’.
Weliswaar kan men deze geheugentrommels of schijven sneller ‘uitlezen’,
maar de capaciteit is beperkt.

Illllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllll
Fig. 160. Een matje, klaar voor gebruik.

Gaan we nog even terug naar onze ringkerntjes, en laten wij een prak
tische proef nemen!
Wij zullen proberen een eenvoudig getal, laten we zeggen het getal 22
als tweetallig getal in het geheugen van een computer vast te leggen.
Hoe pakken we dat aan?
In de eerste plaats wordt een stroomstoot van minstens 1 ampère (denk
aan ons foefje met de horizontale en verticale toevoer van 0,5 ampère
van zoeven!) door de gemeenschappelijke, horizontale draad gestuurd,
en wel naar rechts. Daardoor worden alle ringetjes ‘schoongeveegd’. Ze
komen alle in de stand ‘0’. Zie fig. 161.
Daarna sturen we door de gemeenschappelijke horizontale draad een
stroom van 0,5 A, maar nu naar links. Deze stroom is te zwak om iets
te kunnen uitrichten, zoals wij al hadden gezien. Er verandert dus in de
ferrietringetjes hoegenaamd niets!
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Maar ... nu laten wij door de verticale draden van de ringetjes 2, 3
en 5 (van rechts bekeken op de tekening), eveneens een stroom van 0,5 A
vloeien. Zie fig. 162.
In het totaal loopt er nu een stroom van 0,5 A + 0,5 A = 1 ampère door
de ringetjes 2, 3 en 5. En wat gebeurt er? Juist, de ringetjes worden in
tegengestelde richting gemagnetiseerd, en klappen prompt om in de
stand ‘1’.

Fig. 161
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Fig. 162

Wij kunnen in de tekening zien, dat de ringetjes nu het getal 10 110
aanwijzen, en dat is het getal 22 uit het tientallenstelsel (zie blz. 243).
Hoe wordt, in de praktijk, nu zo’n ‘ingestuurd’ getal weer ‘uitgelezen’?
Want, aan die ringetjes zelf is natuurlijk niets te zien.
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Daartoe worden de verticale draden elk met een flip-flop-schakeling
verbonden, die eerst alle in de 0-stand zijn gebracht. Zie fig. 163.
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Fig. 163

Nu sturen we opnieuw een stroom van tenminste 1 A, naar rechts door
de gemeenschappelijke horizontale draad. Prompt klappen de ringkerntjes om in de stand ‘0’. Drie ervan zijn dus ‘omgeklapt’. Tijdens
dit ‘omklappen’ zullen in de corresponderende verticale draden (door
inductie), korte stroomstootjes optreden, die de flip-flops 2, 3 en 5
omzetten in de stand T’. En we zien, dat we wéér krijgen de stand:
10 110.
De opmerkzame lezer zal hebben begrepen, dat bij het uitlezen van een
geheugen, bestaande uit ringkemtjes, de ingeschreven gegevens tevens
vernietigd worden, zoals wij het hier hebben beschreven. In werkelijkheid
is echter een ingenieuze manier gevonden om het ‘uitgelezen’ gegeven,
automatisch, weer ‘terug te schrijven’. Maar een uitleg daarvan valt
buiten het kader van deze korte beschrijving.
In een uitgave van IBM, getiteld ‘Principes van Digital Computers’
komt een aardig en eenvoudig voorbeeld voor van een probleempje, dat
men aan een computer voor het nemen van ‘logische beslissingen’ kan
voorleggen. Een computer is echter niet alleen een rekentuig, maar de
flip-flops maken het mogelijk in plaats van 0 of 1, ook ja of neen op
bepaalde vragen te laten antwoorden.
U ziet de vraag eerst in woorden, en daarna in ‘blokdiagram’. Een
vraagstelling wordt meestal in een ruitvormig figuurtje opgenomen, en
een elementaire handeling in een rechthoekje.
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Hier is de ‘opdracht’ in woorden:
1. Kijk, of er nog licht brandt.
Neen: doe niets;
Ja: ga naar volgende instructie.
2. Zijn er nog mensen in het vertrek?
Ja: doe niets;
Neen: doe het licht uit.
In blokdiagram ziet de zaak er dan zó uit:

neen

xx^no9
mensen aan>
. wezlg

Ja

neen
doe licht uit

doe niets

Ik herhaal ‘t: wij hebben alleen de elektronische kant van de computer
bekeken, en nog niet eens grondig. Hoofdzaak is, dat u thans een inzicht
hebt gekregen van de werkwijze van deze uiterst ingenieuze allermodern
ste hulpmiddelen, die industrie, wetenschap en techniek ter beschikking
staan.

Een interessante foto van een computer geeft u enigszins een indruk van
het formaat van deze installaties. Dank zij het gebruik van transistors
en allerlei miniatuur-onderdelen, o.a. insteekkaarten, waarop aan de ene
kant een bedrukte bedrading is aangebracht, en aan de andere kant de
transistors, diodes, weerstanden, condensatoren e.d. is reeds veel ruimte
gewonnen. Vroeger nam een heel wat eenvoudiger installatie minstens
een reusachtige wand in beslag. Toen er nog veel elektronenbuizen
251

werden gebruikt, was het ding één grote ‘kachel’, waardoor de capaci
teiten van weerstanden e.d. gingen veranderen, en de computer enorme
bokken begon te schieten.

Fig. 164. Een voorbeeld van ‘bedrukte’ bedrading.

Een voorbeeld van bedrukte bedrading, zoals die bij elektronische
apparatuur meer en meer ingang vindt, vindt u in fig. 164.
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HOOFDSTUK 15
Hoe worden televisiebeelden opgenomen, getransporteerd en weer
ontvangen? Terloops nog even iets over ‘superheterodyne' ont
vangst. Kleuren-TV en laser. Tenslotte een blik in de toekomst,
en een opwekking!

In dit laatste hoofdstuk gaan we proberen iets wijzer te worden van
hetgeen zich in een televisietoestel allemaal afspeelt, als een olijk kijkende
omroepster, via het beeldscherm tegen u lispelt: ‘Goedenavond, dames
en heren . .
Want dat lijkt nogal simpel, maar ’t is verdraaid ingewikkeld wat daar
allemaal, binnen in die kijkkast gebeurt’ Over het onderwerp ‘televisie’
zijn ook alweer uitstekende boeken verschenen, en ik raad u sterk aan,
als u zich voor dit onderwerp bijzonder interesseert daarover eens een
goed boek te lezen. Dat is altijd de beste, en goedkoopste manier om er
achter te komen.
In onze kaleidoscoop van de elektronica moeten wij natuurlijk slechts
volstaan met een globaal overzicht.
Het is ingewikkeld, maar . . . u hebt al een hele hoop geleerd over
enkele, zeer belangrijke onderdelen van de televisie, o.a. de kathodestraalbuis, de zaagtandspanningsgenerator, FM-ontvangst e.d.
Wat is nu het principe van de televisie?
Wanneer bewegende beelden, via radiogolven, worden uitgezonden, tast
een televisiecamera de verschillen in licht en donker in het op te nemen
beeld af. In de camera bevindt zich, achter het lenzenstelsel, een micaplaatje, dat bedekt is met een groot aantal afzonderlijke puntjes, be
staande uit een legering van zilver en cesium.
Valt er licht op het cesium, dan worden, tengevolge van foto-elektronische emissie (dat herinneren we ons nog van de fotocel), elektronen
uitgezonden. En u begrijpt wel, hoe méér licht erop het caesium valt,
des te méér elektronen worden ‘geëmitteerd’. Alle puntjes liggen, los en
geïsoleerd, van elkaar. Er kunnen geen elektronen van het ene naar het
andere puntje overwippen, om eventuele elektronenverliezen aan te
vullen.
De stroom-, en spanningsvariaties worden per radio uitgezonden, en door
een televisie-ontvanger opgevangen. Het ontvangtoestel zet de ontvangen
stroomvariaties weer om in lichtere en donkere vlekken op het beeld
scherm.
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In Europa worden per seconde 35 beeldjes uitgezonden. Elk beeld is een
stilstaand plaatje. Elk volgend ‘plaatje’ toont het beeld één bewegings
fase later. Precies als bij de film, geeft een snelle opeenvolging van zulke
‘stilstaande’ beeldjes, de illusie van een vloeiende beweging. U hebt als
kind wellicht wel zo’n kaleidoscoopje (ronde doos, zonder deksel)
gekregen, waarin u een strook carton kon leggen, waarop bijv, een
ruiter te paard was afgebeeld. Elk beeldje toonde de ruiter één bewegings
fase verder. Door spleten in de wand van de ronde doos, kon men die
beeldjes dan bekijken, wanneer deze snel werden rondgedraaid. Bij een
bepaalde snelheid zag men al die afzonderlijke beeldjes als één vloeiende
beweging, en zag men de ruiter met zijn paard over een hindernis
springen. Dit was de voorloper van de film en in zekere zin ook van de
televisie!
op te nemen beeld

venster

lenzenstelsel

»
l
//
,

z

\
[((«»]
I

elektronen kanon

elektronenbundel

af tastspoelen. die
elektronenbundel doen afwijken

buisvoet
(4 stekerpennen)

micaplaatje met zilver, caeslumlegering

Fig. 165. Doorsnede van een iconoscoop.

Het ‘opnemen’ van een televisiebeeld, of dit nu in een studio gebeurt
met 100 mensen, of in een stadion met 30 000 lieden, of dat een stil
staand beeld, bijv, een schilderij wordt getoond, geschiedt d.m.v. een
iconoscoop, een TV-opnamebuis. In dit boek is een detail van zo’n
iconoscoop opgenomen in een principeschets. Zie fig. 165.
U ziet, in een luchtledige glazen ballon, het dunne micaplaatje, waarover
wij reeds spraken. Ook het ‘elektronenkanon’, dat wij reeds kennen van
de kathodestraalbuis, is weer aanwezig.
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Dit elektronenkanon ‘schiet’ een zeer sterk gebundelde vl< I.Ii«hh iinhnnl
in de richting van het micaplaatje. Rondom de glazen hitlloii zi< ' u
2 paren spoelen. Wordt nu een elektrische stroom door dr/r t>po»J» n
geleid, dan vormt zich een magnetisch veld, waardoor de < l« !■
n
straalbundel uit zijn baan zal geraken. U kunt dit grapje even lorpav/,/;
dooreen magneetje vóór een. in bedrijf zijnd, telcvisicbceldHclicmi lc l;»/u
den. U zult het beeld dan uit elkaar trekken, en kunnen laten ‘wapper»;;/.
Doordat men de stroom in de spoelen aan de buitenzijde van de '\<s>
noscoop varieert, wijkt de elektronenstraal zodanig af, dat elk wille
keurig gedeelte van het micaplaatje kan worden bereikt. Nu is *t de
kunst om die elektronenstraal het op te nemen beeld te laten ‘aftasten*,
In Nederland wordt gebruik gemaakt van 625 aftast- (of beeld-) lij
nen. In Engeland 405 (daar is het beeld iets grover), en in Frankrijk
819 (daar is het beeld iets fijner dan bij ons). Het ongelukkige is, dat
wanneer men uit die landen televisiebeelden wil ontvangen, men deze
eerst moet ‘vertalen’. Dat wil zeggen men geeft ze weer op een TV-scherm
voor 405 of 819 lijnen, en neemt dat beeld dan weer op met een iconoscoop, ingericht voor 625 lijnen om ze dan opnieuw uit te zenden.
Ontvangt Frankrijk, of Engeland, televisiebeelden uit landen met 625
beeldlijnen, dan moeten zij het omgekeerde doen.
Dat het beeld daardoor aan scherpte verliest, en soms behoorlijk ver
tekent tijdens die procedure, behoeft geen betoog. Vooral beelden van
de Franse televisie komen ‘smoezelig’ over.
Fig. 166 toont de gang van zaken bij het aftasten van het beeld.
Bij dat aftasten wordt elk zilver-cesiumpuntje op het micaplaatje
door de elektronenbundel getroffen, en die puntjes geven dan net vol
doende elektronen af om het foto-elektrische elektronenverlies weer aan
te vullen. De hoeveelheid elektronen, die een bundel in donkere en
lichtere gedeelten van het opgenomen beeld vormen, veroorzaken
stroomvariaties in een kring, die op het elektronenkanon is aangesloten.
En deze voortdurend wisselende stroom, die de opnamecamera op deze
manier afgeeft, wordt door buizen gelijkgericht. Met de gelijkgerichte
spanning wordt de draaggolf van de zender (die met zeer hoge frequenties
werkt dan) gemoduleerd.
Onze Nederlandse TV-zender Lopik (kanaal 4) heeft nog niet eens zo'n
ontstellend hoge frequentie. Kanaal 28 Lopik heeft een aanmerkelyk
hogere frequentie (62 250 000 Hz = 62,25 MHz). Vijf miljoen maal per
seconde moet de sterkte van de draaggolf variëren, teneinde ook de
allerfijnste licht- en donkerschakeringen van het opgenomen beeld tot
hun recht te laten komen. En daar komt dan ook nog het geluid by. dat
Lopik (kanaal 4) uitzendt met een frequentie van 67 750 000 perioden
per seconde (67,75 MHz).

In ’t algemeen is het in Europa zo geregeld, dat de frequentie van de
geluidzender 5,5 MHz verschilt met die van de beeldzender.

Fig. 166. Zo ongeveer tast de televisiecamera het beeld af.

Waarschijnlijk zult u nu vragen: gaat dat allemaal maar zo? Beeld en
geluid op één en dezelfde antenne broederlijk samen, en dan ook nog
met één ontvangtoestel ontvangen? Zijn daar dan niet minstens 2
ontvangtoestellen voor nodig?
Neen, dat is niet nodig, en wel om de volgende reden:
Wij lazen reeds, dat frequentiemodulatie (FM), een brede band bestrijkt.
De ‘doorlaatbreedte’ van een televisiebeeldsignaal is ongeveer 5 MHz.
Wanneer men nu een superheterodyne-ontvanger maakt (waarover direct
meer!), die een zeer brede ‘doorlaat’ heeft, dan kan men inderdaad
beeld- en geluidsignaal met één gemeenschappelijke antenne, hoog
frequent versterker, mengbuis plus natuurlijk nog de middelfrequentversterker, uitstekend ontvangen.
Het spreekt vanzelf, dat de superheterodyne-ontvanger ‘ruime’ afstemkringen moet bezitten.
Voordat we nu verder gaan met het onderwerp ‘televisie’, moet u wel
eerst even weten wat een ‘superheterodyne’-ontvanger is. Dat lange
woord ‘superheterodyne’ korten we, in de wandeling, af met ‘super’.
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Fabricage van tclevisiebecldbuizen.
(Foto genomen in de Philipsfabrieken te Eindhoven.)

Van de oude romantiek van draadklossen, condensatorbattcrijen en geheimzinnig
gloeiende zendbuizen is nu weinig overgebleven. Hier ziet U de 10 kW TV-stuurzender in Goes. Maar .... achter die nuchtere panelen wemelt ’t van spoelen en
draden, want daar voltrekt zich het wonder der moderne elektronica!
(Foto Philips-Eindhoven.)

Tot dusverre hebben wij samen alleen nog maar zgn. ‘rechtuitontvangertjes’ gemaakt. De in de antenne ontvangen trillingen werden afge
stemd, gelijkgericht, eventueel versterkt, en daarmee waren we dan klaar.
Gaan we dit ‘rechtuitsysteem’ echter toepassen op zéér korte golven,
dus met zeer hoge frequenties, dan komen we al direct voor bijna
onoplosbare problemen te staan! Voor het overbrengen van zeer hoge
frequenties kan men kleine condensatoren nog wel gebruiken. Het is
zelfs mogelijk een klein kondensatortje te maken door twee stukjes
geïsoleerd draad in elkaar te vlechten. Ja, twee gewoon naast elkaar
liggende draden, vormen al een condensator als de frequentie maar
hoog genoeg is. Die condensatorwerking wordt echter volkomen onge
wenst. Denkt u alleen maar eens aan de condensatorwerking tussen de
‘pootjes’ van een buisvoet! Hoogfrequent is een grillig spul, dat naar
alle kanten ‘sproeit’. Als u de stekker uit de antenne-aansluiting van
een televisietoestel trekt, en deze op een paar centimeter afstand daarvan
houdt, krijgt u alweer beeld en geluid, zonder dat er nog enig ‘galva
nisch’ contact tussen antenne en ontvangtoestel is!
Het is wel duidelijk, dat er ‘grenzen’ zijn in de bouw van hoogfrequentapparaten. En hoogfrequent versterking bij hoge frequenties kunnen we
wel helemaal uit ons hoofd zetten!
Wat heeft men dus gedaan? Men ‘ent’ de binnenkomende, zeer hoge
frequenties eenvoudig in op een continu-opgewekte, middelfrequente
trilling.

Fig. 167. Doorsnede van een mengbuis.
Duidelijkheidshalve zijn de doorverbindin
gen in de buis hier buiten de buis getekend.

Dat ‘inenten’ (mengen) geschiedt in een mengbuis (oscillatorbuis), waar
uit we dan een middenfrequentie verkrijgen, die zich alleszins als een
‘handelbare’ frequentie gedraagt, en die men dus hoogfrequent kan
versterken, gelijkrichten e.d.
Een dergelijke ontvanger noemen we een superheterodyne-ontvanger.
De mengbuis, die dikwijls met 8 elektroden is uitgevoerd (octode), ziet
er ongeveer uit als in fig. 167 is weergegeven.
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Om de kathode is een ‘generatorrooster’ (oscillatorrooster) aangebracht,
en aan weerszijden daarvan zijn 2 verticale anodes geplaatst, die met
elkaar doorverbonden zijn. Samen vormen ze de ‘oscillatoranode’.
De tekeningen van fig. 167 a t/m d verklaren de werking van de mengbuis.

stroomverminderlng

ruststroom ó +

X

HF

Fig. 167a

II

Fig. 167b

Oscillatorrooster en kathode zijn door een lekweerstand R verbonden.
De afstemkring wordt d.m.v. een roostercondensator tussen generatorrooster, en anode geschakeld. De oscillatoranodestroom wordt terug
gekoppeld op de afstemkring, waardoor het triodegedeelte van de
octodebuis oscilleert (genereert) m.a.w. trillingen opwekt.
Ingevolge de rooster-detectorschakeling kan het rooster wél negatief,
maar niet positief worden. De oscillatorstroom kan alleen maar stroomverminderingen, maar geen stroomvergrotingen ondergaan, zoals de
ampèremeters in de tekeningen laten zien. (Fig. 167 a en b.) Zo ont
staan er stroomverminderingen, waarvan de frequentie overeenkomt met
de stand van de condensator en de oscillatorkring.
De stroom tussen kathode en hoofdanode varieert in hetzelfde ritme als
de anodestroom van de oscillator (zie de stand van de A-meter in de
anodekring van de tekening).
Rondom het oscillatorgedeelte bevindt zich het pentodedeel, dat bestaat
uit V-vormige platen (doorverbonden met het schermrooster). Deze
platen voorkomen het terugkaatsen van elektronen naar de oscillator,
hetgeen een schadelijke invloed op de buis zou hebben.
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Tussen stuurrooster en aarde wordt de afstemkring voor het ontvangen
van radiozenders geschakeld, zoals fig. 167 c en d laat zien (we hebben
hier te doen met anoJe-detectie!).
stroomstoten

ruststroom

1?
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1

z>
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Fig. 167c

-G

Fig. 167d

De anodestroom zal een aantal stroomvergrotingen ondergaan, die over
eenkomen met de zenderfrequentie, waarop is afgestemd. Bij elke
condensatorstand ontstaat in de anodeketen hetzelfde aantal stroom
stoten. De frequentie van de anodestroom van de mengbuis is een constante.
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Fig. 168. Blokschema van een ‘rechtuitontvanger’.

Het doet er niet toe op welke middengolffrequentie wordt ingesteld,
zolang op die frequentie geen andere zender werkt. Deze constant
ingestelde frequentie wordt aangeduid met de naam ‘middenfrequentie’.
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Om ongewenst, spontaan ‘genereren’ te voorkomen wordt het stuurrooster met het oscillatorrooster verbonden, d.m.v. een klein condensatortje.
In feite is zo’n mengbuis (octode) niets anders dan een combinatie, in
één glazen bol, van een triode en een pentode (3+5 = 8 elektroden!).
Om de vergelijking tussen een rechtuitontvanger, en een superheterodyneontvanger, nog te verduidelijken, volgen twee blokschema’s.
Nu u niet meer schrikt van uitdrukkingen als ‘mengbuizen’ en ‘superheterodyne’-ontvangers, kunnen we verder gaan met de televisie.
We hadden al gelezen, dat geluid- en beeldsignaal op één antenne
binnenkomen en in één ontvangtoestel worden ‘verwerkt’.
Fig. 170 laat u daarvan een ‘blokschema’ zien.
Het is duidelijk, dat de afstemkringen van een super, die voor TVontvangst wordt gebruikt, zeer ‘breed’ moeten zijn.
Het grootste gedeelte van de amplitudo pikt namelijk het beeldsignaal
in. Dat beeldsignaal wordt in de internationale literatuur meestal het
‘video-signaal’ genoemd (Lat. video = ‘ik zie’), in tegenstelling met het
geluidsignaal, dat men ‘audio’-signaal noemt (Lat. ‘audio’ = ‘ik hoor’).
Die audiofrequentie is het laagfrequentsignaal.
Het beeldsignaal (video-signaal) kan wel 5 MHz bedragen, hetgeen een
bandbreedte van 10 MHz zou betekenen. Die 5 MHz komt als volgt
tot stand: wordt het, in Nederland gebruikelijke systeem van 625 beeld
lijnen toegepast, dan betekent dit, dat op het TV-beeld 625 lichtvlekjes
onder elkaar verschijnen, die nog afzonderlijk waarneembaar zijn. Maar
die 625 afzonderlijke lichtvlekjes nemen wij niet waar, omdat ca. 7%
van de uitzending opgeofferd moet worden aan de synchronisatie. Wat
wij te zien krijgen is dus ongeveer 93% ofwel 575 lijnen, of wanneer u
dat duidelijker is: 575 licht-donker variaties onder elkaar. Dat, wat het
verticale gedeelte betreft.
Het horizontale gedeelte komt als volgt tot stand: stelt u zich voor, dat
het beeldscherm vierkant zou zijn. Dan zou elk beeldje 575 x 575 =
330 625 beeldelementjes opleveren. Maar een TV-buis is nu eenmaal
rechthoekig, en de verhouding beeldbreedte: beeldhoogte is 4 : 3.
Passen wij deze verhouding toe op het getal 330 625, dan krijgen wij
</3 x 330 625 = 440 833 beeldelementjes.
Al deze elementjes bij elkaar leveren één volledig beeldje op. Per seconde
worden er 25 stuks uitgezonden, zodat het totaal aantal beeldelementjes
tenslotte wordt: 25 x 440 833 = ± 11 miljoen stuks.
Natuurlijk treden ook bij het zenden van televisiebeelden ‘harmonischen’
op, maar veel kwaad kunnen die niet uitrichten, want de lichtvlekjes
(spots) op een beeldscherm zijn toch nog vrij grove gevalletjes.
De ‘rechthoekige’ beeldvorm rekt de sinus van de wisselstromen, die wij
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tot dusverre leerden kennen, als prachtige gave sinus (S-)vormen,
uit elkaar, zodat wij bij TV te maken krijgen met ‘kanteel-vormige’
lijnen. Ongeveer zo:

1

j

r

i

i

Aangenomen wordt, dat één enkele sinus-cyclus 2 beeldelementjes
bevat. We kunnen dat enorme getal van 11 miljoen van zoeven dus al
door 2 delen, en komen dan tot 5 000 000 Hz = 5 MHz.
Een bandbreedte van 10 MHz (10 000 000 Hz) betekent in feite dus, dat
de bandbreedte van onze ontvanger 10 MHz bedraagt, als de draaggolf
van bijv. 60 MHz dezelfde ontvangststerkte oplevert als een draag
golf van 50 MHz.
beeld

geluid

frequentie van de draaggolf
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zij band beeld

I
zij band beeld (onderdrukt)

Fig. 171. Het becldsignaal neemt het grootste gedeelte van de bandbreedte in beslag!

Een signaal, dat met amplitudomodulatie (AM) wordt uitgezonden, is
samengesteld uit een draaggolf met 2 zij banden. Het is echter heel goed
mogelijk datzelfde signaal uit te zenden met slechts één enkele zijband.
(zgn. zijbandonderdrukking). Als we dit grapje uithalen dan kan men de
bandbreedte voor beeld- en geluidsignaal beperken tot 7,5 MHz.
Grafisch is dit voorgesteld in fig. 171.
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De televisiezender wekt een normale draaggolf op met 2 zijbanden. Er
is echter in de laatste zenderkring een absorptiefilter ingebouwd, dat
één zij band onderdrukt. We hebben dus te maken met een enkel-zijbanduitzending.
De band in de ontvanger kan nu dus kleiner zijn. Enige vervorming
van het geluid treedt weliswaar op, maar dat is in de praktijk niet
hinderlijk. Overigens passen alleen de televisiestations in Engeland,
Frankrijk en België amplitudomodulatie (AM) voor de gcluidsoverdracht toe. Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Italië en
Rusland hebben daarentegen voor dit doel frequentiemodulatie (FM)
gekozen.
Krijgen we nu geen ‘hutspot' van beeld- en geluidsignalen dwars door
elkaar? Neen, dat krijgen we niet! Door middel van een aantal zeefkringen in het beeldkanaal wordt het geluidssignaal er secuur uitgevist.
Wij kunnen er hier niet al te diep op ingaan, maar als 't u interesseert,
leest u dan eens een goed boek over ‘televisie’.
Dan komen we nog eventjes terug op de iconoscoop, de opnamecamera.
U hebt al gelezen, dat het beeld volgens een bepaald systeem wordt
afgetast (zie blz. 256, fig. 166). Als u dit boek leest,‘tast’u met de ogen
de pagina’s af, op vrijwel dezelfde manier als een televisiecamera dat
doet. Eerst gaan de ogen langzaam naar rechts, bent u met de regel
klaar, dan schiet het oog snel naar links om de volgende regel in een
langzamer tempo in de richting van de rechterkant van de pagina te
lezen.
teruglooptijd

Fig. 172. Zaagtandspanning zoals bij televisie wordt toegepast.

Dit merkwaardige effect bereikt men bij de televisie met de ons reeds
bekende ‘zaagtandspanning’. (Zie fig. 172.)
Helemaal compleet was de tekening van het ‘aftasten’ in fig. 166 op blz. 256
niet, want in werkelijkheid is die aftasting niet zo eenvoudig. Men laat
namelijk, nadat de helft van de 625 beeldlijnen afgetast is, er een ander
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beeldje tussen door lopen. Derhalve worden de lijnen nu steeds tussen
elkaar opgetekend. Internationaal is dit systeem bekend als ‘Interlaced
Scanning’. Het Engelse woord ‘scanning’ betekent: ‘aftasting’. Het beeld
zal daardoor veel gedetailleerder worden.
Zoals ik reeds zei, is het, in het kader van dit boek, dat slechts als
inleiding tot de elektronica is bedoeld, ondoenlijk meer over televisie te
zeggen.
Hoofdzaak is echter, dat u het principe van televisie nu kent. Nu hebben
we ’t alleen nog maar gehad over zwart-wit televisie. De kleurentelevisie
(de KTV) staat al vlak voor de deur. Er bestaat méér dan één methode
om televisie in kleuren uit te zenden, en de verschillende landen hebben
in Wenen lang en breed geconfereerd over het te volgen systeem.
Helaas is men het niet eens geworden, en straks zitten wij waarschijnlijk
met 2 of 3 verschillende systemen opgescheept.
Het ging in Wenen in eerste instantie om de kleurentelevisiesystemen
SECAM, PAL en NTSC. En, alsof dat nog niet genoeg was, werden
die systemen op zich nog weer verbeterd, en uitgebreid tot PAL-3, en
SECAM-3. Bij het ene systeem is een opname beter en gemakkelijker
op de ‘band’ vast te leggen dan het andere. Het PAL-, en SECAMsysteem vereisen gecompliceerde, en derhalve duurdere ontvangtoe
stellen. Maar het NTSC-systeem ondervindt daarentegen veel meer last
van obstakels tussen zender en ontvanger in de vorm van heuvels,
bergruggen, hoge gebouwen e.d.
Bij het NTSC-, en het PAL-systeem kan men de reeds bestaande studio’s
voor zwart-wit televisieopnamen vrijwel, zonder meer, gebruiken. Voor
SECAM daarentegen is het ‘mengen’ van de beelden veel ingewikkelder,
en de kwaliteit van het beeld wordt daar bovendien helemaal niet
beter van!
Dat de politiek, zoals altijd, bij deze Weense conferentie een hartig
woordje meesprak, en dat het niet alléén om het afwegen van technische
voor- en nadelen ging, lag er bovendien dik bovenop. Voordat ik de
tekst voor dit boek afsloot, heb ik nog even ‘ter bevoegder plaatse’,
zoals men dat zo fraai zegt, geïnformeerd. Het laatste nieuws was, dat
we er nog een systeem bij krijgen, dat de Russen ontwikkeld hebben,
en dat ze NIR noemen. Maar de Engelsen beweren, dat dit een systeem
is, dat zij al in het jaar 1963 hadden voorgesteld. De Fransen, als ras
diplomaten, hebben dit systeem nu maar voorlopig SECAM-4 genoemd.
Dit systeem zou dan de kleurcodering van SECAM hebben, en de
speciale amplitudomodulatie van de kleurdraaggolf van de NTSC-, en
PAL-systemen. De diplomaten zullen er wel een punt aan draaien, zodat
iedereen als overwinnaar uit het strijdperk treedt!
In wezen berust de kleurentelevisie op dezelfde technische principes als
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de normale TV. Het is hoofdzakelijk de ‘kleurbuis’ met 3 afzonderlijke
kleursystemen, die veel hoofdbrekens zal kosten. Het instellen van de
‘kleur’ is voor de TV-technicus een totaal nieuwe bezigheid. Er is een
nieuwe wetenschap in ’t geding gekomen, de ‘colorimetrie’, of wel
‘kleurenmeetkunde’. Deze behoort, strikt genomen, niet tot de elek
tronica, maar technici, die straks met kleurentelevisie te maken krijgen,
zullen toch van de voornaamste wetten der colorimetrie op de hoogte
moeten zijn.
Nu is die colorimetrie een wetenschap op zichzelf geworden, en het is
onmogelijk hierop diep in te gaan in ons boek. Neemt u echter aan,
dat men bij kleurentelevisie uitgaat van de primaire kleuren rood, groen
en blauw. Wanneer men deze drie kleuren, in de juiste verhoudingen,
door drie projectors tegelijk, op een scherm projecteert, is het resultaat:
wit licht\ U kunt het zelf proberen door een schijf te maken, waarop
drie segmenten in rood, groen en blauw geschilderd of geplakt worden,
en die op een asje zeer snel laat ronddraaien. Die drie segmenten moeten
niet alle drie even groot zijn. Blauw beïnvloedt het kleurenmengsel bijv,
veel sterker dan rood. Als u de blauwe, en de rode segmenten even
groot zou maken, dan zou blauw de boventoon voeren. Ook de lichtintensiteit speelt hierbij een grote rol.
Elke kleur heeft zijn eigen golflengte en die frequenties interfereren
weer als men er 2 of 3 tegelijk projecteert. Wanneer men rood met een
golflengte van 700 nm, groen met 546 nm, en blauw met 435,8 nm
uitstraalt, met een lichtintensiteit, zich verhoudt als:

rood : groen : blauw = 0,30 : 0,59 : 0,61
Dan kunnen we als eindresultaat de kleur wit verwachten. Of de heren
wasmiddelenfabrikanten het met dit ‘wit’ helemaal eens zijn, moeten
ze zelf maar uitzoeken. Maar door geschikt manoeuvreren met licht
intensiteiten, en golflengten, bereikt men toch een volkomen aanvaard
bare witte kleur op het beeldscherm. De grote kunst bij de kleuren
televisie zal zijn het omzeilen van het probleem, dat wij ook bij de
kleurenfotografie kennen, namelijk: hoe te voorkomen, dat één van de
kleuren gaat domineren.
Daar komt nog bij, dat het menselijk oog, kleuren, die met dezelfde
energie worden uitgestraald, niet met dezelfde intensiteit waarneemt.
De kleur rood is overal ter wereld als gevarenkleur geadopteerd. Dat is
nu zo langzamerhand meer een psychologisch dan een werkelijk praktisch
geval geworden! De kleur rood is namelijk heus niet zo best op afstand
te onderscheiden. Vooral bij hoge snelheden, die met nu met vaar- en
voertuigen, (denk eens aan de supersonische straalvliegtuigen, die binnen
kort voor het passagiersverkeer in dienst gesteld zullen worden), laat de
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kleur rood als ‘gevarenteken’ lelijk verstek gaan. Bij rechtsprocessen
leest men dikwijls, dat deskundigen meer dan eens beweren, dat een
treinmachinist de kleur rood heel goed als groen kan hebben waarge
nomen als ‘nabeeld’ op het netvlies van het oog, als bepaalde belichtingsverhoudingen een rol hebben gespeeld.
Zoals u al hebt gelezen, bestaat er meer dan één methode om kleurenTV (KTV) uit te zenden.
In de studio heeft men daarvoor drie camera’s nodig, die alle hetzelfde
beeld opnemen. De cameralenzen zijn van kleurfilters voorzien. Zo zal
er een camera moeten zijn met rode lenzen, een tweede met een groene,
en een derde met een blauwe lens. De drie verkregen signalen worden
‘gemengd’, en dan in één geheel op de draaggolf gemoduleerd.
Aan de ontvangstzijde worden die drie signalen weer uit elkaar geplozen,
en elk signaal wordt gevoerd naar een aparte kathodestraalbuis. Zo zal
er een kathodestraalbuis moeten zijn voor het rode, het groene en het
blauwe signaal, zodat de overeenkomstige kleuren, die de camera in de
studio heeft opgenomen, bij de kijker thuis op het beeldscherm worden
geprojecteerd. Natuurlijk ziet hij die kleuren niet ‘gescheiden’. Er is
daartoe in de ontvanger een stelsel van spiegels aangebracht. Er zijn
bijv. 2 spiegels, die heel licht verzilverd zijn, en die het groene licht door
laten, maar die, tegelijkertijd, de blauwe en rode kleuren terugkaatsen.
Zoals gezegd: er bestaan verschillende methodes voor kleurentelevisie,
maar ’t komt er bij alle tot dusver bekende systemen, op neer, dat het
op te nemen beeld wordt ‘afgetast’ en onderverdeeld in de primaire
kleuren: rood, groen en blauw.
Een en ander is weergegeven in fig. 173.
Ziezo, we hebben ’t gehad! Van af de eerste, schuchtere pogingen van
prof. Heinrich Hertz om de geheimen der elektromagnetische golven te
ontsluieren, tot aan de nieuwste toepassing: kleurentelevisie, hebben wij
de ontwikkeling der elektronica gevolgd.
Met behulp van eenvoudige experimenten hebben wij de werking van
de elektronen zelf kunnen waarnemen. En juist, omdat we deze proeven
allemaal zélf hebben genomen, zit de, dikwijls lang niet gemakkelijke
stof er nu behoorlijk stevig bij u in! Ik heb eerlijk getracht de vaak erg
‘droge’ stof, als een smakelijk hapje op te dienen. Dat ik mij daarmee
misschien de toorn van zeer wetenschappelijke denkers op elektronisch
gebied, op de hals heb gehaald, daarvan ben ik mij volkomen bewust.
Ik zal hun hoon manmoedig dragen!
Aan de andere kant ... ik heb misschien uw belangstelling weten te
wekken voor de elektronica, een wetenschap met een enorme toekomst.
Want, laten wij ons alstublieft niet wijs maken, ‘dat we er zijn’! Werke
lijk, we staan nog maar aan ’t begin.
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Let u bijvoorbeeld eens op de grote vlucht, die de laserstraal zal nemen.
Op ’t eerste gezicht zult u misschien denken, dat laser niets met elek
tronica te maken zou hebben, omdat het hier om ‘licht’ gaat. Als u
even verder leest, zult u begrijpen, dat de elektronica bij laserstralen een
‘onvervangbare’ rol speelt!
Als men het licht van de zon analyseert, stelt men de meest uiteenlopende
golflengten, en stralingsintensiteiten vast. Het zonlicht is een onsamen
hangende ‘stamppot’. Ook het licht van een elektrische gloeilamp is een
allegaartje van golflengten. Maar bij laser schept men orde in de lichtchaos!
De werking berust op het feit, dat een robijn in staafvorm in staat is
uit de chaos van lichtgolflengten één enkele bundel stralen te produceren,
die alle dezelfde golflengte hebben. Daardoor bewegen laserstralen zich
absoluut parallel aan elkaar voort. Ze ‘divergeren’ (verspreiden) ook op
de grootste afstand nagenoeg niet. Als u daarbij de straal van een
zoeklicht vergelijkt, dat toch ook sterk gebundelde stralen uitstuurt,
constateert men, dat de stralen van een zoeklicht al op enige meters
afstand van de bron, beginnen te ‘spreiden’.
De reden is, dat de lichtgolven van een zoeklicht de meest uiteenlopende
frequenties bezitten. De enorme ‘cohesie’ (samenhang) van laserstralen
maakt het mogelijk deze stralen te gebruiken als ‘draaggolven’ voor
enorme hoeveelheden energie. Het hoogstmerkwaardige is daarbij, dat
die energie niet afneemt bij het overbruggen van lange afstanden. Men
bestudeert de mogelijkheden om elektrische hoogspanningen d.m.v.
laserstralen over grote afstanden te transporteren, ze op te vangen, en
weer in energie om te zetten. Wij komen hier dus al aardig in het straatje
van de schrijvers van Science fiction-verhalen, en van stories over de
ontmoeting met bewoners van andere planeten. Altijd hebben die
ruimtelieden een handig pistooltje op zak, waaruit een ‘dodelijke’,
of als ’t toevallig een wat weekhartiger schrijver is, tenminste een
‘verlammende’ straal te voorschijn komt. Met laser zijn we daarmee al
een aardig eindje op weg.
Er zal worden getracht laserstralen te zenden door luchtledige ‘pipe-lines’,
teneinde energieverliezen te vermijden. Regen en mist houden laser
stralen namelijk evenals gewone lichtstralen, tegen. Die buizen zouden
bovendien kaarsrecht moeten liggen om afwijkingen te voorkomen, en
bochten zouden ‘genomen’ moeten worden, d.m.v. spiegels. De golf
lengte van een laserstraal wordt gemeten in tienduizendsten millimeters.
Het is mogelijk laserstralen, evenals alle andere elektromagnetische
trillingen, te moduleren. Men kan ze derhalve gebruiken als draaggolven
voor communicatiedoeleinden.
Zo’n laserdraaggolf zou in staat zijn een enorm ‘pakket* berichten over
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te brengen op een uiterst smalle golflengteband (dunner dan een hoofd
haar van een mens!). Men zou deze signalen, via een communicatie
satelliet, over miljoenen kilometers in de ruimte kunnen stralen. De
ruimte-eilanden zijn er nog niet, maar de communicatiemiddelen zijn er
al wel!
Het golflengteprobleem voor radio- en televisie-uitzendingen zou opge
lost zijn wanneer men dergelijke smalle frequentiebanden zou gaan
gebruiken.
De ‘ring-laser’ is alweer een nieuwe toepassing, die het mogelijk maakt
de navigatie van schepen en ruimtevoertuigen met absolute zekerheid
te dirigeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee, in tegenover
gestelde richtingen lichtende laserstralen, die in een zuivere cirkel
rondom een vierkant blok snellen.
Beide laserstralen hebben precies dezelfde golflengte. Veranderingen in
de koers van het vaartuig veroorzaken een kleine variatie in de frequentie.
Dit is reeds voldoende om gevoelige, elektronische apparatuur te laten
reageren, waardoor een stuurinrichting bekrachtigd kan worden om de
koers te corrigeren.
Een principeschema van een lasergenerator toont fig. 174.

7
staaf van
robijnkristal

laserstraal
flitslamp in
spiraalvorm

Fig. 174

De spiraalvormige fotoflitslamp straalt in een robijn, in staafvorm. De
chroomatomen in deze staaf worden door lichtstralen gebombardeerd,
waardoor elektronen ‘geprikkeld’ worden, en overspringen in een andere
baan (zie ook blz. 44). Komen ze weer in hun eigen baan terug, dan
geven ze energie, in de vorm van licht, af. En wel in een golflengte,
die absoluut constant is. Een gedeelte van dit afgegeven licht wordt
heen en weer gekaatst d.m.v. als ‘spiegels’ uitgevoerde uiteinden van
de robijnstaaf, Hierdoor worden nog meer elektronen ‘geprikkeld’, en
daardoor wordt steeds meer licht geproduceerd. Tenslotte wordt een
venster aan één zijde van de staaf geopend, en een enorme impuls van
absoluut parallel gerichte lichtstralen ‘barst’ als ’t ware uit de staaf,
in de vorm van een laserstraal.
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Er komt zo'n gigantische energie los, dat men daarmee glad door een
metaalplaat brandt. Omdat laserstralen zo absoluut parallel zijn, kan
men ze zéér zuiver richten. Daarom worden ze in de oogchirurgie
toegepast, o.a. voor netvliesoperaties, waarbij loshangende delen van
het netvlies aan elkaar ‘gelast’ worden. Ook bij het ‘micro-lassen’ van
ontzaglijk fijne draadjes in elektronische apparatuur worden ze toege
past. Heus, gelooft u mij, we staan nog maar aan ’t prilste begin!
U zult het waarschijnlijk nog meemaken, dat de theorie energie =
materie, en materie = energie in praktijk wordt toegepast.
Overbrenging van elektrische spanningen, zonder hoogspanningsmasten
bijvoorbeeld. Hoe meer de wetenschap zal doordringen in de diepste
geheimen der materie, des te meer zal men constateren, dat die hele
materie, waarvan wij hechte, oersterke spoorbruggen en wolkenkrabbers
hebben gebouwd, in wezen niets anders is als een bepaalde toestand
van energie. Zoals wij thans de drie aggregatietoestanden van bijv,
water kennen: ijs, water, damp, zo zullen we waarschijnlijk in de toe
komst meerdere ‘aggregatietoestanden’ der materie leren kennen.
Het is misschien nog onvoorstelbaar, maar een scherpzinnige geest als
prof. Einstein heeft ons al de weg gewezen, dat massa tevens energie
betekent, maar dat ook het omgekeerde te verwachten is. Hij heeft ons
geleerd, dat massa, in feite, hetzelfde is als in andere eenheden gemeten
energie, en . . . energie hetzelfde is als een in andere ‘eenheden’
gemeten massa.
Als wij op dit ogenblik spreken over de ‘uiterste grenzen van het menselijk
denken’, moeten wij altijd wel beseffen, dat wij, in wetenschappelijk, en
technisch opzicht, nog maar in de kelder zitten. Hoe hoger wij komen,
des te verder zal die horizon van ons denken, terugwijken. Wij vergeten
wel eens, dat wetenschap, en techniek nog maar erg jong zijn. De laatste
100 jaren hebben wij de grootste stoot pas gegeven. Vóór die tijd was
de wetenschap het domein van filosofen, die vrij zelden tot werkelijke
‘experimenten’ kwamen, wanneer wij een ‘universeel’ genie als een
Leonardo da Vinei, tenminste even buiten beschouwing laten. De
middeleeuwse alchimisten waren de voorvaders van onze moderne
chemici en elektronici, maar ’t heeft eeuwen geduurd, voordat men
durfde in te zien, dat natuurverschijnselen niets bovennatuurlijks hadden.
Dat dit niet altijd naar de zin van de geestelijke leiders was, blijkt wel
uit de geschiedenis der astronomie, waarbij de naam Galilei zich als ’t
ware aan ons opdringt. Wetenschappelijk bekeken kunnen we die periode
van de middeleeuwen tot aan de 19e eeuw als een min of meer ‘mystiek’
tijdvak beschouwen. Het is, alsof men in een kelder afdaalde met een
flakkerende kaarsvlam. Grillige, angstaanjagende, groteske schaduwen
gleden over de wanden. Het geheel was rijp voor allerlei wilde gissingen,
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en fantasieën. Maar tegen het midden van de 19e eeuw ontstak iemand
een helder, onbarmhartig schijnend licht in die kelder. En wat zag men:
een beetje oude rommel, lege kisten, dozen. Niets schrikaanjagends
dus . . .
Daaromheen had men, eeuwenlang, allerlei mysteries van boven
natuurlijke verschijnselen gesponnen. En nu nog zijn we die kronkels
niet helemaal kwijt. De kranten staan nog vol met advertenties van
helderzienden, en wonderdoeners. Is het misschien, omdat wij die nieuwe
wereld niet altijd helemaal aandurven? Nu die oude romantiek weg is,
wordt de zaak toch wel erg koud en nuchter. Zou er dan toch nog een
beetje ‘heimwee’ aan te pas komen?
We vertellen onze kleuters nog steeds het sprookje van Roodkapje en
de boze Wolf. Maar nu in een strak gehouden kamer, met gestroomlijnde
meubelen, en met niet-romantische radiateuren van de centrale ver
warming. En de hoeken van die kamer zijn helder verlicht. Die kleuter
krijgt niet eens meer kans om in een donkere hoek ‘dingen’ te zien, die
zijn fantasie opwekken. Ik geef u dit eenvoudige beeld maar even om u
te laten zien hoe wij, zgn. moderne mensen, ons in duizend bochten
moeten wringen om een compromis tussen ons verleden, en onze nuchtere
dagelijkse werkelijkheid te vinden. Antiek verzamelen is heus niet alléén
een statussymbool!
Dat is ook de reden, dat we zo benauwd zijn voor elke nieuwe vinding,
omdat die ons wel eens zou kunnen ‘vernietigen’! De schakelwachter
van een hoogspanningscentrale is heus niet benauwd voor de enorme
elektrische spanningen, die hij in één handomdraai kan opwekken. Hij
heeft geleerd ermee om te gaan, en er mee te leven. Anders niet.
Straks zullen er miljoenen mensen méér op onze aarde moeten wonen.
Ze zullen, op den duur, waarschijnlijk minder hard, en minder lang
moeten werken dan wij.
Dat de mens geboren is om te werken, is natuurlijk een sprookje, dat
handig bedacht is door degenen, die daarvan prachtig gebruik konden
maken. Ieder mens heeft ’t recht een zo goed mogelijk leven te leiden,
en die dingen te doen, waarin hij behagen, voldoening en geluk vindt,
zolang daardoor de gemeenschap geen schade of hinder ondervindt.
Het moge een onbereikbaar ideaal lijken, maar het is niet eens meer
zó ver van ons verwijderd. En om dit nieuwe bestaan mogelijk te maken,
zal de elektronica nog uiterst belangrijke diensten kunnen verrichten.
Zonder zware lichamelijke arbeid zal een produktietempo, en tevens een
nauwkeurigheidsgraad van produkten mogelijk worden, waarvan wij nog
amper durven dromen.
Stilstand kent de ontwikkeling der elektronica niet. Nét voordat ik de
laatste regels voor dit boek schrijf, vertelt de nieuwsdienst, dat de
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Amerikaanse troepen in Vietnam nu gebruik maken van elektronische
‘geurenontdekkers’, waardoor het mogelijk is, mensen, die zich in de
jungle hebben verstopt, op afstand ‘elektronisch te ruiken’. De ‘geurendetector’ maakt geen onderscheid tussen de lichaamsgeuren van Ameri
kanen, en Vietnamezen.
Zouden die elektronische apparaatjes dan tóch nog helderder denken
dan wij, mensen?
Als dit boek er enigszins toe heeft bijgedragen uw belangstelling voor
die wonderbaarlijke wereld der elektronica te wekken, en misschien een
bescheiden wegwijzer voor u is geweest, in welke richting u zich verder
wilt ontwikkelen op elektronisch gebied, dan is mijn doel bereikt!
Laat ik u de verzekering geven, dat ik dit boek met het meeste genoegen
voor u hebt geschreven. Het ga u goed en moge de elektronica daarbij
een handje helpen!
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Codes voor weerstanden en condensatoren

WEERSTANDEN

tolerantie: goud 5%; zilver 10%

1e

kleur

ring

zwart

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

bruin

rood
oranje
geel

groen

blauw
violet

grijs
wit

2e

3e

ring

ring

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X

CONDENSATOREN

t
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1

X
X

X
X

X
X

1
10
100
1 000
10 000
100 000
1 000 000

J_
T
C>10pF

C<10pF

TTTTrF

IIII

Tolerantie
± 20%
± 10%
± 5%
± 2%
± 1%

±
±
±
±

zwart
wit
groen
rood
bruin

1pF
wit
0,5pF groen
0,25 p F rood
0,1 pF bruin

-4OX10-*
zwart
- 140x10-*
oranje
-750X10*
violet

V
,25V
400V

zwart
geel

X1

SCHEMASYMBOLEN

algemeen

regelbaar

potentiometer

draadkruislng
(doorverbonden)

of

draadkruislng
(niet doorverbonden)

>1

‘T

vaste
condensator

variabele elektrdytlsche condensator antenne
(draaibare
condensator)

i
aarde
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c(*)

c(—)

of:

kristaldiode

transistor:
b: basis
ccollector
e: emltter

pnp

Of:

plëzo.elektr.
kristal

‘4 4
of:

npn
transistor

t

relais

tü
—

■ - -o

aansluit,
klemmen

a

koptelefoon

luidspreker

a aan.uitschakelaar
b (enkel potige) kies schakelaar
c seinsleutel

jl jjs' I <i> (i>
transformator
(luchtspoel)

spoel of
wikkeling
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transformator

zekering

spoel met Instelbare:
a: Ijzerkern
b: poederljzer. of
ferrietkern

meetinstr.

sign.
lamp

gekoppelde
spoelen

a
b
generatoren
a_wlsselstr.
b.gelijkstc

regelbare
koppeling

element

BUIZEN

diode
duodiode
direct verhit indirect
verhit

triode

trlodeduodiode

tetrode

91

hexode

@ <3 ©

«i

92

pentode

94

heptode

fotocel

gllmlamp

92

*2

*2
mengbuis
(oscillatorbuis )

kathodestraal buis

5
3

7

2

8

3

miniatuur

noval

decal

3

2

8

rimlock

octal

zijcontact
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ALFABETISCH REGISTER

A
122
aanpassingstransformator
102
aardvcrbinding
54-56
acceptors
accu-laadapparaat
67-68
186
afstandsthermometer
afstemindicator
150
afstemmen
23, 106,107,109-111
99-100
afstemspoel
aftaster
265
aftastlijnen
255,256
Amplitudo-Modulatie (AM) 223,263
242
analagon-instrumenten
126-132
anode
259
anodedetcctie
anodespanning
150
anodestroomverandering
148,150
23, 34,100, 101
antenne
220
antenne (anti-sluierings-)
236
anti-kathode
217-219
Appleton-laag
41-56
atomen
163,261
audio-signaal
B
41
basis
67, 68
batterij (oppeppen van)
252
bedrukte bedrading
261
beeld-clementjes
255-256
beeldlijnen
261-264
bceldsignaal
228
begrenzer
134
bifilair gewonden gloeidraad
242-244
binair rekenstelsel
246
bit
95
blokcondensator
brandmelder (elektronische) 190-191
213-214,234
Braunsc buis
149
buis (dichtgeknepen)
145-146
buiskarakteristiek
165
buisvoltmeter

C
198
clignoteur
30-32
coherer
collector
41-56
collectorspanning
73, 81-88
73, 81-88
collectorstroom
266-267
colorimetrie
240, 241-252
computers
91-97, 117-119, 274
condensator
95
condensator (blok-)
condensator (elektrolytische)
89,
96-97
95
condensator (koker-)
102-103
condensator (lampeglas-)
condensator (variabele) 95, 102,103
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condensatoren (codering van)
condensatoren (schijnbare
95
doorlaatbaarheid van)
condensatoren (serie118-119
parallelschakeling)
230
cyclofoon

D
221
Decca-systeem
213,214,216
deflectie
160
demodulator
55-68
detector (germanium-)
30,40
detector (kristal-)
242
digitale computers
59-64
diode (doorlaat van)
150
diode (duode-)
150
diode (enkele)
55-68
diode (germanium-)
168
diode-meetgelijkrichter
140-144
diode (als pentode)
209
dipool-antenne
132
direct verhitte elektronenbuis
209
director
262
discriminator
54-56
donor
62-63
doorlaat (van diode)
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doorlaatbaarheid (schijnbare,
van condensator)
95
draaggolf
225-226
draaggolftelefonie
223, 229-230
drift-transistor
77
E
Early Bird
221
echosignaal
215-216
edelgassen
46-47
Edison-effect
126
eind-octode
150, 259
eindpentode
150,259
eind-triode
150,259
elektriseerapparaat
15
elektrolyseproef
178
elektrolytische condensator 89, 96-97
elektromagnetische lens
231, 232
elektronen
41-56,211-212
elektroncnbuizen
125-138
elektronenbuizen
(fabricage van)
139-140
elektronenbuizen
(normalisatie van)
125-138
elektronenkanon
212,254-255
elektronenlens
212-213
elektronenmicroscoop
230-233
elektronische schakelaar
179,180,
188
elektrostatische afbuiging
212
emissie (secondaire)
150,155
emitter
41-56
emitteren
132-134
emitterspanning
73, 81-88
emitterstroom
73, 81-88
enneode
150
equipotentiaalvlak
212
F
fading
220
farad
92
faseverschuiving
214
ferriet
246
flip-flop-schakeling
244-246
formeren (van kristallen)
70
fotocel
186,198,239-240
fotonen
43-44, 69, 270
freak
228
frequentie
15-17
frequentiemeter
170
Frequentie-Modulatie (FM) 224, 256
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G
galvaniseerinrichting
galvanometer

174,176
33, 34, 59, 60,
62,155
235-237
gammastralen
215
gasontladingsbuis
52-56
gatenstroom
44
Geissler-buis
64-68
gelijk richter
28
geluidsgolven
78
generatorrooster
257-262
genereren
51-56
germanium
55-68
germaniumdetector
55-68, 103,
germaniumdiode
105, 176
germaniumdiode (temperatuur61
gevoeligheid)
139
getter
20, 108-109
glimlamp
211
golfgeleiders
17, 26-29
golflengte
170
golfmeter
19
golftrein
golven (elektro
206,209-210
magnetische)
28
golven (geluids-)
159
golven (harmonische)
25
golven (staande)
218-219
grondgolf

H
halfgeleiders
harmonische golven
Heaviside-Iaag
henry
heptode
hexode
hoogfrequentversterker

41-56,71-80
159
217-219
98,114
137
137,150
149

I
254-255
iconoscoop
223,229
impulszenders
195
inbraakalarm (elektronisch)
indirect verhitte elektronenbuis 133
71-72
indium
24
inductie
16,32,40
inductor
235
infrarode stralen
220
interferentie
48
ionen
220-221
ionisatie
50
isolator

K
kanteellijnen
263
karakteristiek (buis-)
145-146
kathode 126, 132, 133,211,212,236
kathodestraaloscillograaf
159, 211,
212
kathodestroom
156
157
kathodeweerstand
kleurentelevisie
265-268
knipperlicht (elektronisch)
198
kokercondensator
95
koptelefoon
39, 89,91
kristaldetector
30, 40
kroonsteentjes
20-21
kwartskristal
238-239
L
lading (pos. en neg.)
laadapparaat voor accu’s
laagjestransistor
laserstraal
Leidse fles
lek weerstand (rooster-)

lichtgevoeligheid (van
gcrmaniumdiode)
lichtgevoeligheid (van
transistor)
lincompex-modulatie
Lissajous (figuren van)
Loran-systeem

M
magnetisch veld
magnetron
meetzender
megahertz (MHz)
mengbuis
mesatransistor
microfarad
microhenry
milli-ampère
millihenry
modulatie
moleculen
N
nalichttijd
nanohenry
Navar-systeem
negatieve lading
neonbuis

45
67-68
72
269-271
40
158,162,
164,258
185

69, 190-191
225
214
221

112-113, 132
205,208
171
17
256-260
78
92
114
153
98, 114
172,233-234
46

213
114
221
45
44

neutronen
normalisatie (van
elektronenbuizen)

41
136-138

O
octode
137, 150,257-258
orgel (elektronisch)
200-202
oscillatie
17, 257-262
oscillatoranode
258
oscillatorbuis
256-260
output-meter
174-175
P
parabolische spiegel
25,209
pentode
131, 140, 144, 149
periode
18,26-29
picofarad
92
piëzo-elektrische
spanningen
238-239
polariteitsmeter
176
Popoff (app. v. bliksemregistratie)
31
positieve lading
45
61-62, 152,169
potentiometer
41-43
protonen
66,142,
pulserende gelijkstroom
180,184
70-71
puntcontacttransistor
R
24,205-209, 215-217
radar
125-138
radiobuizen
radio-ontvangtoestellen 36, 103-106,
123-124
221
radio-peilstations
38
radiozenders
90-91
RC-versterkers
259
recht-uit-ontvanger
reflector
209
149
regelbuizen
regenmelder (elektronische) 192-193
183, 190, 197
relais
131, 152
remrooster
22-23
resonantie
23,108
resonator
207
richtingzoekers
247-248
ringkerntjes
röntgenstralen
43, 234-237
rooster (van elektronen
127-132
buis)
roostercombi natie
161
rooster-lekweerstand
158,162,164
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roosterspanning
145-146
roosterspanning (automatische,
negatieve)
156
roosterspanningsveranderingen
143-152
ruimtegolf
218-219

S
scanner
schakelaar (elektronische)

255, 256
179-180,
188,215
schakelaar (tijd-)
184
schakelaar (zelfgemaakte)
68
scheltransformator
64-68, 163,
184, 187
schermrooster
131, 155, 257-258
schijnbare doorlaat van
condensatoren
94-95
seignettezout-kristallen
238-239
sinuslijn
18
sluiering
220
spanningssprong
199
spanningsval
156
spanningzoeker
22
sperrichting
73
sperspanning
181, 186
spiegel (parabolische)
25
spoel (zelfverv.)
99-100
spoelen (serie- of
parallelschakeling)
119-120
staande golven
25
stuurrooster
131,152
superheterodyne ontvangst
256-260
synchronisatie
261-263

T
tel-apparaat (elektronisch)
196-197
telefoon (kop-)
39, 89,91
Teleran-systeem
221
televisie
253-267
Telstar
221
temperatuurgevoeligheid
(van germaniumdiode)
61
terugkoppeling
123-124, 160,
188,199
tetrode
75, 150
tijdbasis
214-216
tijdconstante
187
tijdschakelaar
184
toongenerator
186-187
transformator (aanpassings-)
122
transformator (schel-)
64-68
transistors
69-91
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transistor (mesa-)
78
transistor (drift-)
77
70-71
transistor (puntcontact-)
69-80
transistors (fabricage van)
19
trilling (gedempte)
trilling (ongedempte)
18
17
trillingsgetal
104,106-111
trillingskring
triode
129,150

U
ultraviolette stralen

43

V
variabele condensatoren

95, 102-103,
163
149
24, 26-27
121,203
91, 149,150
119
261-264
39
165
15,25,40
184
26
17,210

varipentoden
veldsterkte
versterkers
versterkingsfactor
vervangingscapaciteit
video-signaal
Volta (zuil van)
voltmeter (buis-)
vonkbrug
voorspanning
voortplantingsrichting
voortplantingssnelheid

W
194
weerstand (beveiligings-)
148
weerstand (in- en uitwendige)
274
weerstanden (codering van)
weerstanden (serie- of
117-118
parallelschakeling)
90-91
weerstandsversterkers
212
Wehnelt-cilinder
127
Wehnelt (proef van)
X
X-stralen (röntgenstralen)

43,
234-237

IJ
ijzerkern (van spoelen)
ijzerpoederkern (van
spoelen)

98, 116-117

Z
zaagtandgcnerator
zaagtandspanning
zelfinductie
zijbandonderdrukking
zonnevlekken
zuil van Volta

253, 264
215,253,264
98, 114-116
263
220
39

98, 116-117

