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voorbericht
De schrijver begint met een excuus...
Verantwoorde populair-technische literatuur is
een noodzaak geworden! Speciaal in onze sterk
ontwikkelde (en zich nog steeds méér ontwik
kelende!) tijd, dient ook de leek (laten we liever
zeggen: de niet-vakman) zich voortdurend op de
hoogte te kunnen stellen van de, dikwijls van le
vensbelang zijnde, stand van zaken die techniek
en wetenschap hem bieden.
Niet oppervlakkig, maar zó grondig, dat de lezer
zich er een duidelijk beeld van kan vormen, op
welke wijze nieuwe vindingen zijn leven, zijn
bedrijf of zijn beroep kunnen aanvullen en verrij
ken.

Geen enkele vakman-technicus, die 't wél met de
Mensheid meent, zal er bezwaar tegen maken
wanneer technisch ingewikkelde begrippen, op
een voor de niet-vakman, begrijpelijke, maar in elk geval - JUISTE manier worden verklaard.
En dat dient dan te gebeuren in goed begrijpelijk
Nederlands - ja, zelfs door middel van een
kwinkslag kan men dikwijls vrij moeilijke begrip
pen of verschijnselen nader tot de niet-vakman
brengen!
En hierop heeft de schrijver zijn uiterste best ge
daan!
Wm. N. Vandersluys
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Hoe 't allemaal is begonnen ...
Op een kille herfstavond, toen de Majoor b.d.
Everardus Ludovicus Degenouwer bijzonder veel
last had van zijn Verdraaide jichtpoot' (zoals hij
dat pleegt uit te drukken), werd er gebeld en zijn
buurman, de heer Leeckmans, procuratiehouder
bij de plaatselijke bank, stond op de stoep met
een met stomheid geslagen radiotoestel in de
hand.
Deze ontmoeting en de gesprekken die daarop
zijn gevolgd (en die verscheidene avonden in
beslag hebben genomen) zijn in dit boek 'ge
trouwe! ijk' weergegeven.
Soms zei de majoor de dingen wel iets gespier
der en ontegenzeggelijk ook duidelijker, maar
dank zij de corrector met zijn fijn geslepen, rode
potlood is deze technische 'roman' uiteindelijk
zó uitgevallen dat u dit boek rustig in de huiska
mer kunt laten slingeren, zonder nadelige gevol
gen voor de opvoeding van uw kinderen.
We hebben dit boek in 'Avonden' ingedeeld en
voorzien van verklarende tekeningen, zoals de
majoor deze oorspronkelijk, met forse halen op
een oud schoolbord heeft gekalkt.
We zouden zeggen: schuif gezellig bij! Tot uw
verbazing zult u bemerken dat u, na het lezen van
dit boek heel aardig 'bij' bent in die wondere
wereld, die 'RADIO' heet en die de majoor ons zo
sappig weet uit te leggen.
Het was een waar genoegen dit boek te schrijven
en hopelijk hebt u er evenveel plezier van als uw
schrijver.

de eerste avond
Een 'stormachtige' kennismaking met mensen en dieren.
De majoor schrijft een stoom-cursus 'Radio' voor!
Opmerkelijk wetenschappelijk betoog van een Mokumse sergeant. 'Wat denkt dat
molecuul?' We hakken atomen door alsof 't spliterwtjes waren en een pietepeuterig klein
elektroontje met een ontzettende hoop lef!
Grondige afrekening met een paar oude schoolmeesters ...
Duizend bommen en kanonnen, wie heeft er 't léf,
wie heeft er de treurige moed mij te durven sto
ren terwijl ik naar de nieuwsberichten kijk! Wie?
Wat, ... wat?
De Majoor b.d. Everardus Ludovicus Degenouwer richtte zich in zijn volle lengte op en zijn ogen
gloeiden venijnig onder zijn borstelige wenk
brauwen. Zijn bijna witte snorretje stond recht
overeind als de scherpe borstels van een stekel
varken ...
Inderdaad ... dit was wél een staaltje van je
reinste heiligschennis: aanbellen bij huis 'Poda
gra', terwijl de ex-majoor der Verbindingstroepen, Everardus Ludovicus Degenouwer, om acht
uur 's avonds naar het 'Nieuws' keek!
'Nou, wie ... wat?', brieste de majoor, als een ge
tergde tijger.
' 't Is meneer Leeckmans van hiernaast maar lie
ve', sprak mevrouw Degenouwer met een beetje
benauwd, maar toch wel poeslief lachje, terwijl
zij een zwaar geschrokken, hoogsttimide meneer
van even in de vijftig voor zich uit duwde.
'Hum, zo, 't is prachtig, dét moet ik wél zeggen!
Wat is er aan de hand? Brand, inbraak, moord?
Voor de dag ermee!', donderde de majoor.
' 't Is alleen maar over mijn radio, majoor...', hak
kelde meneer Leeckmans, met een ongelukkig
snuitwerk.
'RADIO??!!', brulde de majoor
't Was alsof een strijdros de trompet het signaal
'Ten Aanval!' hoorde schetteren.
De majoor liep meteen naar het televisietoestel
en legde de nieuwslezer, die juist bezig was met

het opdreunen van de gebruikelijke serie ver
keersongelukken, overstromingen, financiële
schandaaltjes en wat dies meer zij, met één druk
op de knop het zwijgen op.
Dan zei hij, op heel wat rustiger toon: 'Gaat u zit
ten, meneer Leeckmans en zet u dat prul van een
radio maar op de grond. Ingerukt, marrrès jij,
kleine doerak ...I
Meneer Leeckmans rees half geschrokken, half
beledigd uit zijn fauteuil op ... Maar 't was al niet

meer nodig. De majoor had even zijn kleine, helsbrutale foxterrier, die natuurlijk met alle geweld
aan die radio moest snuffelen, de wacht aange
zegd.
Enfin de buurman zét weer, als een angstig
vogeltje weggedoken in een enorme clubfau
teuil, in afwachting van een nieuwe vulkanische
9

uitbarsting van de jichtige majoor en bedacht dat
het toch eigenlijk onverstandig was geweest bij
die briesende majoor aan te bellen.
'En wat hebt u te vertellen over radio, meneer?',
vroeg de majoor op de toon die hij zovele jaren
gewend was geweest aan te slaan als hij voor een
klas pasgebakken dienstplichtige militairen van
de Verbindingsdienst stond. Want de majoor had
vele jaren 'Radio' gedoceerd.
'Ik eh ... ik wilde zeggen, eh ...', hakkelde meneer
Leeckmans.
'Wat wilt u zeggen? Voor de dag ermee voor de
drommel, meneer!'

aVn
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"DOELT MET
NIET MEER

Y

'Mijn radio doet 't niet meer', flapte meneer
Leeckmans er plotseling uit, met een zucht van
verlichting er achteraan.
'Zo, zo, uw radio doet 't niet!', herhaalde de ma
joor een beetje schamper. 'Wel, wel en hoe zou
10

dat nu wel komen, meneer Leeckmans? Weet u
dat niet, dan zal ik 't u zeggen, meneer! Omdat
u geen sikkepitje kijk op radio hebt, om de drom
mel! U hebt nog nooit de moeite genomen om
u eens te verdiepen in één der geweldigste uit
vingen van deze eeuw! U sukkelt maar wat aan,
draait eens aan een knopje en zo en meneer
Philips heeft er dan maar voor te zorgen, dat er
geluid uitkomt! Zo is het toch, meneer Leeck
mans? Zelfs 't stomste varken, dat op de achterlij
ke school gaat ... '
'Maar lieve toch ...!', onderbrak Mevrouw Degenouwer geschrokken. 'Laat me uitspreken, Eleonora, jij hebt er toch ook geen donder verstand
van. (Au, die verdraaide poot!)'
Mevrouw Degenouwer wisselde een blik van
verstandhouding met de zielige meneer Leeck
mans, die maar steeds dieper in zijn fauteuil
probeerde door te zakken.
'We zullen die radio van u wel eens eventjes ste
vig onderhanden nemen en uitvinden welk on
benullig mankementje dat ding nu weer ver
toont. Een onbenullig foutje, meneer Leeckmans,
dat u, als u ook maar één greintje verstand van
radio had, zelf in een ommedraai zoudt kunnen
verhelpen. We zullen u daarom een stoomcursus
'Radio' geven, meneer Leeckmans, zodat u vre
delievende mensen niet meer behoeft te storen
als zij zich, wélverdiend, even willen ontspannen
bij de televisie ...' 'Maar, eh, majoor, ik wilde al
leen maar ...!', probeerde meneer Leeckmans
nog te protesteren.
Maar de majoor wuifde het protest luchtigjes
weg en sprak op bevelvoerderstoon: 'Eleonora,
vraag wat meneer Leeckmans wil drinken! Rijn
wijn, Moezelwijn of een goede Bordeaux?'
Even later nam meneer Leeckmans een ferme
slok van een glas van een bijzonder goed jaar. Hij
mocht dan wel geen greintje verstand van radio
hebben, maar met een prima Bordeaux wist hij
uitstekend uit de voeten te komen!
'Mooi fruitig, prachtige afdronk ...', prees hij, het
fonkelende glas met welbehagen tegen het licht
houdend.
Zonder op deze loftuitingen in te gaan, sprak de
majoor: 'Ik weet niet wét er van uw schoolkennis
op het gebied der natuurkunde is blijven hangen,
maar ik zou me er geen ogenblik over verwonde
ren als u nog maar amper zou weten wat een
molecuul is en van de moderne elektronentheo
rie weet u natuurlijk geen klap!'

VAN DE MODERNE
ELEKTRONEN -THEORIE
WEET U NATUURLIJK
KLAP /

'Ikke ... eh ...', begon meneer Leeckmans.
Maar de majoor legde hem meteen, met een be
zwerend gebaar, het zwijgen op en vervolgde: 'Ik
zal beginnen met u een geschiedenis te vertellen
uit het spannende jaar 1939. Ergens in Neder
land, 'te velde', zoals wij militairen dat plegen uit
te drukken, smaakte ik het genoegen een demon
stratie met gasmaskers te mogen meemaken. Nu
wordt ons militairen door die verdraaide, be
krompen, burgerij altijd verweten, dat wij 'sterke'
verhalen weten op te dissen, maar ik verzeker u,
dat, wat ik u ga vertellen, werkelijk is gebeurd'.
'Stel u voor, meneer Leeckmans, een hele reeks
officieren in de te nauwe banken van een
dorpsschooltje, die aandachtig de uiteenzetting
van een 'specialist' van de Gasschool volgen. En
wat voor een specialist! Een puur Amsterdamse
sergeant, met zijn kepi, jolig schuin op zijn slik
natte, zwarte krullekop. En nu zal ik proberen,
dat Amsterdams van die meneer zoveel mogelijk
te imiteren, want dat gaf juist de 'sjeu' aan zijn
betoog'.
Die sergeant begon met te zeggen: 'Af en toe mot
ik wel es effies een beetje technisch worre, maar
wie 't niet begrijpt, die steekt zijn vinger maar op.
Om dan te beginne: alle dinge, die we ziene ben
ne niet altijd zoals ze benne! Sla ik op die bank
hier (pats!), dan denkt u, dat is alles massief.

Loopt u met uw kop (pedón, ik bedoel met uw
hoofd voor de militairen boven de rang van kor
poraal), ik zeg, loopt u met uw hoofd tegen een
ijzeren (hij zei letterlijk 'aazeren') balk, dan is het
goed 'au' roepen geblazen. Dat is soliede werk
nietwaar?
Maar niks hoor. Als we die ijzeren balk gaan vijle
en nog ereis vijle en net zo lang vijle totdat we
de stukkies niet meer kunnen zien, dan hebben
we moleculen! En niet alleen die ijzeren balk, of
de kepi van de majoor daar en die houten bank
hier, bestaan uit moleculen ... Nee, ook de lucht
en ook het strijdgas ... Nou kómt zo'n molecuul
van dat strijdgas bij die pijpies Norit in dat
gasmasker. Wat denkt dat molecuul? Ik ga naar
binne ... nee, smakker, zegge die pijpies Norit en
ze trekken 'em aan ze jassie terug. En dat is nou
de werking van 't gasmasker in grote lijnen. Ik
hoop niet, dat ik al te technisch ben geweest (daar
was ook geen kans op!). Benne d'r nog vragen,
dan kan dat nou gebeure ...'
'Nee, vragen hadden we niet. We konden name
lijk geen woord meer uitbrengen van de slappe
lach. Meesterlijk gewoon, zoals die kaerel de zaak
kon uitleggen ...' 'Maar, meneer Leeckmans, wat
had die brave sergeant ons nu eigenlijk willen
WAT DENKT

MOLECUUL ?

m

ïï

xJjy
Y

3

%

f

11

vertellen? Om u dat uit te leggen, pak ik even dat
oude schoolbord uit de schuur, want ik praat
altijd gemakkelijker als ik er bij kan tekenen.
Ogenblik!'
Geen twee minuten later was de majoor terug in
de kamer, een klein model schoolbord torsend,
dat hij, hijgend als een ouwe stoomtram, op een
stoel zette.
Onmiddellijk ging de majoor dan verder: 'Ik zal
eerst nog even uw schoolkennis opfrissen, me
neer Leeckmans en u vertellen wat een 'mole
cuul' is. Welnu, een molecuul is het kleinste
deeltje van een scheikundige stof dat mogelijk is
zonder dat dit deeltje het karakter van de stof ver
liest. Hier ... neemt u die blocnote en maakt u
meteen aantekeningen, dat bespaart ons straks
een hele hoop vragen en eindeloze herhalingen!'
Meneer Leeckmans begon meteen ijverig noti
ties op de hem toegeworpen blocnote te maken.
'Dat molecuul', vervolgde de majoor, 'bleek ech
ter lang niet het kleinste deeltje te zijn, want dat
molecuul is op zichzelf weer opgebouwd uit ato
men. Weet u nog wat een atoom is, meneer
Leeckmans?', informeerde de majoor, zijn buur
man vorsend aankijkend.
'Eh, ja, ik geloof ... daar maken ze bommen van
of zoiets ...' 'Vergeet 't maar', onderbrak de ma-

joor snel, 'Schrijft u maar op, meneer: 'Een
'atoom' kan men beschrijven als het kleinste deel
van een scheikundig element, dat aan de vorming
van de samengestelde stof deelneemt. Hebt u
dat?'
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'Men heeft heel lang gedacht, dat het atoom
'ondeelbaar' was. Vandaar de benaming a-toom,
dat van het Griekse woord 'atomos' is afgeleid en
dat letterlijk 'ondeelbaar wezen' betekent. Een
atoom zou dus niet meer te splitsen zijn. Nou, en,
dat hebben we intussen dan wel gezien!
Van die bewering, dat een atoom 'ondeelbaar'
zou zijn, klopte geen 'bléksem' meer! Het atoom
bleek wel degelijk gesplitst te kunnen worden en
ik heb, met ontzag, meneer, gestaan bij de werk
tafel van Prof. Hahn in het Technisch Museum in
München, waar deze geleerde, vlak vóór het uit
breken van de Tweede Wereldoorlog, een re
volutionaire ontdekking deed, die de grondslag
heeft gelegd voor een ontwikkeling, zó geweldig,
zó ingrijpend, dat deze het gezicht van onze
wereld totaal heeft veranderd!'
'Ik heb gelezen, dat al die proeven met atoom
bommen en zo de lucht verschrikkelijk verontrei
nigen', merkte meneer Leeckmans op, die toch
wel eens eventjes wilde laten blijken, dat hij zijn
krantje verdraaid goed las!
'Welja', schamperde de majoor, 'Ren de straat
maar op met grote spandoeken en brul maar, met
het hele koor mee over 'Milieuverontreiniging'.
Hoe dacht u in de naaste toekomst onze indus
trieën draaiende te houden meneer. Met turf en

briketten misschien? Geen kans op, meneer! Bin
nen tien jaar zullen we 't zonder atoomenergie
heus niet meer kunnen bolwerken. We bevinden
ons nog maar in een beginfase en men zal heus
wel middelen en wegen vinden om de exploitatie
even veilig te maken als die van een ordinaire co-

kesgasfabriek. En wie weet gaan we wel een heel
andere kant uit en gaat men bijvoorbeeld lichte
waterstofatomen fuseren, zoals de zon dat al zo
veel miljoenen jaren doet. Dan is het afvalpro
bleem ook meteen opgelost.
Vergeet u niet, meneer Leeckmans, hoe destijds
de boeren hebben geschreeuwd toen de eerste
spoorlijn werd aangelegd door de weilanden. De
koeien zouden zó geweldig schrikken van die
vuur en verderf spuwende monsters, dat ze geen
druppel melk meer zouden geven, de stumperds!
En kijk nu eens... de Nederlandse koe heeft de
hoogste melkgift ter wereld!'
Toevallig had nu de heer Leeckmans, uit hoofde
van zijn functie, een iets meer genuanceerde kijk
op deze zaken en mompelde dat het heus niet zó
eenvoudig was, zoals de majoor dat maar even
tjes luchtigjes voorstelde. De majoor schonk
geen aandacht aan de mondbewegingen van de
heer Leeckmans en vervolgde onverdroten: 'Te
rug naar ons atoom! Zoals ik al gezegd heb, is een
atoom, het kleinste deeltje van een scheikundig
element. Voordat splitsing van het atoom moge
lijk was, beschouwde men het atoom dan ook
inderdaad als het kleinste, ondeelbare, deeltje.
Kleiner kón 't eenvoudig niet meer. Maar... 't kon
tóch nog heel veel kleiner...'

om de zon, één of meer elektronen met een nega
tieve (-) lading wentelden.'
'Wacht u even, majoor... dat positief en negatief
is me een beetje ontgaan!', onderbrak meneer
Leeckmans hier. '0 ja, ik weet 't alweer... Er zijn
twee soorten elektriciteit, positieve en negatieve
... wat het verschil daartussen is, weet ik niet
meer. Waarschijnlijk is de negatieve elektriciteit
wat goedkoper!'
'Lust je nog peultjes...', barstte de majoor uit.
'Meneer Leeckmans, u bent een hopeloos geval!
Enfin ik zal het u straks allemaal haarfijn uitleg
gen, maar, in vredesnaam, onderbreek me niet
steeds!
Misschien weet u zich nog te herinneren, dat
positieve en negatieve elektrische ladingen el
kaar aantrekken...'
Meneer Leeckmans knikte beleefd van ja.
'Zeg nou niet ja, als u er geen snars van begrijpt.
Meneer Leeckmans! Laat ik 't met een historisch
voorbeeld proberen uit te leggen: Ik woonde een
paar jaar geleden een militaire conferentie bij,
waarin een bepaalde, nieuwe vorm van logistiek
werd besproken. Besproken! Nou ja, de zaak liep
min of meer uit op een hersengevecht! Er werd
op een gegeven moment zeer gespierde taal over
en weer gebruikt. Er heerste een 'geladen' sfeer.

Dat atoom bleek bij nader onderzoek namelijk
helemaal niet zo'n massief bolletje te zijn als we
in oude natuurkundeboeken zagen afgebeeld!
Men stelde vast, dat het atoom (in eerste instan
tie althans!) bestond uit een kern, die een positie
ve (+) lading bezat, waaromheen, als planeten

Er was één generaal bij wie 't zeer duidelijk zicht
baar was, dat hij een volkomen gebrek aan begrip
had voor 't standpunt van de anderen.
Terwijl 't merkwaardige feit zich voordeed, dat
iedereen die generaal drommels goed begreep!
Nou vond die generaal, dat hij zichzelf positief
13

had opgesteld en hij verweet alle anderen, zeer
luidruchtig, dat zij zich negatief opstelden. Kijk en
die negatieve en positieve opstelling was nu juist
de basis van het instandhouden van deze ruzie.
Men had elkaar dus nodig om deze 'geladen'
sfeer op te roepen.
En om dit nu in een voor u begrijpelijke elektroni
sche taal om te zetten: die geladen sfeer kan men
nu vergelijken met een 'elektrisch veld', waarbij
de brullende generaal een positief geladen deel
tje (de kern!) was. En net als bij een ruzie tussen
een echtpaar... ten slotte konden ze elkaar tóch
niet missen: ze trokken elkaar aan, precies zoals
positieve en negatieve deeltjes.
Goed, en zo dacht men, dat die positieve kern en
die negatieve elektronen het hele zaakje netjes bij
elkaar hielden.
Dit eerste 'model' van het atoom was al een hele
stap vooruit. Maar we zijn er nog lang niet', sprak
de majoor met verheffing van stem.
'Och hemel', zuchtte meneer Leeckmans, met
een bezorgd gezicht. Zonder zich daar ook maar
een zier van aan te trekken, vervolgde de majoor:
'Het bleek namelijk, dat ook die atoom-kern geen
echte 'pit' was, maar bestond uit een bewegelijk
systeem, dat weer uit veel kleinere deeltjes be
staat, die men protonen noemt. Schrijf op, me
neer Leeckmans!'
'Maar majoor', waagde meneer Leeckmans te
onderbreken, 'hoe kunnen die protonen, die,
zoals u al zei, allemaal positief geladen zijn, bij
elkaar blijven? Die stoten elkaar toch af, want ze
hebben gelijknamige ladingen. Zoveel herinner
ik me ook nog wel van de natuurkunde-les!'
En hierbij trok meneer Leeckmans een bijzonder
slim gezicht.
'Goed zo! U verbaast me, meneer Leeckmans!
Uitstekend!', prees de majoor, met een stralende
glimlach. 'Ik had me u eigenlijk veel stommer
voorgesteld! Uw vraag getuigt van een onge
dachte intelligentie!'
'Dank u', zei meneer Leeckmans en hij voegde
eraan toe: 'Ik ben nog niet heleméal van Lotje ge
tikt en u moet vooral niet denken, dat u mij maar
alles kunt wijsmaken!'
'Neen, meneer Leeckmans', sprak de majoor, op
ietwat vergoeielijkende toon, 'de zaak zit namelijk
zó: Die positief geladen protonen worden wel
degelijk bijeen gehouden door nog weer veel
kleinere deeltjes, de zg. 'neutronen'!!Een neu
tron is een ongeladen deeltje, dat zonder be
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zwaar het proton kan naderen en er bij blijven.
Misschien zouden we het kunnen opvatten als
een soort 'stabilisator'.
'Hoe moet ik me dat nu weer voorstellen?', in
formeerde meneer Leeckmans, met een beetje
spijtig gezicht. Hij was al net zo blij geweest, dat
hij had gemeend de majoor te kunnen 'vastzet
ten'.
'Misschien kunt u zich zo'n 'neutron' 't eenvou
digste voorstellen als een tennisbal, die heen en
weer wordt geslagen tussen twee rackets. Komt
de bal op één der rackets terecht, dan neemt die
tennisbal héél eventjes de 'lading' van het racket
aan, dat hij aanraakt. Maar de bal (het 'neutron'
dus) zal zijn lading onmiddellijkweer verliezen op
weg naar het tweede racket, neemt dan weer ge
durende een heel kort ogenblik de lading van het
tweede racket aan, verliest die dan weer op weg
naar het eerste racket. En dat gaat dan zo maar
eindeloos door'.
'Een rusteloos gedoe!', meende meneer Leeck
mans.
'Ja, en vreemd genoeg zegt men, dat een atoom
zich in 'rust-toestand' bevindt wanneer het aantal
protonen precies gelijk is aan het aantal elektro
nen, die om de kern wentelen. Maar denkt u nu
maar niet, dat die elektronen allemaal netjes een
keurige, cirkelvormige baan beschrijven om de
'evenaar' van de kern! Verre van dat! U kunt zich
veel beter voorstellen, dat de elektronen in alle
mogelijke richtingen banen om de kern beschrij
ven. Elk elektron loopt rustig (nou ja, rustig!) op
zijn eigen privé-baantje'.
'Dat kan ik me feitelijk slecht voorstellen', sprak
meneer Leeckmans.

'Laten we de zaak dan eventjes 'uiig' maken', stel
de de majoor voor.
'Uiig?'
'Ja, want nét als bij een ui kan men die banen.

in gedachten althans, van gedeelten van de kern,
in verschillende lagen 'afpellen'. De atoom-deskundigen spraken in 't begin dan ook inderdaad
van de eerste, de tweede, of de derde 'schil' van
een atoom'.
'Ja, dat wordt al een beetje duidelijker!'
'Herinnert u zich nog iets van scheikunde uit uw
schooljaren?', informeerde de majoor belang
stellend.
'Nou ja, ik herinner me dat H20 water was en dan
hadden we een scheikunde-leraar bij wie alles
geregeld mis ging. Het knalde altijd en 't stonk
meestal heel erg verschrikkelijk!'
'Ja, dat hoort er blijkbaar zo bij. Maar herinnert
u zich nog het allereenvoudigste atoom?'
'Geen flauw idee!'
'Nou, dat was het element of atoom Waterstof.
Want bij waterstof wentelt er maar één enkel
elektron eenzaam en een beetje zielig om de
kern.'
'Zoiets als de maan om de aarde?'
'Inderdaad, want het atoom is feitelijk een zon
nestelsel in het petieterig kleine! Een systeem,
waarbij elektronen om een kern wentelen, op
vaste banen, precies als bij een zonnestelsel het
geval is. Want ook de banen van de elektronen
zijn elliptisch en niet zuiver rond. Precies zoals
onze planeten om onze aarde draaien. Normaal
blijft dus elk elektron netjes zijn eigen baantjes
draaien, op een bepaalde afstand van de kern,
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omdat er een elektrische evenwichtstoestand in
het atoom heerst. Maar', vervolgde de majoor,
'elektronen kunnen 'stuivertje verwisselen'. Ze
'verspringen' van de ene baan op de andere!'

Het gezicht van meneer Leeckmans vertoonde
een trek van opperste verbazing: 'Evenwichts
toestand?', vroeg hij stom-verwonderd.
'Ja', zei de majoor, 'evenwichtstoestand. Er is
sprake van een evenwicht tussen, enerzijds de
door mij genoemde elektrische lading en ander
zijds de middelpuntvliedende kracht van het
ronddraaiende elektron, zoals bij een slinger het
geval is'.
Meneer Leeckmans zweeg nu in alle talen, ten te
ken, dat in zijn hersens een heftige dialoog
plaatsvond tussen zijn logica en zijn verstand.
'Hebt u moeilijkheden?', vroeg de majoor geïnte
resseerd.
'Ja', zei de heer Leeckmans, 'in plaats van dat u
mij de radio uitlegt, zit u mij op te zadelen met
allerlei problemen, die ik niet begrijp!'
'En wat begrijpt u dan niet?', informeerde de ma
joor minzaam.
'Nou', zei de heer Leeckmans, 'waarom beweegt
dat elektron dan?'
De majoor liet een kuchje horen, waaruit duidelijk
bleek, dat hij deze vraag wel eens eerder had ge
hoord.
'Alhoewel het niet ter zake doet, tenminste naar
het inzicht van mij, als pursang technicus, wil ik
wel een poging doen om u dat uit te leggen. In
het leger hadden wij te maken met een nogal af
vallige aalmoezenier, die ook deze vraag eens
werd voorgelegd, er niets van begreep, maar zijn
antwoord als volgt formuleerde: 'Dit is het punt,
waarom het draait! Dit is de kern van het leven
in het algemeen; als er chaos is, weet men niet
wat te doen. Iemand in een woestijn blijft niet zit
ten te wachten totdat hij overleden is, maar gaat
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iets doen. Hij gaat lopen, bewegen, en stom toe
vallig ook in een cirkel'.
'Aardig hoor', zei meneer Leeckmans.
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'Maar, aan dat gefilosofeer hebben we niks', zei
de majoor op een toon, die te kennen gaf, dat hij
niet verder meer op dit onderwerp wenste in te
gaan. 'We hadden 't over het stuivertje verwisse
len van elektronen. Wanneer een elektron naar
de buitenbaan zou gaan, dan wordt de even
wichtstoestand van de lading gewijzigd en dat
kan natuurlijk niet maar vanzelf. Er moet dus
elektrische lading worden aangevoerd van bui
tenaf. Hoe moet men zich dat nu voorstellen?
Men kan zich dit voorstellen door het atoom on
der invloed van een ander elektrisch veld te bren
gen'.
'Aha', zei meneer Leeckmans, 'nou begrijp ik 't!'
De uitdrukking op het gezicht van de majoor
toonde ten aanzien dezes een groot wantrouwen,
maar hij liet meneer Leeckmans verder uitspre
ken.
'Kijk, wanneer een elektron het in zijn onderont
wikkeld brein krijgt om van zijn normale baan
naar de binnenschil te gaan, dan wordt wéér die
evenwichtstoestand aangetast en ergo: vre hou
den lading over en er komt een elektrische lading
vrij'.
'Aardig, geestig, knap, listig, redelijk intelligent',
zei de majoor, 'maar die elektrische lading komt
niet vanzelf'.
'Nou', zei meneer Leeckmans, 'dat elektron ging
toch immers naar de binnenschil'.
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'Ja, ja, ja,...' zei de majoor, met een triomfantelijk
lachje en hij boog zich naar het oor van meneer
Leeckmans en vroeg op scherpe toon: 'De vraag
is, meneer Leeckmans, hoe komt dat?'
........................................(meneer Leeckmans)
'Ziet u, meneer Leeckmans? Wèg met uw logica!
Dit is namelijk toch nog steeds het gevolg van
een elektrische ladings-invloed op het atoom,
van buiten-af en laten we nou meteen, voor 't ge
mak, die elektrische lading maar 'energie'
(Grieks: Energia = kracht) noemen'.
'Dus! als dat gebeurt zal het elektron energie af
geven! En die afgegeven hoeveelheid energie is
dan weer gelijk aan het verschil van het energiepotentiaal tussen beide banen, zulke energie
concentraties noemt men 'fotonen'. Zij produce
ren licht, of absorberen licht'.
'Dat moet ik even precies noteren", zuchtte me
neer Leeckmans. De majoor was zo vriendelijk
om het geval nog even met 'dicteer-snelheid' te
herhalen.
Toen ging hij verder: 'Ook kan het gebeuren, dat
een elektron niet alleen één enkele baan over
springt, maar je hebt ervan die flinke kereltjes bij,
die direkt maar ... ploemp ... over enkele banen
tegelijk springen, als het elektron vér van de kern
is verwijderd. Bij het element Waterstof komt dit
vaak voor. Het elektron springt dan maar 't liefst
van de buitenste op de binnenste baan over. En
daarbij kunnen 'fotonen' met een zeer grote energie-lading ontstaan, die dan ultra-violette stra
ling verwekken'.
'Zoals een hoogtezon die opwekt?', vroeg me
neer Leeckmans. 'Zeker, en niet alleen een hoog
tezon, maar ook onze eigen zon levert ultra-vio
lette stralen in verbijsterende hoeveelheden! Om
nog even verder in te gaan op dit onderwerp:
wanneer een elektron van de buitenste baan bij
voorbeeld naar de derde baan overwipt, dan
komt er minder energie vrij en ontstaan infrarode
stralen'.
'Dat klinkt allemaal wel verdraaid interessant,
majoor, maar ik vraag me toch af, wèt heeft dit
alles met radio te maken?' merkte meneer Leeck
mans op.
'Geduld, beste vriend, geduld ... wanneer u het
gedrag van atomen en elektronen niet kent, zal
't verdraaid moeilijk zijn om de werking van
elektronen-buizen en straks ook die van half
geleiders te begrijpen. Ik zou daarom zeggen, la
ten wij het onderwerp even afronden. Dan zult u

nog enkele merkwaardigheden over het wonder
lijk gedrag der elektronen leren begrijpen. Al
thans voor zover deze van belang zijn voor een
beter begrip van 'straling' en de werking van
radio, televisie, radar en al die andere vernuftige
toepassingen der moderne elektronica!'
'Nou, vooruit dan maar weer', verzuchtte meneer
Leeckmans en deed weer een greep naar zijn
blocnote.
De majoor reageerde op die verzuchting niet,
maar pakte een krijtje en begon een tekening te
maken, die wij in Fig. 1 zien.

nr.1 waterstof

nr 2 helium

nr 10 neon

'Die tussengelegen banen kunnen véél meer
elektronen bevatten, zelfs wel 74 bijv. wolfram!
Zo heeft het element natrium bijv. 11 elektronen,
waarvan 2 in de binnenste baan, 8 in de tweede
baan, terwijl het enig overblijvende elektron een
zaam en verlaten over de derde baan voortraast.
Kijkt u maar op het bord. Nr. 11 stelteen natrium
atoom voor.
Nu heeft elk element een verschillend baanpatroon, om 't zo maar eens uit te drukken. Wan
neer elektronen van verschillende elementen
overwippen op andere banen, hebben de dan uit-

nr.3 lithium

nr.11 natrium

Fig. 1. Enkele atoommodellen.
1. Waterstof, met 1 elektron om de kern (in 1 baan).
2. Helium, met 2 elektronen om de kern (in 1 baan).
3. Lithium, met 3 elektronen om de kern (in 2 banen).
9. Fluor, met 9 elektronen om de kern (in 2 banen).
10. Neon, met 10 elektronen om de kern (in 2 banen).
11. Natrium, met 11 elektronen om de kern (in 3 banen).
Meneer Leeckmans zat vol spanning te kijken
naar cirkels en puntjes, die de majoor op het
schoolbord kalkte. Er waren cirkels bij, die meer
van 'aardappelen' weg hadden, maar dat mocht
de pret geenszins drukken!
'Nu is het merkwaardige', sprak de majoor, zijn
kunstzinnige werkzaamheden even onderbre
kend, 'dat de buitenste baan nóóit meer dan 8
elektronen en de binnenste baan nóóit meer dan
2 elektronen bevat!'
'En hoe zit dat nu met de daartussen gelegen ba
nen?', wilde meneer Leeckmans weten. De zaak
begon hem machtig te interesseren!

gestraalde fotonen (de uitgestraalde energie,
met andere woorden), elk karakteristieke eigen
schappen. Dat is ook de verklaring waarom elk
element een eigen 'spectrum-kleur' vertoont.
Daarvan maakt men bijvoorbeeld bij lichtrecla
mes dankbaar gebruik. Neon-buizen zijn een
prachtig voorbeeld hoe men dit natuurverschijn
sel benut'.
'Hoe dan?', informeerde meneer Leeckmans.
'Wel, die ontzaglijk kleine neon-gas-elektronen
worden in wilde cadans gebracht door zeer hoge
elektrische ladingen. Wordt er nu een elektron
geraakt door zo'n lading, dan absorbeert het
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energie en springt uit zijn normale baan over in
een andere, tijdelijke, baan, die dichterbij de kern
is gelegen. Bij het terugspringen in de eigen, dus
oorspronkelijke baan, geeft het elektron de geab
sorbeerde energie weer af in de vorm van licht.
Het elektron gloeit!'
"t Is toch eigenlijk maar allemaal petieterig
klein!', merkte meneer Leeckmans op.
'Ja, dat klopt natuurlijk wel als een winterteen bij
heldere maneschijn', zei de majoor en hij ver
volgde: 'Tot dusver hebben wij maar over 'ker
nen' en 'banen' gesproken, alsof 't over kersepitten en autobanen ging ... Maar, vergeet u intus
sen niet, meneer Leeckmans, dat een atoom
meer dan 10 000 x groter is dan zijn kern. En die
kernen zijn weer 10 maal groter dan een elektron.
Ook moet u niet vergeten, dat een atoom een
doorsnede heeft van maar één honderd-miljoenste centimeter!'
'Dan moet er toch een verschrikkelijk grote,
gapende leegte tussen de kernen van een atoom
en de daaromheen wentelende elektronen zijn!',
riep meneer Leeckmans verwonderd uit.
'Tjonge ... Uw opmerkingsgave valt me niet te
gen ...!', zei de majoor prijzend. 'U moet maarzo
denken, dat een elektron, dat door middel van
geabsorbeerde energie overspringt naar een
andere baan, in 'moed' echt niet onderdoet voor
het léf, dat een moderne astronaut ten beste
geeft! Want, naar verhouding, zijn de afstanden,
die zo'n elektron moet afleggen om op een ande
re baan te landen, even enorm!'
'Niemand zal wel ooit een elektron hebben 'ge
zien'!', meende meneer Leeckmans, een beetje
spijtig.
'Ook dat klopt, want zelfs met de sterkste elektronenmikroskoop kan men een atoom, laat staan
een elektron, beslist niet waarnemen. Maar. ..
we hebben 't zoéven gehad over de 'rust'-toestand, waarin een atoom kan verkeren. Nu over
'rust' gesproken! Houdt u er wel eventjes reke
ning mee, meneer Leeckmans, dat in die 'rust
toestand, de elektronen nog altijd 400-800 mil
joen maal per sekonde rondom de kern razen!'
'Hoe kunt u dan in vredesnaam over een 'rust
toestand praten?' vroeg meneer Leeckmans
stom-verbaasd.
'Kijkt u eens hier, wat wij met die 'rust-toestand
feitelijk bedoelen is, dat het atoom zich t.o.v. de
omgeving volkomen neutraal gedraagt. Wordt
dit evenwicht verstoord, doordat bijvoorbeeld
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een elektron wordt verwijderd, dan wordt de rest
positief (+) t.o.v. zijn omgeving.
De positieve kern van het atoom zal namelijk on
middellijk en zonder enig pardon, de baas gaan
spelen, zodra hij de kans daartoe krijgt ...'
'Dat schijnt helaas niet alleen het geval met
elektronen te zijn,' zei meneer Leeckmans half
luid.
'Wat bedoelt u, meneer?', riep de majoor, met
fonkelende ogen, en zijn witte snorretje maakte
alweer stekelvarken-achtige neigingen.
'Nee, niets, helemaal niets,' zei meneer Leeck
mans snel. Hij had niet gedacht, dat die bejaarde
majoor nog over zó'n scherp gehoor beschikte.

Dat ‘S^hunt helaas
niet ALLEEN HET O-VAL
A1ET elektromeN
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'Hum', ging de majoor verder, 'Ook het om
gekeerde is waar. Als men elektronen, van buiten
af, weet toe te voegen, dan kraaien de elektronen
victorie en kruipt de kern netjes in zijn schulp. Het
atoom wordt dan onmiddellijk negatief' (-).
"t Begint me te duizelen', zei meneer Leeckmans,
een beetje lam.

'Niet aan toegeven', vermaande de majoor,
'straks komen we hierop nog wel uitvoeriger
terug. Dan begrijpt u het geheel veel beter! Ik
moet er echter nog wel aan toevoegen, dat elek
tronen door oude schoolmeesters als echte
'buitenbeentjes' werden beschouwd'.
'Buitenbeentjes, hoezo?'
'Kijk, als u er een oud natuurkundeboek op na
leest (en je ziet 't waarachtig nog in vrij recente
herdrukken van schoolboeken, die elk jaar maar
weer stomweg worden nagedrukt!), dan wordt
daarin, met de meeste stelligheid beweerd, dat
elektriciteit (zeg dus maar: 'elektronen') van plus
(+) naar min (-) stroomt.
Dat had men indertijd maar zo afgesproken, om
dat 't allemaal zo logisch klonk. Water stroomt
immers toch ook van een berg (+) naar een dal
(-)? Altijd dus van een overschot naar een tekort
(vraagt u dat maar eens aan de Minister van
Financiën, die maakt maar èl te graag van uw
'overschotjes' gebruik om zijn tekorten aan te zui
veren!) Lucht stroomt naar een luchtledig toe.
Dat is allemaal even logisch. Maar bij die oereigenwijze elektronen klopt er echter helemaal
geen duvel meer van!'
'Maar waarom dan niet?', vroeg meneer Leeck
mans, hevig geïnteresseerd. Als procuratie-houder van een bank, was hij nu eenmaal gesteld op
orde en regel.
'Er is natuurlijk in de afgelopen 25 jaar, op elek
tronisch gebied, enorm veel gebeurd', hervatte
de majoor, 'de elektronica heeft zich tot een eigen
tak der Wetenschap ontwikkeld. Onderzoekingen
hebben in die tijd uitgewezen, dat de oude

schoolmeesters er finaal naast zaten. De theorie
der moderne Elektronica luidt namelijk:
Wanneer er een overschot aan elektronen is, kan
men spreken van een negatieve lading. Maar bij
een tekort aan elektronen moet men daarentegen
spreken van een positieve lading. Ja, ja, meneer
Leeckmans, u zult bij de radio nog aan héél rare
dingen moeten wennen, vrees ik!'
'U hebt gelijk, majoor, dat is heus wel iets om
even rustig over na te denken, 't Klinkt allemaal
zo tegen de draad in!'
'Jawel, daar geef ik u volkomen gelijk in. Maar,
houdt u deze merkwaardige stelregel wel steeds
goed voor ogen. Hebt u de zaak eenmaal door,
dan zal het u, zonder meer, volkomen duidelijk
zijn, dat een positief geladen lichaam in staat
moet zijn alsnog elektronen op te nemen. Positie
ve lading wil immers zeggen, dat er een tekort
aan elektronen heerst! En kijkt u nu vooral niet
zo hulpeloos, want ik heb die theorie aan kaffers
uitgelegd, die alleen maar een minderwaardig
soort hooi in hun koppen hadden. Ik mag dus
aannemen, dat u als normaal intelligent mens dat
ook op een gegeven moment zult presteren!
Maar hou me ten goede ... 't is intussen half elf
geworden en het klokje van gehoorzaamheid
slaat.'
'Drink uw glas dus nog eens uit en als de zaak u
werkelijk interesseert, druk dan morgenavond
om kwart over acht op de huisbel en geen minuut
eerder... ik wil mijn nieuwsberichten in alle rust
kunnen zien en horen. Ik wil ook wel eens lol van
die elektronica beleven. Welterusten, u komt er
zeker wel uit...'
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de tweede avond
Paniek op een stormbaan. Hoe komt soldaat Kaasgaren aan de overkant? Over
spanning en stroom. Merkwaardige astronomische verschijnselen op de kraag van een
generaal! Serie- en parallelschakeling van batterijen en de ijzeren Wetten van Herrn
Ohm! De opvallende uitwerking van ft, en ft2 (èn een voortreffelijk wijntje!) op RJ
'Hum', bromde de majoor b.d. Everardus Ludovicus Degenouwer zijn horloge raadplegend toen
de deurbel overging.
'Twintig minuten na acht, dat is tenminste een
ordentelijke tijd voor een bezoek. Die larie-reklame voor allerlei liflafjes en witter-dan-wit-wasmiddelen kunnen me toch al gestolen worden...!'

En meteen knipte hij de TV uit, waardoor hij een
snel en opgetogen babbelende meneer op het
beeldscherm deed stikken in de woorden ... 'óók
voor de kleine wasjes ...!'
Hetgeen de vervelende kerel door tienduizenden
huisvaders, van harte gegund was.
Meneer Leeckmans werd nogal uitbundig door
de majoor begroet. Dat beloofde weer een mooie
praatavond te worden en ... de majoor hoorde
zijn eigen stem altijd bijzonder graag.
'Thee ... koffie ... Bordeaux, Rijn of Moezel?' in
formeerde de majoor, met een snelheid, die de
reklame-meneer van 'de kleine wasjes' hem
moeilijk had kunnen verbeteren.
Meneer Leeckmans zei, dat hij 't voorlopig maar
bij de Bordeaux zou houden en haalde meteen
zijn blocnote voor de dag.
'Dat was een uiterst interessant gesprek gistera
vond', merkte meneer Leeckmans opgeruimd op.
'Alleen heb ik de hele nacht elektronen voor mijn
ogen zien draaien, zodra ik ze maar sloot'.
'Zou 't de Bordeaux niet zijn geweest, meneer
Leeckmans?' meende mevr. Degenouwer hier
poeslief te moeten opmerken.
Zonder dat meneer Leeckmans ook maar de ge
ringste kans kreeg om hiertegen de protesteren,
baste de majoor er al tussendoor:
'Alles goed en wel, meneer Leeckmans, we heb
ben besproken hoe de elektronen zich bewegen
van min (-) naar plus (+), alle eigenwijze school
meesters ten spijt, maar... we moeten er natuur
lijk wèl voor zorgen, dat we een 'transportmiddel'
hebben voor die elektronen. Pootjes hebben ze
helaas niet!
Zo'n transportmiddel noemen we een 'geleider'.

'Hoe moet ik me dat in vredesnaam voorstellen!',
zei meneer Leeckmans, min of meer uit 't veld ge
slagen.
'Kinderlijk van eenvoud', sprak de majoor ener
giek. 'Stelt u zich voor, meneer Leeckmans, u ziet
een troep soldaten, die op een oefening zijn. La
ten we zeggen de 'Blauwen' en de 'Roden'.
Die soldaten bevinden zich op een stormbaan.
Voor het eerste schot staat de 'Blauwe' troep sol
daten, waarbij er echter ééntje teveel is. Die man
hoort eigenlijk aan de andere kant van de storm
baan. Er staat aan die andere 'vijandelijke' kant
dus één 'Rode' soldaat niet (positief!).
Op de tekening (zie fig. 2) ziet u de 'Blauwen' tus
sen hoge schotten staan. Achter het eerste schot
staat de soldaat Jansen, achter het tweede schot
de soldaat Pietersen, enz.
De commandanten spreken, door de veldtele
foon, met elkaar af, dat één van de soldaten naar
de andere kant van de stormbaan moet verhuizen
en hiervoor wordt de dienstplichtige soldaat
Kaasgaren (die altijd de eeuwige pineut was in
dergelijke gevallen!) aangewezen. Hij krijgt zijn
orders en kruipt, onder overwinning van zijn gro
te tegenzin, met volle bepakking over het eerste
schot en daalt, niet onzachtjes overigens, op de
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soldaat Jansen neer, die van dit onverwacht
vijandelijk verschijnen in paniek raakt en wel
zodanig, dat hij over de volgende schutting
klautert, waarna hij op de nek van de soldaat
Pietersen terecht komt. Ook deze voelt zich nu 'te
veel' en klautert over het volgende schot, waar
de soldaat Klaasen staat, die op zijn beurt even
eens aan het klauteren slaat. En zo gaat dat maar
door, totdat tenslotte dus de dienstplichtig sol
daat Gerardsen in plaats van de soldaat Kaasga
ren bij de andere troep soldaten terecht komt,
waar men er ééntje te kort kwam.
De topleiding is tevreden en kijkt helemaal niet
meer naar 'Rood' of 'Blauw'. Maar Evenwicht en
Orde zijn nu hersteld! En daar ging 't tenslotte
om!
Maar, waar 't bij ons over ging is, dat wij uiteinde
lijk een verplaatsing van soldaten (zeg: elektro
nen!) hebben bereikt, waarmede dus een elektri
sche lading werd opgeheven.
Die 'stormbaan' noemen wij nu een 'geleider', de
verplaatsing van de soldaten de 'elektronenstroom'. Is dat nu duidelijk, meneer Leeckmans?'
'Een merkwaardig gekleurd voorbeeld, maar
snappen doe ik 't nu wel!' gaf meneer Leeckmans
toe.
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i.p.v. de soldaat kaasgaren
belandt nu de soldaat
gerardsen bij de vijandelijke
troep!

koren

soldaat
gerardsen

Fig. 2.
Dit is het geval bij een elektronenstroom wanneer we de soldaten ver
vangen door elektronen.
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'Die elektronen zélf zijn niet zo bijster snel ter
been, maar toch wordt een elektrische lading
door een geleider verplaatst met een snelheid
van zo'n dikke 300 000 kilometer per sekonde!'
'En nu iets over Geleiders, Niet-Geleiders en
Halfisolerende stoffen', ging de majoor verder.
'Nu moet u, als u aan geleiders denkt, niet gelo
ven, dat een elektrische stroom alleen maar door
een metaaldraad kan worden geleid.
Door oplossingen van zuren of basen (of alkaliën,
als u dat meer vertrouwd in de oren klinkt) en
door koolstof gaat zo'n geleiding even goed.
De gewone, droge zakbatterij is daarvan een
voorbeeld.
Al deze stoffen zijn, in meer of mindere mate, ge
leiders.
Hun atomen bevatten veel elektronen, die ge
makkelijk kunnen ontsnappen aan de aantrek
kingskracht van de atoom-kern. Maar ... er be
staan ook èndere stoffen, waarin de elektronen
zéér vast aan de atoom-kernen zijn gebonden en
die niet zo gemakkelijk 'vrij' zijn te krijgen. Die
stoffen noemt men 'niet-geleiders', of 'isolato
ren'.'
'Porselein en glas bijvoorbeeld', merkte meneer
Leeckmans op, die wel eens wilde laten blijken,
dat hij drommels goed had opgelet.
'Zeker', zei de majoor, goedkeurend, 'en niet al
leen glas en porselein, maar ook rubber, mica,
kwarts, steatiet, plastic, pertinax, paraffine en
dergelijke'.
'Dus een stof geleidt of hij geleidt niet!', merkte
meneer Leeckmans op, die gaarne wist waaraan
hij zich had te houden.

C.IEIDER
TRANSPORTEN
300.000
km/u

'Nee, zó kunt u 't ook weer niet stellen', lachte de
majoor geheimzinnig, 'want tussen de geleiden
de en de niet-geleidende stoffen staan de half
isolerende. Bijvoorbeeld vochtig hout. Overigens
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hoogspakjmimg tpamSPopj
zorgt het in dit hout aanwezige water voor enige
geleiding'.
'Wat is nu, volgens u, de beste isolator, majoor?'
'Ik zou zeggen droge lucht.'
'En de beste geleider?'
'Dat is, zonder enige twijfel, zilver. Maar ja ... zil
ver is erg duur en daarom neemt men maar ko
per. Dat is veel goedkoper en het geleidt een
elektrische stroom vrijwel even goed. Bovendien
kan koper grotere stroomsterkten verdragen dan
zilver, omdat zilver eerder smelt bij verhitting dan
koper.
Voor lange transportleidingen van elektrische
centrales (via de bekende hoogspanningsmas
ten) gebruikt men aluminiumdraad. Dit materiaal
is licht van gewicht en niet zo duur als koper'.
'Zou gewoon ijzer niet goedkoper zijn?'
'Jawel, goedkoper wel, maar ijzer is niet zo'n erg
beste geleider. En nu moet ik u wel even uit de
droom helpen. Die kabels, die u aan de hoog
spanningsmasten ziet hangen, zijn behoorlijk
dik! Daar lopen zeer sterke stromen doorheen'.
'U spreekt de ene keer over elektrische spanning

en dan weer over elektrische stroom', merkte
meneer Leeckmans op.
'Maar begrijpt u 't, voor de drommel, nou nog
niet?' barstte de majoor los. Hij was weliswaar
gewend geweest aan een onderontwikkeld ge
hoor van onnozele, dienstplichtige rekruten,
maar dit liep beslist de spuigaten uit, meende de
majoor.
'Duidt u mijn domheid niet euvel, alstublieft, ma
joor', zei meneer Leeckmans deemoedig.
'Hum ... vooruit dan maar weer, dan zal ik 't zó
uitleggen, dat een achterlijk stel rekruten, van
een bijzonder slechte jaargang, 't nog zou kunnen
begrijpen! Stelt u zich de kraag van een generaal
voor. Daarop prijken 4, zorgvuldig gepoetste en
wèlverdiende sterren. Zet u daar tegenover de
kraag van een gemeen soldaat. Die kraag is
natuurlijk maagdelijk ledig. Er is derhalve een
duidelijk zichtbaar verschil in militaire 'potentie'
tussen een generaal en een soldaat. En zó hoort
't ook en zó zal 't altijd blijven, verdraaid nogan
toe!'
'Ahum', zei meneer Leeckmans, sterk aan het
woordje 'Amen' denkend.
'Dit potentieel verschil', ging de majoor voort,
'heeft uiteraard een 'spanning' tussen soldaat
en generaal ten gevolge. Het is logisch, dat de
soldaat ook best wel een paar sterren op zijn
kraag zou willen hebben om het potentiaal-verschil (de 'spanning' dus!) op te heffen.
Wanneer de Militaire Overheid er echter niets
aan doet, zullen er zeker geen sterren van de
kraag van de generaal, naar de kraag van de
soldaat 'vloeien'! Zou de 'Staf' echter wel iets
voelen voor de denkbeelden van de soldaat, dan
zouden, door bepaalde maatregelen, 'sterren'
moeten gaan vloeien van de kraag van de ge
neraal naar die van de gemene soldaat. Zo ziet
u hier het begrip 'elektrische spanning', die een
elektrische 'stroom' door een geleidend lichaam
(in dit geval de militaire staf), ten gevolge heeft.
Snapt u 't nou, ja of nee?'
'Nou eh ... dat is te zeggen, eh ...', hakkelde
meneer Leeckmans.
'Nou geen gefrutsel meer! Ik wil alleen maar ho
ren Ja of Nee!' riep de majoor, met bliksemende
ogen.
Na een kort ogenblik te hebben nagedacht (ein
delijk!) bevestigde meneer Leeckmans, dat hij 't
verhaal had begrepen en hij concludeerde tevens
(eindelijk!), dat ditzelfde verhaal over spannin

gen en stromen hem, in een ander verband, al
eens eerder was verteld.
'Noteert u maar op uw blocnote,
Onder een elektrische spanning verstaat men:
Het potentiaal-verschil tussen 2 plaatsen, waar,
respectievelijk, een tekort en een overschot aan
elektronen bestaat'.
'Effies noteren', zei meneer Leeckmans gretig en
hij pende alles ijverig op, met de punt van zijn
tong tussen de tanden.
'Nou is alleen de vraag nog maar, hoe wekken
we, in de elektriciteit, zo'n spanning in de praktijk
op?', informeerde meneer Leeckmans.

"MORE"

MERKWAARD I6E
ASTRONOMISCHE
VERSCHIJNSELEN
OP DE KR AAR VAN
EEN GENERAAL
'Och, het eenvoudigste voorbeeld is een gewone
huis-tuin-en-keukenzakbatterijl', antwoordde de
majoor. 'Zo'n zakbatterij', vervolgde hij, 'wekt,
evenals alle andere 'galvanische' elementen.
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Fig. 3. Werking van een batterij.
Dit is een doorsnede van een zgn. 'monocel' van 1,54
V. Zo'n 'chemisch element' noemt men ook wel een
'primair-element', een accu is namelijk een secundair
element, want die moet eerst worden opgeladen. Het
elektrolyt kan salmiak zijn dat is opgelost in water.
Daardoor treedt een chemische werking op. Het sal
miak (ook wel ammoniumchloride NH4CI genoemd)
wordt gesplitst in ammonium- en chloordeeltjes. Nu
blijkt dat de chlooratomen te veel elektronen hebben
(we noemen zo'n atoom een ion) dus negatief geladen
zijn. De ammonium-deeltjes hebben een positieve la
ding. Overigens wordt het water (H20) ook gesplitst in
positieve waterstofionen en negatieve zuurstofionen.
Deze affaire speelt zich dus af in het met elektrolyt door
drenkte papier, dat in contact staat met de zinken beker.
De negatieve chlooratomen verbinden zich nu met het
zink, waardoor de zinken beker teveel elektronen krijgt
en negatief geladen wordt. De positieve ammoniumdeeltjes bewegen zich naar de koolstaaf die, bij het slui
ten vandestroomkringdoorbijvoorbeeldeengloeilampje of weerstand, positief geladen is. Door de inwerking
van het elektrolyt op het zink wordt dus de elektrische
spanning opgewekt, die een stroom door een kring in
stand kan houden. De depolarisator dient om zich te ver
binden met de waterstofionen, die anders als gasbel
letjes om de koolstaaf zouden gaan zitten en aldus een
isolator zouden vormen.
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'Daar herinner ik me iets van', riep meneer Leeckmans ineens verrukt uit. 'Op school zat die natuurkundeleraar altijd te knoeien met een paar
glazen potten, met metalen staven en dan morste
hij steevast met een fles chroomzuur of zoiets!'
'Dat kan kloppen', zei de majoor met een effen
gezicht. Hij hoorde niet graag dat iemand, die
baardeloze knapen had getracht iets over elektri
citeit in de botte betonkoppen te hengsten, werd
beschreven als iemand, die 'knoeide' of 'morste'.
'Uw leraar heeft toen een galvanisch element ge
bruikt. Dat is in principe hetzelfde systeem als dat
van een zakbatterij. Alleen zijn daarbij de vloei
stoffen gebonden aan enkele vastere stoffen,
zoals o.a. gelatine en worden koolstaven op die
manier blijvend vochtig gehouden.
Wat er nu met die batterij gebeurt is, dat de
elektronenstroom in de uitwendige stroomkring,
het potentiaalverschil tracht te verkleinen. Met
andere woorden: het elektronentekort aan de
plusklem( + ) totaal probeertopte heffen. Maarde
stroombron zorgt ervoor, dat aan de minklem (-)
weer een teveel aan elektronen zal blijven be
staan. Deze toestand is echter alleen dan moge
lijk wanneer er inwendig transport van de plusnaar de minklem mogelijk is'.
'Ho, ho, majoor, dat kan ik niet bijhouden!' klaag
de meneer Leeckmans.

'Goed, dan zal ik het eventjes voor u tekenen', be
loofde de majoor en hij tekende iets, dat Fig. 4
weergeeft.
'Als u deze tekening nu goed bekijkt, zult u zien,
dat in de uitwendige stroomkring (dat lampje in

deze tekening dus!), de elektronenbeweging (en
dus ook de elektronenstroom) loopt van de min
klem naar de plusklem. Dit betekent dus: aanvul
ling van het elektronentekort aan de plusklem!
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'Ja, ja, ik weet wat u wilt zeggen, meneer Leeckmans, maar laat me in vredesnaam eventjes
uitspreken. Op dat ampère en ohm, kom ik zó
terug!'.
Meneer Leeckmans' armen zakten weer omlaag.
'Om dan verder te gaan', vervolgde de majoor,
'een bepaalde elektrische spanning kan dus een
bepaalde hoeveelheid elektronen, (en dat is dus
uiteindelijk de sterkte van de elektrische stroom)
door een geleider sturen.
En die sterkte van de stroom kunnen wij meten
met een ampèremeter.

/

inwendige
stroomkring

Fig. 4. De stroom van een
lampje gaat door de batterij.
|! zak batterij

Maar ook ziet u duidelijk, dat binnen in de batterij
(de inwendige stroomkring dus!) die elektronen
stroom gericht is van plus naar min!'.
'Dus de schoolmeesters...' begon meneer Leeck
mans.
Maar de majoor lette er al niet meer op en ver
volgde snel:
'Natuurlijk heeft men naar middelen gezocht om
elektrische spanningen te meten. We kunnen
inderdaad een elektrische spanning meten met
een voltmeter. De eenheid van elektrische span
ning is de VOLT, afgekort V'.
En omdat de majoor donders graag liet blijken,
dat hij zijn weetje, ook wat de historie betrof,
goed kende, voegde hij er nog aan toe:
'Volt is genoemd naar de Italiaanse onderzoeker,
graaf Alessandro Volta, die in 1745te Comowerd
geboren. Het was Volta, die het bestaan van gal
vanische elektriciteit aantoonde. En schrijft u nu
meteen maar op:
Onder 1 volt verstaat men het potentiaal verschil,
dat door de weerstand van 1 ohm, een stroom
van 1 ampère doet ontstaan
Nu hief de arme meneer Leeckmans al zijn armen
vol wanhoop in de richting van het plafond.

DE MEER LEECKMANS IS
DE WANIMOOP NABU
Meteen weer noteren, meneer Leeckmans:
De eenheid van stroomsterkte is de AMPÈRE, af
gekort A, genoemd naar de Franse natuurkundi
ge André Marie Ampère, die in 1775 in Lyonwerd
geboren en die beschouwd kan worden als de
grondlegger der elektro-magnetische en elektrodynamische wetten, die hij in een wiskundige
vorm heeft gegoten. En kijkt u nu alstublieft niet
zo benauwd, maar schrijft u op:
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Onder 1 ampère verstaat men de elektrische
stroom, die per seconde uit een zilvemitraatoplossing 1,118 milligram zilver neerslaat'.
'Toe maar', zuchtte meneer Leeckmans en hij
vroeg, een beetje vermoeid: 'Waarom nu uit
gerekend zilvernitraat?' Maar ook déar wist de
majoor prompt het antwoord op:
'Dat zit zó', zei hij. 'Oorspronkelijk werd de
stroomsterkte werkelijk gemeten door een
stroombron aan te sluiten op twee metalen pla-

Ook dat woord 'elektroden' zullen we herhaalde
lijk tegenkomen tijdens onze gesprekken.
Maar u moet er wel mee rekenen, meneer Leeck
mans, dat een ampère, in de radiotechniek ten
minste, een kolossaal grote eenheid is. Vaak
hebben we, in de radio, te maken met stroomsterkten van één duizendste ampère (de milliampère), afgekort met mA. En zélfs kunnen we
wel eens een micro-ampère tegenkomen. Dat is
dan één miljoenste ampère en dat schrijven we
zo: pA'.
De bewondering van meneer Leeckmans kende
eenvoudig geen grenzen meer. 'Maar', vervolgde
de majoor, 'laat ik nog eventjes terugkomen op
ons verhaal over 'spanningsbronnen'. De enige
spanningsbron, waarover we tot dusver hebben
gesproken, is de zakbatterij geweest.
Een andere, chemische, spanningsbron is de ac
cumulator, in de wandeling 'accu' genoemd. Een
accu is echter geen échte spanningsbron, die zelf
elektriciteit kan opwekken. Neen, de elektrische
spanning wordt van buitenaf aan de accu toege
voerd. Onder invloed van die elektrische span
ning voltrekt zich dan een chemische verande-

ZO DOEMDE.
QPSILAG van
ten, die in een bak waren opgehangen. In die bak
bevond zich dan een zilvernitraatoplossing. Er
ging door die oplossing tussen beide platen een
stroom vloeien. Daardoor werd op de negatieve
plaat zilver neergeslagen, afkomstig uit de zil
vernitraatoplossing. De hoeveelheid zilverneerslag, per tijdseenheid, was uiteraard afhankelijk
van de sterkte van de stroom. Tussen haakjes,
zo'n stroomgeleidende zilvernitraatoplossing
noemen we een 'elektrolyt'. Dat woord komen we
later nog heel wat keren tegen. Welnu, dit 'elektrolyt' deed als 'tussenstof' dienst. De positieve
metaalplaat moest uit zuiver zilver bestaan. En de
beide metalen platen noemt men de 'elektroden'.
26

ELEKTRISCHE

SPftNNüNG
COULOMBfVOLTA

ring in de accuplaten. Bij stroomafname 'ont
leedt' die chemische samenstelling in de ac
cuplaten weer en herkrijgen ze hun oorspronke
lijke samenstelling. De accu is dan 'ontladen'.'
'In feite is een accu dus een soort 'pakhuis' voor
elektrische spanning', waagde meneer Leeck
mans op te merken.

'Dat hebt u zéér juist gezegd', prees de majoor en
hij voegde eraan toe: 'niet voor niets noemen de
Engelsen en Amerikanen een accu een 'storagebattery'. Dat hebt u zeer goed bekeken!'
'De voornaamste elektrische energiebronnen zijn
natuurlijk de dynamo's in de grote elektriciteits
centrales (én de kleine dynamo's in de auto's niet

'Ja, ik geloof van wel... maar eh, zonder nu me
teen tot een gevaarlijke spanning van 220 volt
over te gaan. Is het niet mogelijk uit zakbatterijen
een hogere spanning te krijgen?'
'Zeker kan dat! En heel eenvoudig bovendien. U
zet maar een rijtje zakbatterijen van 4,5 volt op
een rijtje, naast elkaar, en dan verbindt u de

te vergeten!). Dynamo's of generatoren, worden
aangedreven door waterkracht, stoomturbines
of dieselmotoren. Die generatoren wekken een
spanning van vele duizenden volt op. Deze span
ning wordt daarna omhoog gebracht tot span
ningen van bijvoorbeeld 50 000 volt en hoger en,
via transportleidingen (de bekende hoogspan
ningsmasten), naar verschillende steden en dor
pen in de provincie getransporteerd. Daar aange
komen wordt de spanning omlaag gebracht en
geleid naar transformatorhuisjes in de verschil
lende stadswijken. In deze huisjes vindt dan
uiteindelijk de omzetting tot 220 volt (en voor
bedrijfsspanningen en elektrische fornuizen tot
380 volt) plaats, waarna de spanning, via het
kabelnet, netjes naar uw huis wordt gevoerd. En
alles wat u dan zelf nog te doen hebt is een
schakelaar omleggen of een steker in de wand
contactdoos steken en u hebt licht, warmte, mu
ziek, beeld en wat u verder maar wilt... Is u dat
duidelijk, meneer Leeckmans?'

plus(+) van de eerste batterij met de min(-) van
de tweede batterij. Verder de plus van die tweede
batterij met de min van de derde, enzovoorts.
De spanning, die u totaal bij elkaar opwekt, kunt
u eenvoudig berekenen door de spanning van de
afzonderlijke batterijen bij elkaar op te tellen.
Hebt u bijvoorbeeld 10 batterijen van elk 4,5 volt
achter elkaar verbonden (we noemen dat een 'serieschakeling', dan zal de totale spanning tussen
de min(-) van de eerste en de plus(+) van de
tiende batterij 10 x 4,5 volt is dus 45 volt bedra
gen.
Kijk, ik teken het even voor u!'
En de majoor tekende een serieschakeling, die in
Fig. 5 te zien is.
'Hoogst interessant, majoor, maar moeten bat
terijen, die in serie zijn geschakeld, altijd allemaal
dezelfde spanning hebben?'
'Welnee, mijn beste kerel! Je kunt rustig bat
terijen met verschillende spanning met elkaar in
serie schakelen. Je rommelt maar een eind aan!

o
totale spanning =10x4,5V =45V

4.5 V

+

+

+

4.5 V

4.5 V

4.5 V

4.5 V

4.5 V

+

+

+

-t-

4.5 V

4.5 V

+

4.5 V

+

4.5 V

Fig. 5a. Serieschakeling van batterijen.
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In plaats van de in Fig. 5 afgebeelde 4,5 V-batterijen had u bijvoorbeeld even goed 4 batterijen
van elk 9 volt en 2 van elk 4,5 volt in serie kunnen
schakelen. De totale spanning zou dan eveneens
45 V hebben bedragen!'
De majoor krabbelde nog iets op het schoolbord.
'Wat is dat nou voor een figuurtje, dat u daar
tekent?', wilde meneer Leeckmans weten. 'Oh, ik
wilde u maar even laten zien hoe we in schema's
een batterij of stroombron symbolisch aange
ven. De plus(+)pool geeft men aan met een lan
ge, dunne streep en de min(-)pool met een kor
te, dikke streep.
En ook al worden + en - wel eens niet aangege
ven bij batterijen in schakelschema's, dan be
hoeft u dus toch geen vergissingen met de aan
sluitingen te maken. Dus zo'.

z\±
'U hebt die batterijen nu achter elkaar, dus in se
rie, geschakeld. Wat gaat er nu gebeuren wan
neer u van alle batterijen de plussen met de plus
sen en de minnen met de minnen verbindt?', in
formeerde meneer Leeckmans niet zonder trots
op zijn 'vondst'.
'Dan zal de totale spanning gelijk blijven, maar
de stroomsterkte kan nu groter worden. Als u bij
voorbeeld een kleine elektrische motor op een
spanning van 4,5 V wilt laten draaien, is het vaak
wenselijk de hiervoor benodigde grotere stroom
sterkte te bereiken door parallel-schakeling.

Maar nu moet u er wél voor zorgen, dat de bat
terijen allemaal dezelfde spanning hebben! Dat
is bij zakbatterijen, bijvoorbeeld, een vrij kwalijke
zaak, omdat ze zelden altijd precies dezelfde
spanning zullen hebben! De ene cel zou gemak
kelijk in de andere, die een lagere spanning heeft,
kunnen leeglopen. De belastbaarheid van een
batterij, bestaande uit parallel geschakelde cellen
wordt groter en men kan dus een grotere stroom
bij gelijkblijvende spanning afnemen'.
'Dat is duidelijk', merkte meneer Leeckmans op,
'elke batterij levert dus een gedeelte van de totale
stroom'.
'Maar, mijn waarde...', hernam de majoor. 'Er
bestaat ook nog zoiets als 'tegenwerking'! U zult
gemakkelijk kunnen begrijpen, dat een sterke
waterstraal zich gemakkelijker door een wijde
buis zal bewegen dan door een dunne, nauwe
buis, waardoor het water zich heen moet persen.
Nu, precies 't zelfde geldt ook voor een elektri
sche stroom.'
'Hoe moet ik mij dat voorstellen?'
'Eenvoudig door een verbinding, bijv. door mid
del van een koperdraadje te maken tussen de
plus(+)- en de min(-)klemmen van een batterij.
Er zal dan een elektrische stroom door die draad
gaan vloeien.
Maar hoe groot die elektrische stroom zal zijn,
hangt af van de wee rsta nd, die die koperdraad
aan die stroom biedt. Is die weerstand NUL of
maar heel gering, dan zal de stroom groot zijn en
wel zo groot, dat zowel de draad als de stroom-
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Fig. 6. Schema voor het parallel schakelen van batterijen.
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Fig. 5b. Schema van een serieschakeling.
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Want dat doet u inderdaad wanneer u, zoals u
voorstelde, de plussen met de plussen en de min
nen met de minnen gaat verbinden. Ik teken 't
weer even voor u op het bord. (Zie Fig. 6.)
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bron beschadigd worden.
De weerstand in de verbinding tussen beide
klemmen (en bovendien van het apparaat, lamp
je e.d., dat in die draad is opgenomen) noemt

men de weerstand van de uitwendige stroom
kring, of wel kortweg de 'belasting'.'
'Vreemd woord', meende meneer Leeckmans,
die al hallucinaties kreeg van de bekende blauwe
enveloppen met het opschrift 'Ministerie van
Financiën'.
Zonder hierop in te gaan, vervolgde de majoor:
'De grootte van een 'weerstand' drukt men uit in
OHM (afgekort door de Griekse letter omega
(Cl)). De ohm is een waarde, die herinnert aan de
Duitse fysicus G. S. Ohm, geboren in 1787 in
Beieren', leraarde de majoor.
'Ja, dat had u mij al beloofd uit te leggen, toen
u een definitie van de volt gaf. Maar... wat is nu
precies 1 ohm?', wilde meneer Leeckmans per se
weten.
'Schrijf maar op, vriend Leeckmans.
Onder 1 ohm verstaat men de weerstand van een
kwikkolom van 106,3 cm lengte en 1 mm2 door
snede, bij een temperatuur van 0 °C', vertelde de
majoor, met de nauwkeurigheid en dorheid van
een natuurkundeboek.
Meneer Leeckmans pende getrouwelijk op wat
het elektronische orakel, de majoor Degenouwer,
allemaal oplepelde.
'Een weerstand', ging de majoor verder, 'wordt
in elektronische schakelingen aangegeven door
de letter R van het Engelse of Franse woord
'Resistance'. Het schemasymbool is:

Voor schakelingen in radiotoestellen worden
dikwijls zeer hoge weerstanden toegepast.
Zo komen we bijvoorbeeld geregeld tegen 1 M
en dat betekent 1 miljoen ohm, of wel 1 Megaohm, of soms ook 1 K en dat betekent dan 1 kiloohm, of wel 1000 ohm, 2 K wil dus zeggen: een
weerstand van 2 kilo-ohm, dus 2000 ohm.
Wanneer er een elektrische stroom door een
weerstand vloeit', ging de majoor onverdroten
voort, 'dan spreken we van die weerstand als van
een 'belasting', of van een 'belastingweerstand'.'
'Alweer die 'Belasting', zuchtte meneer Leeck
mans, maar hij pende manmoedig voort.
'De weerstand van een geleider (bijv. een draad),
hangt niet alleen af van de doorsnede van die
draad! Schrijf dat op meneer Leeckmans. Een
ijzerdraad van 10 meter lengte en 3 mm doorsne
de levert bijvoorbeeld een belangrijk grotere

weerstand op dan een koperdraad van gelijke
lengte en doorsnede'.
'De stoffelijke samenstelling van de geleider
schijnt dus een belangrijke rol te spelen', merkte
meneer Leeckmans pienter op.
'Juist zó is dat!', zei de majoor, tevreden over de
belangstelling, die zijn buurman aan de dag leg
de. Zo'n héél grote sufferd scheen die Leeck
mans, per slot van rekening, nog niet eens te zijn!
En dus vervolgde de majoor, zielsvergenoegd:
'Om nu de mogelijkheid te scheppen om de
weerstand van verschillende geleiders onderling
te kunnen vergelijken, heeft men de Soortelijke
Weerstand van een groot aantal geleidingsstoffen bepaald'.

BEWT u KJOU
MEKJEEB
OHM? >
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'Soortelijk gewicht ken ik wel', merkte meneer
Leeckmans op, 'maar soortelijke weerstand is
adacadabra voor me!'
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'Niets verontrustends',
'schrijft u maar op:

meende de majoor,

Onder de soortelijke weerstand van een geleider
verstaat men de weerstand van een draad van dit
materiaal vervaardigd, van 1 meter lengte en 1
vierkante millimeter doorsnede, bij een tempera
tuur van 15°C.
En nu zal ik uit mijn hoofd meteen een paar
soortelijke weerstanden opgeven van enkele be
kende metalen:
Aluminium
Koper
Zilver
Brons
Messing
IJzer
Nikkel
Zink
Nickeline
Constantaan

0,03
0,0175
0,016
0,028
0,08
0,14
0,132
0,062
0,4
0,5

Nu kunt u ook gemakkelijk de weerstand van een
bepaalde metaaldraad berekenen. Ik schrijf 't
weer even op het bord:

elektrische grootheden, namelijk de volt, de
ampère en de ohm, respektievelijk ter aandui
ding van de spanning, de stroomsterkte en de
weerstand', doceerde de majoor onverdroten.
'Het is de grote verdienste van de fysicus G.S.
Ohm geweest om een bepaald verband tussen
deze drie grootheden in een 'Wet' vast te leggen.
Ik zal deze Wet van Ohm even, in formulevorm,
op het bord voor u opschrijven'.
'In vredesnaam geen formules, majoor!', be
zwoer meneer Leeckmans paniekerig. 'Op school
had ik altijd al zo vreselijk het land aan wiskunde
en aan alles, wat daarop, in de verste verte maar
ook leek!'
'Dat snap ik niet', zei de majoor hoogst verbaasd.
'Het gaat hier om een wet die zó stomeenvoudig
is, dat u daar zeker geen moeite mee zult hebben.
Daar gaan we dan'. En de majoor schreef op het
bord:
U R
~=
I
'Kijk, U stelt de spanning in volts voor. De /staat
voor de 'intensiteit', ofwel de stroomsterkte en de
R betekent de weerstand (resistance).

Weerstand (/?) = draadlengte in meters ---------- x soortelijke weerstand = aantal ohms
doorsnede in vierk. millimeters
Als u nu even op uw lijstje kijkt, zult u zien, dat
de twee laatste metalen (nickeline en constan
taan) een behoorlijke weerstand bieden aan een
elektrische stroom. Daarom worden ze gebruikt
wanneer een grote weerstand vereist wordt, bij
voorbeeld voor verwarmingsspiralen.
Voor gewone weerstanden, zoals die bijvoor
beeld in de radiotechniek worden gebruikt,
neemt men koolweerstanden. Daarmee kan men
eveneens weerstanden bereiken van vele miljoe
nen ohms. Voor zwaardere stromen worden ook
draadgewonden weerstanden gebruikt, waar
voor ook constantaandraad wordt verwerkt.
En nu, meneer Leeckmans, breekt er een groots
moment aan:
DE ROEMRUCHTE 'WET VAN OHMI'
Meneer Leeckmans ging rechtop zitten als een •
uitroepteken, want hij was gevoelig voor 'wet
ten'. 'Wij hebben nu al gesproken over drie
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Als u nu de weerstand R wilt berekenen in een
bepaalde schakeling, dan delen we de U eenvou-

dig door de / en we krijgen dan als uitkomst de
gevraagde weerstand R. Simpel, nietwaar? Een
voudig, kinderlijk denkwerk, zou ik zeggen!'
Maar meneer Leeckmans keek bijzonder onge
lukkig...
'Goed, dan', zei de majoor, die blijkbaar in een
beste bui verkeerde, 'dan zullen we even een
voorbeeld nemen. Stelt u zich voor, dat u een
elektrisch apparaat hebt, dat werkt op 220 volt
gelijkspanning. De stroomsterkte is 2 ampère.
Dat weet u, omdat u deze met een ampèremeter
hebt gemeten. Welnu dan is de weerstand van
dat apparaat eenvoudig uit te rekenen, namelijk
220 : 2 = 110 ohm.
Ik zei, met opzet, dat het hier om een gelijkspan
ning van 220 volt gaat, want voor wisselspan
ning, waarover ik u later nog wat zal vertellen,
gaat de Wet van Ohm niet helemaal op.
Bekijkt u die formule
U
-t- = R,
/
nu nog eventjes heel goed. U zult dan zien, dat
rekenkundig gesproken, er nog andere mogelijk-*
heden zijn.
Want... als
U
-=- = R,
I

dan is

Maar bovendien kunt u daaruit afleiden:
U
/

= T"

En nemen we het apparaat van zoéven weer in
gedachten, dan ziet u, dat de berekening voor.
U
R = -¥I
wordt:
"* = 50
2
En ook dat klopt als een bus!
U ziet wel, dat dit allemaal best meevalt'.
'Ik hoop 't', zei meneer Leeckmans met een zware
zucht, omdat hij zich toch niet aan het gevoel kon
onttrekken, dat de majoor in een meer of minder
'wetenschappelijke' sfeer was geraakt. 'Goed',
sprak de majoor, 'dan zullen we u een middel aan
de hand doen om de Wet van Ohm te kunnen
onthouden en toe te passen, op een manier, die
in een peuterklas voor aanstaande elektronici
geen slecht figuur zou slaan!'

U
'=R

ook waar!
Stelt u voor U even het getal 100 en voor / twee,
dan is

/

= R = ^ = 50
2

Rekenen we nu
U
R
uit, dan krijgen we

i = m = 2.
50

Dat klopt dus precies.

En de majoor tekende op het bord, de afbeelding,
die wij in Fig. 7 aantreffen.
'Nou', zei de majoor, zielstevreden over zichzelf,
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'wie 't nu nóg niet snapt, scheidt er 't beste maar
meteen helemaal mee uit! Een zwaar achterlijk
varken zou d'r nog met glans uitkomen!'
'Dank u', zei meneer Leeckmans, met een zuinig
mondje.

UITSTEKEND,
uitstekend,
MENEER
,
LEECKMANS/

Fig.7.De simpelste voorstelling van de Wet van Ohm!
Wanneer u U wilt berekenen en de waarden / en R be
kend zijn, bedek dan U met een vinger. De waarden on
der de horizontale lijn vermenigvuldigt men, dus
U = / x R.
Moet u / berekenen, terwijl de waarden van U en R be
kend zijn, bedek dan / met een vinger. U, boven de hori
zontale lijn, deelt men dan door R, dus:

Fmn

T-L TV

Maar moet men R berekenen, terwijl de waarden van
U en I bekend zijn, bedek dan R met een vinger. Men
deelt dan U boven de horizontale lijn door / dus:

/
'Zo en nu gaan we eens een interessant proefje
nemen!
Hier heb ik een zgn. universeel meetapparaat,
waarmee we o.a. spanningen, stroom sterkten en
weerstanden kunnen meten. En hier heb ik een
paar kleine weerstanden van 4,5 en 7 ohm. Daar
gaan we eens eventjes mee 'stoeien'.
Wat zal er nu gebeuren, als wij die weerstanden
achter elkaar onderling gaan verbinden, m.a.w.
als we ze in serie schakelen?'
'U hebt dat eens uitgelegd toen wij 't over het in
serie schakelen van batterijen hadden. Men kon
toen de spanningen van elke batterij afzonderlijk
bij elkaar optellen en zo kreeg men dan de totale
spanning van alle batterijen bij elkaar', sprak
meneer Leeckmans.
'Uitstekend, uitstekend... meneer LeeckmansI',
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1
prees de majoor uitbundig. 'Het is inderdaad zó,
dat als we tien batterijen van elk 4,5 volt in serie
schakelen er een totale spanning van 10 x 4,5
= 45 volt ontstaat.
Welnu, als wij dat zelfde spelletje uithalen met
weerstanden in serie, gebeurt, in principe, het
zelfde. Ik teken 't weer even op het bord. (Zie Fig.
8.)
We schakelen 4 weerstanden in serie, bijv. twee
van 4 ohm, een van 7 ohm en eentje van 5 ohm.
Bij elkaar krijgen wij dan een 'vervangings-weerstand' (/?v) van 4 + 4 + 7 + 5 = 20 ohm.
Laten we die 4, in serie geschakelde, weerstan
den nu maar eens aansluiten op een gelijkspan
ning van 100 volt en kijken, wat we dan te zien
krijgen:
Met de stroom (/) zult u geen moeite hebben,

want die kunt u gemakkelijk berekenen volgens
de onvolprezen Wet van Ohm en wel als volgt:
i
U 'I00
_
'=7?= 20 = 5amPere
Op het bord heb ik een ampèremeter aangege
ven door de letter 'A' (zie Fig. 8).
En u kunt die ampèremeter overal in de schake
ling zetten, want overal zult u subiet 5 ampère
aflezen!
Door alle weerstanden vloeit een even grote
stroom.

°T-&
U1=20V

R1 = 4 Q

Ï- —
R2 = 4Ö

U2 = 20V

R3 = 7fi

U3 = 35 V

R4 = 5fl

U4 = 25V

T

U =100V

ï
Fig. 8. Weerstanden in serieschakeling.
U kijkt een beetje ongelovig, meneer Leeckmans
en dat is uw goed recht!', zei de majoor, redelijk
als altijd. 'We zullen 't samen eventjes voorreke
nen. Ook alweer volgens die kei-harde Wet van
Herrn Ohm!
Om dit te kunnen berekenen, meten wij de spanningsval over elke weerstand eerst afzonderlijk'.
'Spanningsval, wat is dat nu weer?', wilde me
neer Leeckmans weten.
'De spanningsval is, heel eenvoudig uitgedrukt,
de spanning, die men meet over de weerstand'.
'Zo, daar gaan we dan' (zie ook Fig. 8), en de ma
joor schreef op het bord:
U,
U2
U2
UA

=
=
=
=

Ry
R2
R3
RA

x
x
x
x

/
/
/
/

=
=
=
=

4x
4x
7x
5x

5
5
5
5

= 20
= 20
= 35
= 25

'U ziet, meneer Leeckmans, dat hieruit glashelder
volgt, dat over elk van de weerstanden een spanningsval optreedt en dat de som van al die 'spanningsvallen' bij elkaar opgeteld, als resultaat
weer de totale spanning van 100 volt oplevert!'
'Ja, dat is goed begrepen, maar ik vermoed, dat
er wel weer een addertje onder het gras zal schui
len als we die weerstanden parallel zouden gaan
schakelen...'.
'Inderdaad, daar zit iets in', zei de majoor! 'Laten
we er meteen maar eens eventjes naar kijken wat
er dan gebeurt.
Het beste nemen we een 'water'-voorbeeld in ge
dachte. Wanneer we nu niet eens een enkele,
maar twee buizen laten lopen van een water
reservoir naar de kraan... wat zouden we dan te
zien krijgen?
Ook al plaatsen we nóg zo'n wijde buis naast de
reeds bestaande buis, altijd zal de totale weer
stand van de naast elkaar lopende buizen kleiner
zijn dan in één van beide buizen afzonderlijk.
En hieruit volgt logischerwijze, dat des te méér
buizen naast elkaar (dus parallel!) worden ge
plaatst, des te groter de totale stroom en des te

SIMPEL
METUAAP

R1 + R2

ÜÜ

V
V
V
V

Opgeteld dus: 100 V
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geringer de totale weerstand (of de vervangingsweerstand Rv) zal zijn.
Welnu, precies hetzelfde is het geval bij parallel
geschakelde weerstanden!
Wanneer u bijvoorbeeld op een batterij van 12 V
twee weerstanden van resp. 2 en 4 ohm aansluit
en dan de stroom berekent, die door elk van de
beide weerstanden afzonderlijk vloeit, dan ziet de
zaak er zó uit!'
En de majoor tekende Fig 9 op het bord.
Itotaol = 11^12

Itolool1 II ♦ 12 =

<Flr
U*12V

°T-®

'tot

R2=4fi

0*

a

Dat wil dus zeggen, dat we de weerstanden H,
(2 ohm) en R2 (4 ohm) kunnen vervangen door
de kleinere weerstand
van slechts 1V3 ohm!
Maar, ik geef toe, meneer Leeckmans, dat dit bij
elkaar een hele rekenarij is geweest en aangezien
ik een donderse hekel heb aan overbodig werk,
geef ik u een eenvoudige formule, die u met één
ferme klap in staat stelt de vervangingswaarde
van 2 weerstanden te berekenen. Schrijft u maar
op, want hier komt ie:
Rv

U = 12V
Ri=2a

flv = T = if = l1/3 Ohm

= R, xff2,
Ry + /?2

hetgeen dus in dit geval neerkomt op:

Rv = rH=!= 1l/3°hm
Fig. 9. De rechtertekening is de „vervangtekening"
van de linker.

Simpel nietwaar?

'U ziet, meneer Leeckmans, we krijgen maar niet
genoeg van die wonderlijke Wet van Ohm en be
rekenen even snel:
= U_= 12 = 6 ampère
«,
2
^2 = "F =
= 3 ampère
ti2
4

De beide stromen vloeien door afzonderlijke
weerstanden (Ry + R2) en we kunnen ze derhalve
rustig bij elkaar optellen:
/tot = /1 + /2 = 6A + 3A = 9 ampère
Zo en nu teken ik er nog de 'vervangings-weerstand' bij (zie ook Fig. 9). Wij kunnen dan uitreke
nen, dat we een vervangingsweerstand (ftv) van,
laten we dat maar eventjes bekijken...
Wij hebben zoéven gezien, dat bij gebruik van
een batterij van 12 V er een totale stroom van 9
ampère vloeide.
Volgens de Wet van Ohm kunnen wij nu ook de
vervangingsweerstand (Rv) gemakkelijk bereke
nen en wel als volgt:
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Voor méér dan 2 weerstanden, parallel gescha
keld, gaat deze formule niet meer op. Maar... daar
zullen wij ons 't hoofd nog maar niet over breken.
Het is nu voor vandaag welletjes geweest, vindt
u ook niet, meneer Leeckmans?'
Een beetje vermoeid, dankte meneer Leeckmans
de volijverige majoor, die meende, dat meneer
Leeckmans, na die 'water'-voorbeelden, eigenlijk
best nog een goed glas wijn had verdiend.
Het werden er drie en meneer Leeckmans houdt,
tot de dag van heden, stokstijf vol, dat, toen hij
om half één naar huis kuierde, hij duidelijk een
vrijend paartje had zien wandelen en dat hij op

de rug van de jongeman een grote
en op de
laag uitgesneden hals van de jongejuffrouw R2
had zien staan.
En toen ze even stilstonden en elkaar innig om
helsden, verscheen er opeens, in vlammend
schrift, boven hun onschuldige hoofden het te
ken
...
U ziet wel, dat wij hieruit gerust mogen conclude
ren, dat zowel de technische uiteenzettingen als
de kwaliteit van de wijnkelder van de majoor
Everardus Ludovicus Degenouwer puik in orde
waren. Waarover een ieder, die het goed met de
radiotechniek meent, zich oprecht zal verheugen.
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de derde avond
Elektronische 'stenografie'... de schema-symbolen! Een magnetisch krachtveld kan een
elektrische spanning opwekken en... omgekeerd. Het ontstaan van een 'wisselspanning'.
We maken meteen kennis met een transformator. De mysterieuze 'ether' is alleen nog
maar in een flesje te krijgen! Het 'ijlende' verhaal van een boertje en zijn ezel. Over
inductie, spoelen en alles wat daaraan vast zit. Kan een wisselstroom een condensator
passeren? Welles... nietes... enfin leest u 't allemaal maar zelfI
'Neemt u eerst eens een stevige teug, meneer
Leeckmans', moedigde de majoor aan, 'u zult 't
vanavond nodig hebben, want ik ben van plan u
weer héél wat interessante dingen over de radio
en alles wat daaraan vast zit, te gaan vertellen!'
Dat was een aanmoediging, die meneer Leeck
mans maar al te graag hoorde en hij nam een fer
me teug van de werkelijk verrukkelijke wijn, die
de majoor voor hem had neergezet.

'In één woord voortreffelijk!', prees meneer
Leeckmans en smakte, nog eventjes na-genietend, met de lippen.
'Nu terzake!', vermaande de majoor. 'We hebben
't al eens eerder gehad over schema-symbolen,
die in de elektronica worden gebruikt. Kijk, ik heb
een paar blaadjes uit een elektronisch zakboekje
gescheurd, zodat u ze allemaal compleet bij
elkaar hebt'.
'Ha', zei meneer Leeckmans dankbaar, 'dat is
fantastisch!' (De lezer vindt deze symbolen op
pag. 158.
'Deze schema-symbolen', vervolgde de majoor,
'zijn te beschouwen als een soort 'stenografie',
die de technicus in staat stelt gecompliceerde
onderdelen in schakelschema's met een simpel
symbool aan te geven. Ze zijn gemakkelijk ge
noeg in het hoofd te prenten en u bent dan bo
vendien in staat om ook schema's te 'lezen' in
buitenlandse technische boeken en tijdschriften,
omdat deze symbolen een internationale taal
spreken. Morgen tijdens de koffie-pauze er dus
maar eventjes op vossen, meneer Leeckmans!'
Meneer Leeckmans beloofde dat graag.
'Zo en nu wilde ik 't vanavond met u hebben over
een hoogst belangwekkend onderwerp, name
lijk... hoe is radio-ontvangst nu feitelijk mogelijk?
Om dit te kunnen begrijpen moeten we ons nu
even met twee dingen tegelijk gaan bezighou
den, namelijk Elektriciteit en Magnetisme.
Laat ik eerst iets zeggen over elektriciteit.
Tot dusver hebben we alleen maar gesproken
over gelijkspanning. De plussen en de minnetjes

liepen, als goed geoefende en gehoorzame sol
daatjes, netjes in het gelid door een draadje en
van de 'spanningsbron' naar het 'verbruikspunt',
bijv. een lampje.
Bij de radio hebben we echter, hoofdzakelijk, te
maken met wisselspanningen. Zonder wissel
spanningen van hoge frequentie, zou overdracht
van spraak, muziek en bij de televisie ook het
'beeld' niet mogelijk zijn'.
'U noemde zoéven het woord 'frequentie'. Dat
heb ik meer gehoord, maar 't fijne ervan is me
altijd ontgaan en tussen haakjes: ontvangt mijn
radio dus een wisselspanning?', vroeg meneer
Leeckmans.
'U bent nu wel een beetje érg voorbarig met uw
conclusies! Uw radio ontvangt namelijk géén
wisselspanning in de zin, waar we 't nu over heb
ben, maar een elektro-magnetische straling, die
dezelfde frequentie heeft als de opgewekte wis
selspanning van de zender...'.
'Maar die 'frequentie' dan?', wilde meneer Leeck
mans, blijkbaar met alle geweld, weten.
'Ho, ho, ho, slaat u nu niet meteen op hol, mijn
waarde Leeckmans! Als ik u straks het wezen van
de wisselspanning ga uitleggen, komt dat al
lemaal aan de beurt. Maar dan wél in een logi
sche volgorde... We zijn op het ogenblik met het
»uitzenden van een elektro-magnetische straling

bezig en laten we dit onderwerp nu even kort af
maken.
Vroeger vergeleek men die elektro-magnetische
straling dikwijls met golven, die ontstaan, als
men een steentje in een stilstaande vijver werpt.
De 'heuvels' en 'dalen' van de golven hadden een
bepaalde lengte en vandaar, dat de 'frequentie'
van de zenders niet in perioden per seconde wer
den opgegeven, maar in 'meters' van de zgn.
'golflengte'.'
'Hoogst merkwaardig', zei meneer Leeckmans.
'Dat is 't inderdaad', hervatte de majoor, 'maar
die term werkte natuurlijk wél op de fantasie!
Men sprak zelfs over een geheimzinnige 'tussenstof', die men, bij gebrek aan kennis, maar de
'ether' noemde'. 'Ja', zei meneer Leeckmans, 'dat
herinner ik me nog best. Het woord 'ether-golven' was destijds niet van de lucht en iedere
radiospreker was maar èl te blij deze uitdrukking
te kunnen gebruiken'.
'Maar 'ether' bestaat niet, in de zin van 'radio' en
is alleen maar als vloeistof bij de apotheker te
krijgen. Uw radio wordt er beslist niet beter van!',
schertste de majoor.
Meneer Leeckmans waardeerde de geformuleer
de humor van de majoor, die eveneens als de
'ether' nu buiten dienst was gesteld en dronk het
bodempje van zijn glas leeg.
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'Kijk', begon de majoor weer, 'radio is feitelijk
heel eenvoudig: radio wordt mogelijk gemaakt
door het opwekken van elektro-magnetische tril
lingen'.
'Ja, maar eh... nu weet ik nog altijd niet wat ik on
der 'frequentie' moet verstaan!', klaagde meneer
Leeckmans.
'Tjonge, tjonge, u bent me 't ongeduldige broekie
wèll', zei de majoor, een beetje uit zijn humeur.
Hij wilde zijn verhaal namelijk logisch afdraaien
en niet vooruitlopen op onderwerpen, waarvoor
een vrij uitvoerige uitleg vooraf, noodzakelijk
was.

wone magneet een noord- en een zuidpool bezit'.
'Oh ja!', riep meneer Leeckmans verheugd uit,
dat hij weer eens iets te berde kon brengen en hij
voegde er aan toe: 'Gelijknamige polen stoten
elkaar af en ongelijknamige trekken elkaar juist
aan!'
'Valt me in alle geval niet tegen!', knorde de ma
joor tot zijn onsterfelijke ziel.
'Maar', hervatte hij, 'wij zullen 't nu niet hebben
over gewone magneten, maar over elektro-magneten! De kwestie is namelijk, dat wanneer men
een draad, in de vorm van een spoel windt, in die
spoel een magnetisch krachtveld wordt opge
wekt wanneer we er een elektrische stroom door
laten vloeien. Men kan dit krachtveld nog verster
ken door er een staaf staal in te brengen. U zult
wel eens die draadklosjes bij een elektrische
schel hebben gezien. Daar zit echter geen stalen,
maar een weekijzeren staafje in, omdat het nodig
is, dat de door de spoeltjes gevormde magneet

GELIJKNAMIGE POLEN
STOTEN ELKAAR AF, EN.
Maar hij zag wel, dat hij er niet langer meer
onderuit kwam en sprak dus als volgt:
'U komt tegenwoordig overal het woord 'fre
quentie' tegen. Welnu, dat betekent niets anders
dan het aantal perioden per seconde. Daarover
zal ik straks alles vertellen als wij over wissel
spanning gaan praten. En ik wilde u voorstellen
om dat nu maar meteen te doen, want met wis
selspanning krijgen we in de radio heel veel te
maken, zoals ik al eerder had opgemerkt'.
'Als u dat zou willen doen, graag, majoor', sprak
meneer Leeckmans.
'Wanneer wij over wisselspanning spreken', be
gon de majoor, 'zullen we toch eerst moeten zien
hoe zo'n wisselspanning tot stand komt!
U herinnert zich misschien nog wel, dat een ge38

... ONGEUJKNAMIGE POLEN
TPEKKEN ELKAA12 AANzijn magnetisme weer verliest, zodra de klepel te
gen de bel heeft getikt en door een veertje terug
getrokken wordt, waardoor opnieuw contact
wordt gemaakt en de spoeltjes opnieuw worden
bekrachtigd.'
'Oh', zei meneer Leeckmans.

'Wij gaan dus elektro-magnetisme opwekken.
Zo'n elektromagneet vormt in het magnetisch
krachtveld ook inderdaad een noord- en een zuid-

Fig. 10. Opwekken van elektriciteit door middel van
een draadspoeltje in een magnetisch veld. De draadspoel is rondom een stuk staal gewikkeld het zgn. 'an
ker ' van een generator. Eenvoudigheidshalve is in deze
tekening de draadspoel voorgesteld door slechts één
enkele winding.
pool. Wanneer wij een spoeltje, waardoor wij een
elektrische stroom sturen, vrij ophangen, zien
we, dat dit spoeltje zich, als een échte magneet,
naar het noorden richt.
We kunnen de aanwezigheid van een n- en een
z-pool bij een elektromagneet heel eenvoudig
vaststellen door er een staafmagneet bij te bren
gen. De n- en de z-polen van spoel en staaf
magneet zullen elkaar aantrekken, terwijl de bei
de n-, resp. z-polen elkaar zullen afstoten als een
nuffige ouwe vrijster, die dreigt onder de mist
letoe gezoend te zullen worden!'
Meneer Leeckmans hoorde dit grapje niet eens
meer, maar zat in diep gepeins verzonken.
'Waar piekert u toch zo over, meneer Leeck
mans?', informeerde de majoor.
'Tja... ik denk aan iets heel merkwaardigs...'.
'Voor de dag ermee', daverde de majoor.
"t Is eigenlijk heel erg gek, majoor en ik ben bang,
dat u me zult uitlachen. Maar... eh... zou 't om
gekeerde óók waar kunnen zijn?'
'Wat bedoelt u?'
'Kijk', vervolgde meneer Leeckmans, met rode
koontjes van opwinding, 'als we door elektrische
stroom een magnetisch krachtveld kunnen op

wekken, zou 't dan niet juist zijn, dat men met een
magnetisch krachtveld elektriciteit zou kunnen
opwekken?'
'Meneer Leeckmans, u bent gewoonweg 100 jaar
te laat geboren! Want een zekere meneer
Maxwell heeft dat vóór u al eens vastgesteld!'
'Asjemenou!', sprak meneer Leeckmans, diep
teleurgesteld.
'We zullen dat geval maar eens op 't bord teke
nen', stelde de majoor voor. Zie Fig. 10.
'Een dergelijke 'generator' vindt men nog bij an
tieke telefoontoestellen. Men moest aan een
slingertje draaien om 'stroom' op te wekken,
waardoor de telefoonjuffrouw in de centrale een
seintje kreeg. In de grote elektriciteitscentrales
draait het 'anker' niet tussen de polen van een ge
wone magneet, maartussen de polen van een
elektromagneet. Zoals ik u heb gezegd, gedraagt
zo'n elektromagneet zich geheel als een normale
magneet. Men kan er echter veel sterkere magne
tische krachtvelden mee opwekken'.
Meneer Leeckmans zat weer eens levensgroot te
piekeren...
'Ja... eh, maar majoor', kwam 't er eindelijk uit,
'hoe kan er nu eigenlijk een wisselspanning in
een draaiende spoel ontstaan? Dat moet u mij
toch eens eventjes terdege uit de doeken doen!'

naar elektrisch
verbruiks-toestel

Fig. 11. Hoe een elektrische spanning in een draaiende
draadklos wordt opgewekt.
'Heel eenvoudig, mijn waarde Leeckmans, maar
daarvoor moet ik wel een wat uitgebreidere teke
ning op 't bord zetten'.
De majoor tekende vlot Fig. 11 op het bord.
'U hebt al begrepen, meneer Leeckmans, dat een
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elektrische spanning wordt opgewekt door een
draadspoel in een magnetisch veld te laten be
wegen. Eenvoudigheidshalve heb ik maar een
hoefijzer magneet getekend. Bovendien heb ik,
om de zaak begrijpelijker en overzichtelijker te
maken, de 'ankerspoel' door één enkele draadwinding aangegeven. Op de tekening zijn de
noord- en de zuidpool van de magneet duidelijk
herkenbaar. Dat 'anker' dient niet alleen als 'dra
ger' van de draadspoel, maar zorgt er, bij vertikale stand van de spoel, bovendien voor, dat alle
magnetische krachtlijnen óók door de spoel
gaan. Daar komt dan nog bij, dat het anker de
weerstand voor de magnetische krachtlijnen
sterk vermindert. Het magnetisch veld tussen de
magneetpolen wordt daardoor sterker gebun
deld.
Wordt het anker, met de daarop aanwezige
draadspoel, om zijn as gedraaid, dan wordt in die
spoel een verandering in het aantal magnetische
krachtlijnen veroorzaakt, dat de spoel 'snijdt'.'
'Dat begrijp ik niet helemaal!'
Zuchtend vervolgde de majoor op een, bijna kir
rend, toontje, dat peuterleidsters zo bijzonder
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goed kunnen produceren: 'Als de spoel vertikaal
staat, zoals u in Fig. 11 kunt zien, worden alle
magnetische krachtlijnen, die van de noordpool
uitgaan en door hetanker naarde zuidpool lopen,
door de spoel gesneden.
Na V4 omwenteling (dus wanneer de spoel hori
zontaal staat), wordt de spoel helemaal niet meer
door krachtlijnen gesneden. Tijdens deze eerste
kwart-omwenteling is er dus sprake van een
verandering in het aantal magnetische krachtlij
nen, dat de spoel snijdt. Dit aantal neemt name
lijk af!
Maar tijdens de volgende 'U omwenteling zal
het aantal magnetische krachtlijnen van 0 tot
maximaal toenemen, omdat méér krachtlijnen
de spoel snijden. Tijdens die omwenteling neemt
het aantal krachtlijnen, dat de spoel snijdt, weer
toe van 0 tot maximaal, zodat er opnieuw een
verandering in het aantal krachtlijnen ontstaat.
In de derde en vierde 7/4 omwenteling ontstaan,
binnen de spoel op het anker, opnieuw een afna
me en respectievelijk een toename van het aantal
krachtlijnen.
Deze afname van het aantal krachtlijnen bewerk
stelligt in de spoel een elektrische stroom. Om
deze stroom uit de spoel naar buiten te krijgen,
ziet u, dat ik in Fig. 11 twee sleepringen heb ge
tekend, die verbonden zijn met de beide uit
einden van de ankerspoel. Op deze ringen sle
pen koolborstels, die verbonden zijn met bijvoor
beeld een elektrisch verbruikstoestel, zoals een
koelkast, een radio- of TV-toestel, een broodroos
ter of een keukenmixer, en meer van die snorrepijperij...'.
'Majoor, ik moet u eigenlijk eerlijk bekennen, dat
me de zaak nog zo verdraaid duidelijk is als kof
fiedik van een bijzonder slechte kwaliteit...'.
Slechts even liep de majoor purperrood aan en
zijn bloeddruk zat beslist, volgens zijn zorgzame
huisarts, enkele streepjes boven het maximaal
toelaatbare.
Dan bedacht hij, dat hij hierte maken had meteen
baarlijke leek op elektronisch gebied en daarom
ging hij bedaard verder:
'Laten wij eens aannemen, dat het anker met de
spoel erop, in een gelijkmatig tempo (in de pijlrichting, zie Fig. 11), wordt rondgedraaid. Ik heb
u al duidelijk uitgelegd, dat de veranderingen in
het aantal magnetische krachtlijnen, dat de spoel
snijdt (en dus ook de geïnduceerde stroom!) niet
op elk moment even groot zijn. Fig. 12 laat zien

hoe groot het aantal magnetische krachtlijnen is,
bij de opeenvolgende standen van de spoel,
tijdens één enkele omwenteling. Draaien we de
spoel, vanuit de vertikale stand, in de pijlrichting,
dan zullen achtereenvolgens de standen 1 tot 9
worden bereikt tijdens de eerste halve omwente
ling. De 'tijd' geven wij aan met de letter t.
1
A

kleiner geworden en we geven die stand weer
door de lijn C-D.
We draaien de spoel verder door in de standen
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en belanden dan bij stand 9,
waarbij wij dan een halve omwenteling hebben
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Fig. 12. Posities van een bewegende geleider (ankerwikkeling) in een magnetisch veld (stator). De resulta
ten vindt men in fig. 13.
Zou nu de spoel op 't moment f0 vertikaal staan,
zoals Fig. 12 laat zien, dan is het aantal krachtlij
nen, dat de spoel snijdt, maximaal. Deze toestand
wordt voorgesteld door de lijn A-B in Fig. 12.
Hebben we de spoel 1/i6 omwenteling laten ma
ken, dan zal deze de stand 2 innemen. Het aantal
magnetische krachtlijnen, dat de spoel snijdt, is

\

/

\
'n

/

/

/

B

periode
Fig. 13. Grafiek van het aantal krachtlijnen dat de
ankerspoel op verschillende momenten snijdt, tijdens
het draaien en de daaruit resulterende elektrische
spanning.

Op 't moment

f0,stand 1 van de spoel, stelt de lijn A-B de situatie voor

Op 't moment

fvstand 2 van de spoel, stelt de lijn C-D de situatie voor

Op 't moment

f2,stand 3 van de spoel, stelt de lijn E-F de situatie voor

Op 't moment

t3,stand 4 van de spoel, stelt de lijn G-H de situatie voor

Op 't moment

t4,stand 5 van de spoel, stelt de lijn 0 de situatie voor

Op 't moment f5, stand 6 van de spoel, stelt de lijn G-H de situatie voor
Op 't moment f6, stand 7 van de spoel, stelt de lijn E-F de situatie voor
Op 't moment t7, stand 8 van de spoel, stelt de lijn C-D de situatie voor
Op 't moment t8, stand 9 van de spoel, stelt de lijn A-B de situatie voor
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bereikt. Het aantal magnetische krachtlijnen, dat
de spoel nu snijdt, is wéér maximaal.
We zullen de zaak nog even netjes op een rijtje
zetten
En de majoor schreef met vaardige hand het over
zicht op blz. 41 op het bord.
'Als ik 't nu goed heb begrepen, majoor, is de zaak
dus zó, dat gedurende de eerste V< omwente
ling, het aantal magnetische krachtlijnen, dat de
spoel snijdt, van maximaal tot 0 daalt en dat
tijdens de tweede 1U omwenteling de krachtlij
nen niet aan dezelfde kant van de spoel bin
nenkomen als tijdens de eerste en de vierde
kwart-omwenteling'.
'Wilt u nou wel geloven, dat u me niet eens tegen
valt! Want zoals u 't zegt, is 't ook precies. Maar...
om de zaak nog duidelijker te maken (de majoor
hèd tenslotte te maken met een verfoeilijke 'bur
ger'), zal ik nu dat hele gedoe met die magneti
sche krachtlijnen én de in de spoel opgewekte
spanning, in een grafiekje uitbeelden'. (Zie Fig.
13.)
'Kijkt u maar:
De horizontale lijn in de grafiek stelt de tijd (t)
voor, die de spoel nodig heeft om één enkele om
wenteling te maken.
De vertikale lijn geeft het aantal magnetische
krachtlijnen aan, dat op opeenvolgende momen
ten, de ankerspoel snijdt.
Laten we maar eens even aannemen, dat op 't
moment t0 de ankerspoel zich in stand 1 bevindt.
De gehele magnetische krachtlijnenbundel snijdt
dan de spoelwindingen (zie Fig. 12). Deze situatie
wordt in de grafiek, Fig. 13, eveneens aangege
ven door de lijn A-B. Wanneer we nu de lijnen CD, E-F, G-H, enz., die de grootte van het aantal
magnetische krachtlijnen aangeven op de mo
menten tv t2, f3, enz., uitzetten, dan krijgen wij
een kromme, als we de punten A, C, E, G, enz. met
elkaar verbinden. Zoals u ziet snijden de magne
tische krachtlijnen de spoel aan de andere kant.
De grafiek toont aan, dat de lijn G-H, welke de
grootte van het aantal magnetische krachtlijnen
op het moment f5 aanduidt, niet meer boven,
maar onder de horizontale lijn is uitgezet!
Dit is ook het geval bij alle waarden van de
snijdende magnetische krachtlijnen tijdens de
tweede en derde 1/4 omwenteling. Daarna snij
den de magnetische krachtlijnen weer dezelfde
kant van de ankerspoel, als gedurende de eerste
,/4 omwenteling 't geval was.
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Gedurende deze vierde
omwenteling worden
dan ook de waarden van de snijdende krachtlij
nen boven de horizontale tijdlijn uitgezet. De
kromme, die wij nu hebben verkregen, is een zgn.
sinus-kromme, een term uit de goniometrie'.
'Sinus dus', zei Leeckmans zachtjes voor zich
heen.
'Wij kunnen nu, op elk willekeurig moment (en
dus bij élke willekeurige stand van de anker
spoel!) de grootte van het aantal magnetische
krachtlijnen, dat de ankerspoel snijdt, aflezen.
Maar... niet de grootte van het aantal snijdende
magnetische krachtlijnen is een maatstaf voorde
geïnduceerde elektrische spanning, maar de
verandering in het aantal magnetische krachtlij
nen, dat de ankerspoel op een gegeven moment
snijdt!
En ook de waarden van die veranderingen in de
magnetische krachtlijnen zijn af te leiden uit de
kromme, die wij hebben getekend!'
'Hoe zo dan?', informeerde meneer Leeckmans,
wiens potloodje met de snelheid van een TEEexpres over zijn blocnote had gevlogen.
'Kinderlijk van eenvoud!', legde de majoor uit. U
ziet hier in de grafiek duidelijk, dat in de tijd, gele
gen tussen de momenten f0 en f1# het aantal
magnetische krachtlijnen, dat de ankerspoel
snijdt, afneemt van A-B tot C-D. Inde tijd, gelegen
tussen de momenten t, en f2 van C-D tot E-F. Ook
in de tijd, gelegen tussen de momenten t2 en f3
van EF-GH en ten slotte tussen de momenten f3
en f4 van G-H tot 0. En zó kunnen we nu die
verschillende momenten voorstellen:
Moment fo-f, door de lijn A-C,
Moment frf2 door de lijn C-E,
Moment f2-f3 door de lijn E-G,
Moment t3-f4 door de lijn G-H,
U ziet natuurlijk al direkt, dat A-C, kleiner is dan
C-E, en dat C-E, kleiner is dan E-G, en E-G, weer
kleiner dan G-Hv
Des te groter de -magnetische kracht is, des te
kleiner is de verandering.
Op het moment t0, waarop nog maar een klein
stukje van de kromme als horizontaal te beschou
wen is, is de verandering in het aantal magneti
sche krachtlijnen = 0.
Op dat ogenblik wordt dan ook geen elektrische
stroom in de ankerspoel geïnduceerd. Maar op
de daarop volgende momenten wordt de veran
dering in het aantal magnetische krachtlijnen
voortdurend groter. Het gevolg is, dat een steeds

grotere elektrische stroom zal worden geïndu
ceerd.
Op het moment f4 (wanneer de magnetische
krachtlijnen opeens van een andere kant komen
en de ankerspoel snijden), is de verandering in
het aantal magnetische krachtlijnen maximaal en
zal ook de geïnduceerde elektrische stroom
maximaal zijn. De geïnduceerde elektrische
stroom, gedurende één gehele omwenteling, ziet
u eveneens in Fig. 13. Tijdens de eerste 1U om
wenteling, derhalve in de tijdspanne f0-t4, is de
richting van de elektrische stroom zodanig ge
richt, dat de oorzaak van zijn ontstaan (in dit geval
dus de vermeerdering van het aantal magneti
sche krachtlijnen, dat de ankerspoel snijdt!),
wordt tegengewerkt (volgens de Wet van Lenz,
waarmee ik u maar niet zal vermoeien)', besloot
de majoor grootmoedig als altijd.
'Ik dank u wel zéér beleefd', sprak meneer Leeckmans dankbaar. Hij had toch al de grootste moei
te om 't verhaal van de majoor bij te benen!
'Als u de grafiek in Fig. 13 nog even wilt bekijken',
hervatte de majoor, 'dan zult u zien, dat ik de
waarden van de geïnduceerde elektrische
stroom, gedurende de eerste 1/4 omwenteling
van de ankerspoel met een stippellijn heb aange
geven. De dikke lijn geeft de waarden van de
magnetische krachtlijnen (we mogen hiervoor
ook best zeggen: magnetische flux) aan. Nu nog
eventjes kijken, wat er gebeurt tijdens de tweede
1/4 omwenteling van de ankerspoel! De magne
tische krachtlijnen snijden de ankerspoel nu aan
de andere kant. Maar tegelijk neemt de magneti
sche flux in kracht toe, in plaats van af te nemen.
Er wordt dus toch een elektrische stroom geïndu
ceerd, die dezelfde richting heeft als tijdens de
eerste 1/4 omwenteling.
Vergeleken met de eerste V4 omwenteling is de
richting van de magnetische flux in de spoel, ge
durende de tweede 1U omwenteling tegenge
steld.
Om deze reden heb ik de waarden van de magne
tische flux onder de tijdlijn uitgezet. De geïndu
ceerde elektrische stroom, die dezelfde richting
heeft, tijdens de eerste 1/4 omwenteling, wordt
boven de tijdlijn uitgezet. Gedurende de derde
U omwenteling blijft de richting van de magne
tische flux dezelfde als tijdens de tweede V« om
wenteling. Demagnetischeflux neemt echter niet
toe, maar af!
Zodoende wordt een tegengesteld gerichte elek

trische stroom geïnduceerd, die in Fig. 13 niet bo
ven, doch onder de tijdlijn is uitgezet. Wanneer
de vierde kwart-omwenteling begint zal de mag
netische flux weer aan dezelfde kant de anker
spoel snijden als gedurende de eerste kwart-om
wenteling. Op 't zelfde moment zal de magneti
sche flux echter weer in sterkte toenemen in
plaats van afnemen, zoals 't geval was bij de
voorafgaande 1/4 omwenteling. De elektrische
stroom, die geïnduceerd wordt, behoudt dan ook
dezelfde richting tijdens dit laatste gedeelte van
de omwenteling.
De elektrische stroom, die op die manier wordt
geïnduceerd, noemen we een wisselstroom.
Dat is dus een stroom, die periodiek van rich
ting en van grootte verandert'.
'Als ik 't allemaal goed heb begrepen, majoor, be
tekent 't, dat een wisselstroom twee maal tijdens
één omwenteling van de ankerspoel, maximaal
is, zij 't dan ook in verschillende richting'.
'Prima begrepen', prees de majoor en hij ging
verder: 'Als we nu de richting van de geïnduceer
de elektrische stroom, gedurende de eerste halve
omwenteling positief noemen, dan is de richting
tijdens de tweede halve periode negatief gericht.
De tijd, waarin de elektrische spanning 1 x posi
tief en 1 x negatief is, noemen wij de periode
van de wisselstroom.
DUS PAT
IS DAN EINDELIJK
DIE "FREQUENTIE
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Het aantal keren, dat het periodiek verschijnsel,
dat de stroom 1x positief en 1x negatief is,
zich voordoet, noemt men (en de majoor wachtte
even...) de f r e q u e n t i e'.
Bij meneer Leeckmans echter geen enkele reactie.
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De majoor ging dus maar verder met: 'De een
heid van frequentie is 1 hertz, zo genoemd naar
de hoogleraar, die hoogfrequente spanningen en
het verschijnsel der elektromagnetische golven,
voor 't eerst praktisch onderzocht, Prof. Heinrich
Hertz'.
'Dus dat is dan eindelijk die frequentie!', stelde
meneer Leeckmans bevredigd vast.
'Onze elektrische huisleiding werkt met een wis
selspanning van 220 V, 50 hertz. De stroom
verandert dus 50 maal per seconde van richting,
groeit 100 maal per seconde van 0 tot maximaal
aan en vermindert ook in 1 seconde, tweemaal,
via maximaal tot 0. Dat u het licht niet 50 maal
per seconde aan en uit ziet gaan, dankt u aan de
traagheid van het menselijk oog, dat niet rea
geert op deze uiterst snelle wisseling van de
lichtintensiteit!'
'Nog eventjes iets, majoor!', riep meneer Leeck
mans. 'Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de
periode.zal zijn en hoe groter de periode, des te
lager de frequentie. Klopt dat?'
'Als een zere duim!', beaamde de majoor, 'perio
de en frequentie zijn namelijk omgekeerd even
redig. Als u een beetje gevoel voor wiskunde
hebt en u stelt de frequentie door de letter f voor
en de periode met de letter f, dan kunt u daarvoor
deze formule schrijven:

van 300 000 kilometer per seconde zouden we
krijgen (en ik schrijf 't maar weer op het bord):
golflengte (A) =

300 000 000
= 300 meter
1 000000

Omgekeerd dus:
frequentie (f) = 300 000 000 = 1 000 000 hertz
300
= 1000 kilohertz (kHz) = 1 Megahertz (MHz)
Klopt dus als een winterteen bij heldere maan!
Ik heb al eens meer beweerd, dat radiogolven
elektro-magnetische golven zijn.

1
1 hertz en t = —
f=—
seconden
'Bestaat er ook een ezelsbruggetje om de golf
lengte in die ouderwetse meters in frequentiegetallen om te zetten?', vroeg meneer Leeck
mans.
'Dat bestaat niet alleen, maar ik ga nog een stapje
verder!', zei de majoor gul. 'We kunnen heel een
voudig frequentiegetallen in meters golflengte
omrekenen. Daarvoor bestaan namelijk twee,
hoogst eenvoudige formules:
golflengte

_ voortplantingssnelheid
trillingsgetal (frequentie)

Dan kunnen wij, bijv. het volgende eenvoudig be
rekenen.
Aangenomen, dat wij een radio-zender hebben,
die met een lange antenne werkt en die een tril
lingsgetal (frequentie) van 1 000000 uitzendt.
Bij de voortplantingssnelheid van radiogolven
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"KLOPT ALS EEN LJ INTERTEEM BIJ HELDERE MAAN....’
Ten slotte wil ik u nog een kort overzicht van de
verschillende frequentiegebieden geven. Zoals
we reeds hebben besproken, heeft ons elektrici-

teitsnet een wisselspanning van 220 V, 50 perio
den.
Dat is natuurlijk een heel lagefrequentie. Een die
pe orgeltoon van een groot kerkorgel brengt ca.
16 trillingen per seconde voort. We zouden dus
kunnen zeggen, dat die orgeltoon een frequentie
van 16 Hz heeft. De netspanning van 50 perioden
van ons lichtnet horen wij soms als een diepe
bromtoon bij apparaten, die onder spanning
staan.
In de radiotechniek werken wij echter met wis
selspanningen van veel hogere frequentie.
Frequenties voor het radioverkeer, televisie, ra
dar, besturing van radiografisch geleide model
len, enz. zijn internationaal geregeld. Men noemt
dit het 'frequentiespectrum' en dat ziet er onge
veer als volgt uit:

VLF
LG
MF

HF

VHF
UHF
SHF

'We gaan weer verder, meneer Leeckmans', be
gon de majoor, na enkele minuten rust. 'Nu moe
ten wij 't noodzakelijkerwijze eens hebben over
een ander radio-onderdeel, dat in vrijwel elk
toestel aanwezig is en dat eveneens berust op
elektromagnetische inductie, zoals wij die heb
ben leren kennen toen we de 'generator' bespra
ken, namelijk de transformator'.
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een transfor
mator (als proefmodel tenminste!) uit een ijzeren
staafje (een grote, dikke spijker gaat ook best!),
waaromheen, op het voorste gedeelte, geïso
leerd draad wordt gewikkeld. Door deze draadwinding wordt een wisselstroom gestuurd. Als u
't thuis eens wilt proberen, dan is de 4-volt-aftakking van een gewone scheltransformator daar
voor prima geschikt. Zo'n model van een 'proef-

10-30 kHz (kilohertz)
30-300 kHz
300-3000 kHz

= zeer (very!) lage frequenties
= lange golf, 10-1 km
= middel (medium) frequenties
MG (middengolf), 1000-100 m
(hectometergolven)
= hoge (high) frequenties
KG = (korte golf), 100-10 m
(decametergolven)
= zeer hoge frequenties
UKG (ultrakortegolf) 10-1 m (metergolven)
= ultra-hoge frequenties
UKG (ultrakortegolf) 10-1 dm (decimetergolven)
= super-hoge frequenties (microgolven)
10-1 cm (centimetergolven)

LG wordt nog wel toegepast. Enkele radio-omroepstations gebruiken deze golven.
MF is wel de meest bezette 'band' voor omroepwerk.
HF wordt veel gebruikt door wereldomroepstations en door radio-amateurs met een zend
machtiging. Ook wordt deze band vaak gebruikt
voor radiotelefonie met vliegtuigen en schepen.
VHF wordt niet alleen toegepast voor televisie en
rader, maar ook voor FM omroep (Frequentie
Modulatie), mobilofooninstallaties, portofoons,
e.d. Over FM vertel ik u straks meer.
SHF wordt toegepast voor radar, golfgeleiders,
e.d.
Zullen we even pauzeren, meneer Leeckmans?',
vroeg de majoor.

3-30 MHz (megahertz)

30-300 MHz
300-3000 MHz
3000-30000 MHz

transformator' kan er bijvoorbeeld zó uitzien../.
Fluks tekende de majoor Fig. 14 op het school
bord.

o

1

primaire
wikkeling
secundaire
wikkeling
zoveel windingen

V

uit
8V~

Fig. 14. Voorbeeld van een eenvoudige transformator
(proefmodel).
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'Helemaal los van de eerste wikkeling, wordt dan
een tweede wikkeling aangebracht, die uit bijv.
tweemaal zoveel draadwindingen bestaat. De
eerste draadwinding noemen wij de primaire en
de tweede de secundaire van de transformator.
De 4-volt wisselspanning (aangeduid door het
symbool (~) in Fig. 14 heeft een stroom in de
primaire wikkeling tot gevolg en die wekt een
magnetisch wisselveld in de ijzerstaaf op.
Aangezien wij met een wisselstroom werken, zal
het gevormde magnetisch veld in de staaf beur
telings worden opgebouwd en weer afgebroken.
En deze wisselende bron van magnetisme zal nu
in de secundaire spoel, door inductie, eveneens
een wisselstroom opwekken, waardoor weer een
secundaire spanning ontstaat'.
Meneer Leeckmans keek tot grote vreugde van
de majoor met een 'deskundige' oogopslag.
'En...', vervolgde de majoor, 'aangezien wij een
secundaire spoel hebben gemaakt, die 2x zoveel
windingen heeft als de primaire, is het begrijpe
lijk, dat het aantal windingen, dat door het op
gewekte magnetische veld in de staaf zal worden
doorsneden, ook 2x zo groot zal zijn. Wij kunnen
aan de secundaire van de transformator dan ook
een spanning van 2x4 = 8 volt meten. Natuurlijk
zijn er wel enkele verliezen, maar die zal ik hier,
eenvoudigheidshalve even buiten beschouwing
laten', zei de majoor grootmoedig.
Want zó was die majoor nu óók wel!
'De transformatie-verhouding bedraagt in dit ge
val dus 1 : 2. Natuurlijk kan men die verhouding,
naar behoefte, wijzigen. Bijvoorbeeld kan men
transformatie-verhoudingen maken van 1 : 3,
1 : 5, enzovoorts'.
'Gaat 't ook omgekeerd? De spanning in de
secundaire wikkeling juist verlagen ten opzichte
van de primaire?', informeerde meneer Leeck
mans.
'Dat gaat zelfs uitstekend!', antwoordde de ma
joor. 'We kunnen de primaire een groot aantal
wikkelingen geven en de secundaire een be
langrijk kleiner aantal. Dan zal de spanning in de
secundaire belangrijk kleiner zijn dan in de pri
maire. Maar de stroom-sterkte in de secundaire
zal, daarentegen, groter zijn dan in de primaire.
Overigens, in de praktijk gebruikt men geen mas
sief ijzeren of stalen kernen voor transformato
ren, omdat in massief ijzer storende wervelstromen optreden. Deze wekken veel, ongewenste,
warmte op. Om dergelijke wervelstromen te
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vermijden, gebruikt men voor transformatoren
een kern, die bestaat uit dunne, ijzeren plaatjes,
het zogenaamde dynamo- of transformatorblik.
Aan één zijde is dit beplakt met een isolerend
laagje, vaak zeer dun vloeipapier. Deze dunne
isolatie is echter al voldoende om hinderlijke
wervelstromen te voorkomen'.
'Dat begrijp ik', sprak meneer Leeckmans ver
heugd, 'want ijzer is tenslotte óók een elektrische
geleider, waarin geïnduceerde stromen kunnen
ontstaan!'
'Buitengemeen juist opgemerkt!', zei de majoor
tevreden.
De majoor constateerde, tot zijn niet geringe
vreugde, dat zijn buurman vlagen van opperste
intelligentie vertoonde, waaruit hij de moed put
te om een volgend onderwerp aan te snijden.
Na het op onmiskenbaar militaire wijze schrapen
van de keel, welke activiteit even werd onderbro
ken door een storend kuchje, vervolgde de ma
joor:
'Wij hebben 't dus gehad over transformatoren'.
'Juist', zei meneer Leeckmans gretig.
'We zullen nu eens andere elektrisch noodzakelij
ke onderdelen gaan bekijken, die, wanneer uw
radio niet al te ver naarde knoppen is, daarin aan
wezig worden geacht'.

Die Radio is
Go ED n/aar
DE KNOPPEN /
Meneer Leeckmans herinnerde zich, met een
verstolen glimlach, waarom hij enkele avonden
geleden de moed had gevat bij de majoor aan te
bellen.
'Wij gaan 't hebben over spoelen en condensato
ren!

U weet natuurlijk al, dat een spoel, bestaande uit
een aantal windingen van geïsoleerd koper
draad, vlak naast elkaar gewikkeld, een zekere
weerstand biedt aan een gelijkstroom. De lengte,
de dikte en de soortelijke weerstand van de ge
bruikte draad spelen daarbij een rol. De Wet van
Ohm gaat hierbij in volle glorie op!
Schakelen we een dergelijke spoel op een ge
lijkspanning aan, van bijv. 4 volt, dan blijkt de
weerstand van zo'n spoel maar gering te zijn.
Maar... sluiten we nu diezelfde spoel op de se
cundaire 4-volt wikkeling van een scheltransformator aan en werken we dus met een wissel
spanning, dan blijkt de weerstand van diezelfde
spoel opeens veel groter te zijn geworden! En nu
gaat de Wet van Ohm maar gedeeltelijk op, want
het blijkt, dat de weerstand veel groter is dan die
volgens de Wet van Ohm zou moeten zijn!
Oorzaak: de zelfinductie van de spoel!'
'Dat is een nieuw woord voor mij, majoor!'
'Ja, dat weet ik en daarom moeten we nu hoog
nodig eens samen gaan bekijken wat die zelfin
ductie allemaal teweeg kan brengen. Zelfinducties spelen namelijk een uiterst belangrijke rol in
de radio!
Laten we een spoel eerst eens op een gelijkspan
ning aansluiten en wat zien we dan?
Ik zei u zoëven al, dat een spoel, aangesloten op
een gelijkspanning braafjes gehoorzaamt aan de
Wet van Ohm. Maar de zaak wordt anders, wan
neer we dezelfde spoel aansluiten op dat wispel
turige spul, dat 'wisselspanning' heet! Want,
wanneer wij een spoel op een gelijkspanning
aansluiten, dan zal, tijdens dat inschakelen van
de spanning, de stroom niet onmiddellijk gaan
vloeien. De stroom groeit aan van 0 tot maxi
maal. Het is net, alsof die stroom eerst een weer
stand moet overwinnen om zijn maximum te
kunnen bereiken. Maar vloeit die stroom een
maal, dan is er geen vuiltje meer aan de lucht en
is die schijnbare 'weerstand' (die in feite de
zelfinductie is!) helemaal verdwenen. De Wet van
Ohm heeft weer getriomfeerd!
Maar... nu schakelen we de gelijkspanning af. En
wat zien we? Er springt een vonk over, terwijl de
spanningsbron al uitgeschakeld was. Uiterst
merkwaardig, vindt u niet, meneer Leeckmans?'
'Ja, dat komt me al héél onbegrijpelijk voor',
beaamde meneer Leeckmans.
'Zonder vergrootglazen of voetafdrukken en de
hulp van een detective in te roepen, kunnen wij

ontdekken, dat er klaarblijkelijk nóg een stroom
aan 't vloeien was in de spoel, nadat de span
ningsbron was uitgeschakeld.
De stroom loopt, dat blijkt duidelijk, achter de
spanning aan te sukkelen...'.

"DE STROOM VAN VOET
AFDRUKKEN KOMT NA
DE SPANNING DOOR HET
OPTILLEN VAN DE VOETEN
HEEL MEPCKUAEPDIGH I"
Algemene verbazing bij meneer Leeckmans,
waarvan de majoor zich echter geen klap aantrok.
'Officieel heet dat: de stroom ijlt na! Een verfoei
lijk germanisme, maar de term is nu eenmaal
ingeburgerd. Om 't heel mooi uit te drukken: de
stroom is in fase verschoven ten opzichte van de
spanning. Ja, daar staat u van te kijken, nietwaar,
meneer Leeckmans?', zei de majoor triomfante

lijk.
En toen meneer Leeckmans dit volmondig
beaamde, zei de majoor lachend:
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'U kunt zich dat hele geval ook heel simpel zó
voorstellen:
Een boertje brengt zijn ezel naar de markt. Maar
't beestje wil niet erg.
De baas begint te trekken, maar het ezeltje blijft
stokstijf staan. De boer moet nu flink aan het
touw trekken, voordat de ezel erover begint te
denken om te gaan lopen. Maar, van harte gaat
dat allemaal niet! Welnu, de boer is de spanning
en de ezel kunt u vergelijken met de stroom.
Komt de boer bij de markt, dan staat de boer stil,
maar de ezel loopt nog even door.
Hu, zegt de boer, trekt aan het touw en met moei
te staat het ezeltje dan stil.
Wij kunnen nu zeggen, dat de ezel (de stroom
dus), op de boer (de spanning) na-ijlt en dat na
het verbreken van de spanning, de ezel (de
stroom), nog even doorloopt.
Alle ezels vraag ik hierbij overigens beleefd
excuus, maar ik meen, dat de zaak nu een heel
stuk duidelijker zal zijn geworden!'
Meneer Leeckmans knikte beleefd van ja.
'U hebt dus wel begrepen, meneer Leeckmans,
dat we hier te maken hebben met een 'traagheidsverschijnsel' (inertie). Hetzelfde zien we als
we een zwaar vliegwiel aan 't draaien proberen
te krijgen. Eerst wil het verdraaide ding niet, maar
lóópt 't eenmaal, dan wil 't er eenvoudig niet
meer mee uitscheiden!'
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'Maar hoe komt dat dan?', informeerde meneer
Leeckmans.
'Dat zit zó', legde de majoor geduldig uit. 'Wordt
de spanning aangesloten, dan is er sprake van
een veranderend magnetisch krachtveld in de

HET V/ALT WIET MbE EEN
STILSTAAND ZWAAB VLIEG
WIEL IN BEWEGING TE
KRIJGEN. DAT VEREIST
iw- SPANNING
spoel, dat een elektrische stroom opwekt, die de
aangeboden stroom tegenwerkt en dat is de oor
zaak van de 'vertraging'. Is dat eenmaal gebeurd.

dan vloeit de stroom zonder enige verdere moei
lijkheid. Wordt de spanning daarentegen weer
verbroken, dan gebeurt er weer precies hetzelfde
en zal de stroom, als 't ware, worden aangevuld
met deze inductiestroom. Met andere woorden:
de stroom ijlt na!'
Het brein van meneer Leeckmans draaide nu op
volle toeren.
'Nu voelt u wel, meneer Leeckmans', ging de ma
joor verder, 'dat hoe hoger de frequentie van het
aansluiten en verbreken is, des te meer verande
ringen er in het magnetisch krachtveld zullen
optreden. En dus des te gróter de optredende
'vertraging'.
Tussen haakjes wil ik nog wel even opmerken,
dat de waarde van een zelfinductie wordt uit
gedrukt in 'henry'. Een zelfinductie (of een
'spoel') duidt men in het algemeen aan met de
letter L, zoals de R voor de weerstand gold.
De zelfinductie van een spoel hangt niet alleen af
van het aantal windingen, maar ook van de vorm
van de spoel en... men kan die zelfinductie nog
vergroten door er een ijzerkern of, zoals thans ge
bruikelijk is, een ijzerpoederkerntje, voorzien van
schroefdraad, in aan te brengen. Door die kern
verder in of uit te schroeven, kan men de zelfin
ductie dan, binnen een bepaald bereik, wijzigen.
In feite is die zelfinductie een 'schijn-weerstand'
(een zondagse naam daarvoor is 'inductante',
aangeduid met ftL.
Als men de zelfinductie L van een spoel kent, dan
is 't eenvoudig genoeg om voor e I ke frequentie
de 'schijn-weerstand' te berekenen, door middel
van de formule:
RL = 2xirxfxL
en dan mag u, wat mij betreft, die 'schijn-weer
stand' rustig in ohms uitdrukken.
Hebben wij bijvoorbeeld een spoel met een
zelfinductie L voor wisselstroom, met een fre
quentie van 50 Hz en bedraagt die zelfinductie 25
henry, dan is de 'schijn-weerstand'
Rl = 2tt f L = 2 x 3,14 x 50 x 25 = 7853 ohm
Aangesloten op een wisselspanning zal het vol
gende in de spoel gebeuren.
We weten al, dat een wisselspanning eigenlijk
een spanning is, die regelmatig wordt ingescha
keld en weer uitgeschakeld in één richting en ook
weer wordt in- en uitgeschakeld in de andere
richting. Hierdoor ontstaan, zoals we hebben ge

hoord, sterk veranderende magnetische kracht
velden in de spoel en dus zal de inductiestroom
evenredig groot zijn. De 'weerstand' van de spoel
wordt opeens, voor wisselstroom, vele malen
groter dan de 'normale' gelijkstroomweerstand
van de spoel.
Hoe hoger de frequentie van de wisselstroom,
des te groter wordt ook de weerstand, die de wis
selstroom in de spoel zal ondervinden.
Een lepel in een strooppot draait u ook niet zo ge
makkelijk in de rondte! Hoe sneller u de lepel
probeert te draaien in die strooppot, des te groter
wordt de weerstand, die de lepel onderyindt'.
'Oef!', zuchtte meneer Leeckmans, 'dat was me
't kaantje wél, moet ik u zeggen, majoor!'
"t Wordt nog stééds beter', grinnikte de majoor,
'want we gaan nu weer praten over een ander,
hoogst belangrijk onderdeel in radiotoestellen,
namelijk over 'condensatoren'.'
Meneer Leeckmans nam er een vers blaadje van
zijn blocnote voor.
'In principe', leraarde de majoor, 'bestaat elke
condensator uit een samenstel van twee, van
elkander geïsoleerde, metalen oppervlakken. Die
isolatie-tussenstof noemt men het'diëlektricum'.
Droge lucht is een uitstekend diëlektricum, maar
ook bijvoorbeeld polyester.
Laat ik het geval eens even, heel simpel, op het
bord tekenen. (Zie Fig. 15.)
+ = tekort aan
elektronen!
metaal

[

+

l ! I t I

isolator
(dielektricum)

metaal •
— = overschot
aan elektronen ■

Fig. 15. Het 'laden' van een condensator.
'Heel populair verteld', ging de majoor voort,'ge
beurt er het volgende als we een condensator op
een gelijkspanning aansluiten. Op de op de
minklem van de batterij aangesloten plaatvan de
condensator bestaat een overschot aan elektro
nen, maar op de aan de plusklem aangesloten
plaat heerst juist een schreeuwend tekort aan
elektronen. U kunt zich voorstellen, meneer
Leeckmans, dat dat gebrek aan elektronen op de
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ene plaat van de condensator met als het ware
een opschrift 'hier is plaats vooru, kom spoedig!'
een enorme uitdaging vormt voor de elektronen,
die zich allemaal op die andere plaat staan te
verdringen. Ze rekken zich uit naar die 'lege'
plaat, maar ze kunnen er niet heen, want het eer
der genoemde diëlektricum zit er als een isolator
tussen. Maar ook de elektronen van de atomen
van dat diëlektricum ontgaat deze 'spannende
toestand' niet: onder invloed van al dat 'gedram'
rekken zij zich in hun banen uit in de richting van
die uitnodigende lege plaat, maar zitten zó vast
aan hun kern, dat ze ook niet verder komen. Het
is dus als een smalle straat waar aan de ene zijde
iedereen uit het raam hangt om te zien wat er
achter de lege ramen aan de overkantte beleven
is en iedere voorbijganger in die straat kijkt mee.
Maar ... eigenlijk is er sprake geweest van een
elektronenbeweging en dus: een kortstondige
elektrische stroom.'
'Je zou dus, om die elektronen werkelijk aan de
overkant te krijgen de spanning op kunnen voe
ren' stelde Leeckmans kwiek voor.
'Dat zou inderdaad kunnen, maar dan gebeurt er
een groot ongeluk, iedereen valt dan het raam uit
en de 'passanten' in de straat stoten hun hoofden
tegen de muren. Dat geeft zo'n drama bij die
elektronen, dat het diëlektricum verbrandt en
geen functie meer heeft: waarmee onze conden
sator naar de Filistijnen is.'
'Of gewoon naar Frankrijk', voegde Leeckmans
er guitig aan toe.
'Eh, juist', reageerde de majoor, die het verband
tussen de Filistijnen en Frankrijk niet zo zag zitten,
en hij vervolgde: 'Wanneer de uiterste zijdeling
se verplaatsing bereikt is, zonder dat de conden
sator 'doorslaat', dan is dat een bepaald verza
digingspunt en hoe groter het oppervlak van de
platen van een condensator is, hoe meer elektro
nen zich zijdelings bewegen en dan zeggen we
dat dan ook de capaciteit van de condensator
groter is.'
'Met andere woorden, hoe langer een straat is,
hoe groter de wooncapaciteit is van die straat',
stelde Leeckmans vast met groot genoegen,
want een uitbreiding van de klantenkring van de
bank was bij hem altijd welkom.
Deze capaciteit wordt uitgedrukt in farad (af
gekort F, maar... een farad is, voor elektronische
begrippen, een enorme hoeveelheid! Daarom
werkt men in de elektronica meestal met veel
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kleinere waarden, bijv.
1 /xF = 1 micro-farad = 1 miljoenste farad, of
1
farad
1000000000000
en dat staat dan weer gelijk met 1 pico-farad (af
gekort pF).
Ook vindt men vaak de nano-farad (afgekort nF)
en dat is een capaciteit van 1000 pF.
Een elektrolytische condensator bestaat even
eens uit twee geleidende vlakken, gescheiden
door een isolerende laag. De capaciteit van een
condensator wordt mede bepaald door de 'dun
te' van de isolerende laag!
Welnu, aluminiumoxyde kan men in een laagje
aanbrengen, dat niet 'dikker' is dan 1 miljoenste
millimeter! En toch vormt dat uiterst dunne laag
je een perfecte isolator. Op die manier is men dus
in staat, in een zeer kleine ruimte (kokertje!) een
condensator met zeer grote capaciteit onder te
brengen.
1/x/x F =

schema-symbolen voor condensatoren

gewone.vaste condensator

T-

elektrolytische condensator

draaibare,of variabele
condensator

U ziet, meneer Leeckmans, dat ik bij de elektroly
tische condensator een + en een - heb getekend.
Het 'open' streepje stelt altijd de + voor. In de
meeste schema's worden die plussen en minnen
weggelaten. Men moet er verdraaid goed op let
ten, dat de plus en de min van een elektrolytische
condensator op de juiste manier worden aan
gesloten, anders is het ding meteen grondig naar
de knoppen!'
Meneer Leeckmans beloofde zichzelf te allen tij
de hiervoor te zullen zorgen.
De majoor vervolgde: 'Een draaibare, of 'varia
bele' condensator is een stelsel van stilstaande
en draaibare platen (de stator en de rotor!), die
ten opzichte van elkaar in en uit elkaar kunnen

worden gedraaid. Op die manier is de capaciteit
van een dergelijke condensator regelbaar, want
men kan immers, naar believen, de oppervlakken
van de losse en de vaste platen ten opzichte van
elkaar vergroten of verkleinen. De afstemcondensator van uw radio is zo'n draaibare of varia
bele condensator, meneer Leeckmans! Nu hebt
u al op het bord gezien (zie Fig. 15), hoe een
condensator zich kan opladen.
Wat het ontladen betreft, dat mag nooit bruusk
gebeuren, door bijvoorbeeld de condensator met
een eindje koperdraad finaal kortte sluiten! Nee,
dat 'ontladen' dient geleidelijkte gebeuren en dat
gaat altijd 't veiligste via een weerstandje.
Laadt men een condensator met gelijkstroom op,
dan hebben we al gezien, dat die condensator op
een gegeven moment verzadigd' is. De spanning
van de condensator is dan gelijk geworden aan
die van de aangesloten spanningsbron. Erzal dus
geen stroom meer door de condensator vloeien,
al zouden we er nog meer stroom door willen stu
ren. Noteert u dus even, meneer Leeckmans, dat
een geladen condensator een blokkering vormt
voor een g e I ij k s t r o o m! Dit is een hoogst be
langrijke zaak, die u verdraaid goed dient te
onthouden!'
De majoor keek hierbij zo ontzaglijk bars, dat
meneer Leeckmans, voor alle zekerheid, nog
maar eens een dikke streep onder zijn notitie trok.
Toen zei hij: 'Nu ben ik toch wel bijzonder be
nieuwd om te horen wat er gebeurt als u een

condensator op een wisselspanning gaat aan
sluiten!'
'Die nieuwsgierigheid siert u en ik zal die dan ook
onmiddellijk bevredigen', sprak de majoor, ge
vleid door de taaie oplettendheid van zijn buur
man.
'Kijk, die proef kunnen wij meteen nemen en ik
zal even op het bord tekenen hoe dat in zijn werk
gaat'.
De majoor tekende snel een proefopstelling,
zoals Fig. 16 laat zien:

tel.

Fig. 16. Een condensator blokkeert een gelijkstroom
maar laat een wisselstroom (schijnbaar) door.
'Als spanningsbron gebruiken wij hier de 4-volt
aftakking van een gewone scheltransformator',
vervolgde hij dan. 'Watzal er nu gebeuren, vraagt
u zich af. Welnu, tweemaal per periode vloeit er
een stroom door de keten. Namelijk in de 1e helft

van de periode een stroom in positieve richting
en tijdens de 2e helft van de periode, een stroom
in negatieve richting.
Tussen beide perioden in, zal zich herhalen, wat
wij bij de aansluiting van een condensator op een
gelijkspanning al hebben gezien. Er zal namelijk
eerst een laadstroom gaan vloeien, maar pas la
ter komt de spanning over de condensator. Bij
het ontladen is er eerst de spanning en dan pas
de stroom!
'De elektronen hebben dus in die 'straat' het heen
en weer?'
Inderdaad: eencondensatorlaadtzichenontlaadt
zich bij wisselspanning, via de bron, die de wis
selspanning opwekt. In dit geval de scheltransformator, 't kan natuurlijk ook een generator zijn.
Als we ons nog even ons boertje en zijn, aan
vankelijk zo weerbarstige, ezeltje herinneren,
krijgen we nu precies het omgekeerde te zien!
Het ezeltje is plotseling bijzonder vlot geworden
en heeft 'hondse' eigenschappen gekregen! Hij
trekt aan het touw als een jonge hond, die wordt
uitgelaten!
Zeggen wij voor het 'boertje' weer spanning en
voor de hond/ezel 'stroom', dan zien we, dat de
stroom op de spanning voor-ijlt!
En nu kunnen wij vaststellen, dat een condensa
tor wel een bepaalde 'weerstand' voor een wis
selstroom vormt, maar zeker géén blokkering!'
'Dat snap ik niet helemaal, of eerlijker gezegd, ik
begrijp er geen jota van!', zei meneer Leeckmans.

'Dat is u ook niet kwalijk te nemen, meneer Leeck
mans, want mijn bewering behoeft inderdaad
wel enige toelichting!', zei de majoor grootmoe
dig.
'Ik dacht al... ben ik nou zó'n os!', begon meneer
Leeckmans.
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'Zó'n os, zou ik niet direct willen beweren...', zei
de majoor met nadruk, maar hij maakte de zin
niet af, omdat mevrouw Degenouwer hem een
vlijmende, waarschuwende blik toewierp.
'Ahum', zei hij dus maar en vervolgde:
'Als u nog even op het bord kijkt naar deze figuur
(Fig. 16) dan ziet u, dat daarin 2 condensatoren
zijn getekend, namelijk de condensatoren C1 en
C2, die de schakeling dus 2 maal onderbreken.
Wanneer u op deze schakeling een gelijkspan
ning (bijv. uit een zakbatterij) aansluit, dan zou de
milli-ampèremeter niet uitslaan, want één con
densator is al voldoende om een gelijkstroom
volledig te blokkeren. Laat staan 2 condensato
ren achter elkaar!
Vervangt u de milli-ampèremeter door een
hoofdtelefoon met dezelfde weerstand als die
van de met$r en raakt u met het tweede stekertje
van deze hoofdtelefoon één van de aansluitingen
van de condensatoren C1 of C2 aan (die hoofdtelefoon-verbinding heb ik in de figuur (zie Fig.
16) met een stippellijntje aangegeven), dan hoort
u finaal niets, geen kraakje, geen krasje!
Maar nu sluit u de scheltransformator aan en krij
gen we dus een wisselspanning van 4 volt in de
keten!
De milli-ampèremeter zal echter nog géén uitslag
te zien geven. Dat is ook logisch want ook al zou
er een wisselstroom vloeien, dan zou het ding
toch niets kunnen uitrichten, omdat het metertje
alleen en uitsluitend op gelijkstroom reageert'.
Meneer Leeckmans begreep dit niet maar knikte
gemakshalve van ja.
'Daarom kunnen we die milli-ampèremeter nu
gevoeglijk weghalen en vervangen door een
hoofdtelefoon.
En als we nu de tweede steker van de hoofdtele
foon verbinden met de condensatoren C1 en C2
(zie Fig. 16), dan zult u een krachtige zoemtoon
horen. Daarmee bewijst u dan, dat tussen de
condensatoren C1 en C2 wel degelijk een wis
selstroom vloeit en wel zo'n krachtige stroom,
alsof er helemaal geen isolatielagen in die con
densatoren C1 en C2 aanwezig waren!'
'En toch vind ik die doorlaatbaarheid van een
condensator voor wisselstroom alleen maar
schijn!', riep meneer Leeckmans uit, die met een
rood hoofd van inspanning, het relaas van de
majoor op zijn tenen had kunnen volgen.
'Schijn of geen schijn', baste de majoor. 'Hoofd
zaak is, dat we er dankbaar gebruik van maken

in de radio! Laten we maar net doen, alsof die
wisselstroom er werkelijk doorheen loopt. De
uitwerking van die 'schijnbare wisselstroom' tus
sen de binnenste platen is namelijk precies gelijk,
alsof de stroom er wérkelijk doorheenliep! En
daarmee basta!'
'Oh', zei meneer Leeckmans gedwee. Maar in zijn
hart nam hij zich voor, dat proefje met die twee
condensatoren, een hoofdtelefoon en een scheltransformatortje toch lekker thuis even te herha
len...
'U zult zich herinneren, meneer Leeckmans',
hernam de majoor, 'dat wij al eens hebben be
sproken, dat een wisselstroom bij het passeren
van een condensator tóch wel een bepaalde
'weerstand' ondervindt...!'
'Aha', dacht meneer Leeckmans, 'daar begint ie
al bij te draaien!'
'Jawel', vervolgde de majoor, 'maar dat is géén
gewone huis-tuin-en-keukenweerstand, zoals ik
u al heb uitgelegd. U herinnert zich toch nog wel
de uitdrukking 'inductantie', die wij bij spoelen
hebben besproken, wanneer ze op een wissel
spanning werden aangesloten?'
'Jazeker!', zei meneer Leeckmans gretig.
'Welnu, bij condensatoren spreken we over een
'capacitieve schijnweerstand', of met een fraai
woord 'capacitieve reactantie', of kortweg 'reactantie'.
De capaciteit van condensatoren wordt aangege
ven door middel van een internationaal vast
gestelde kleur-code, die ons in staat stelt de
waarde van elke willekeurige condensator direct
af te lezen. Hetzelfde geldt voor weerstanden,
waarvan men de waarden eveneens in een kleur
code heeft vastgelegd'.

(De lezer vindt deze kleur-codes op pag. 160 van
dit boek.)
'En over schijnweerstanden en reactanties ge
sproken, meneer Leeckmans', zei de majoor op
geruimd... 'voordat uw eigen 'schijnweerstand'
te groot gaat worden, vul ik nog even onze glazen
en wil ik klinken op uw vasthoudendheid om al
die vaak gortdroge theorie in u op te nemen.
Gezondheid en nog vele jaartjes!'
Toen meneer Leeckmans een kwartiertje later de
slaapkamer binnenstrompelde en zijn vrouw,
min of meer geschrokken, riep: 'Wat héb je
Ferdinand?', mompelde hij zoiets van: 'Ach, ik
sukkel een beetje met mijn schijnweerstand ...'
'Weet je wat ik geloof', zei zijn vrouw, toch wel
een beetje hatelijk, 'ik geloof, dat jij je véél te veel
inspant met al dat radiogedoe op jouw leeftijd!'

'Dèt zal 't wezen', beaamde Ferdinand en steven
de, met een lichte slagzij over stuurboord,
bedwaarts...
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de vierde avond
Wij betreden (aarzelend) 't wonderbaarlijke 'Rijk der Halfgeleiders'. Opvallende
wapenfeiten van de dappere n- en p-compagnieën. Wij leren de sper- en doorlaatrichting
van een diode kennen en meneer Leeckmans vindt, terloops, nog even de 'bobbeltjes'spanning uit. Eindelijk... daar is ie dan: de transistor in volle glorie! Tot besluit: de
majoor legt (met een behoorlijke tegenzin!) de werking van elektronenbuizen uit.
'Ga goed stevig zitten, meneer Leeckmans, want
er staat u vanavond wat te wachten! U zult uiterst
merkwaardige dingen gaan horen want... wij tre
den binnen in het geheimzinnige 'Rijk der Half
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geleiders!', sprak de majoor Everardus Ludovicus Degenouwer plechtig.
'Het onderwerp van vanavond is Dioden en
Transistoren. Twee onderdelen, die het gezicht
van de radio totaal hebben veranderd!'
'Asjemenou', schrok meneer Leeckmans ver
baasd.
'Asjemezeker', riposteerde de majoor, 'want zó
is 't nou precies! Laat ik u eerst vertellen hoe men
op die halfgeleiders is gekomen.
De 'stamvader' van deze wonderbaarlijke vin
ding is feitelijk de oeroude 'kristal-detector'. Die
bestond uit een stalen naald, die een loodkristal
aanraakte. Want 'drukken' kon je dat wankele
contact met de beste wil ter wereld niet noemen.
U begrijpt wel, dat de marconisten op slingeren
de schepen niet bijster verrukt waren over die
wankele gevallen! Als iemand de deur een beetje
stevig dichttrok, dan kon je een kwartiertje of wat
zitten zoeken naar een 'gevoelig' plekje op zo'n
hobbelig stuk loodkristal. Want er waren maar
enkele punten, die als 'halfgeleider' wilden wer
ken.
Wij hebben tijdens ons eerste gesprek al gespro
ken over het gedrag van elektronen. Ik zou u
warm willen aanbevelen uw notities van ons ge
sprek op die avond nog eens met aandacht door
te lezen! Dat zal dan een goed geheugensteuntje
zijn voor beter begrip van hetgeen ik u ga vertel
len!'
'Moet dat nu?', informeerde meneer Leeckmans
geschrokken. 'Maakt u zich niet ongerust', suste
de majoor, 'ik zal op indirecte wijze trachten in
herhalingen te vervallen!

Tijdens ons eerste gesprek hebben wij 'tal gehad
over niet-geleiders (isolatoren!). Nu moet u zich
voorstellen, dat bij dergelijke isolatoren de banen
rondom de kern volgepropt zijn met elektronen.

ElEJCreoWEM PEKJMEM KAAP
HET MATERIAAL P ,UAAP EEKJ
GEBPEIC AAK) ELEETPOWEKJ IS
En die elektronen hebben het schone motto:
'Jongens, we laten elkaar niet los!' Dus blijven ze
allemaal keurignetjes op hun plaats plakken. Er
ontbreken 'vrije' elektronen en er is dus geen
sprake van een 'elektronen-stroom'.
Maar nu komt 't, zet u schrap! Geleiders, ofwel
metalen, kunnen kristallen zijn.
De 'halfgeleiders', die wij nu gaan bekijken (de
zogenaamde 'silicium'-halfgeleiders), zijn bij
voorbeeld vervaardigd uit siliciumkristallen. De
wijze, waarop ik die zal trachten uit te leggen, zal
mij waarschijnlijk smaad en hoon bezorgen van
wetenschappers en andere, doodserieuze, tech
neuten. Maar dat heb ik best voor u over!'
'Helden moeten er óók zijn!', dacht meneer
Leeckmans en hij neuriede in gedachte 'Old soldiers never die...'.
Aan de andere kant kon hij de goedbedoelde
pogingen van de majoor, om de zaak zo simpel
en duidelijk mogelijk uit te leggen, best waarde
ren!
'In principe', begon de majoor, met een door de
emotie opvallend hogere stem, 'bestaat de half-

geleider, die wij 'diode' noemen (di = 2 in het
Grieks en dat 'ode' komt van hodos = 'weg' in 't
Grieks, dus een halfgeleider, die 2 elektroden be
zit), uit twee plakjes siliciumkristallen. Door een
bepaalde bewerking, waarop wij hier maar niet
verder zullen ingaan, omdat u anders door de bo
men 't bos niet meer ziet, heeft men het volgende
bereikt: In het ene plakje bestaan de kristallen uit
positief geleidend materiaal (het zgn. p-materiaal) en in het andere plakje uit negatief ge
leidend materiaal (het zgn. n-materiaal).'
'Maar wanneer u die twee plakjes op elkaar legt,
dan zullen ze elkaar toch onmiddellijk neutralise
ren... de elektronen zullen immers, op een hol
letje, van het n-materiaal (waar een overschot
aan vrije elektronen bestaat), naar het p-materiaal (waar een tekort bestaat), rennen? Wat zul
len we nou krijgen?', vroeg meneer Leeckmans
stomverwonderd.
'Wat bént u toch een heetgebakerd manneke,
meneer Leeckmans! Ik ben nog maar nét aan 't
begin van mijn verhaal, mijn beste! Die twee
plaatjes siliciumkristallen legt men, weliswaar,
op elkaar, maar dan gaan ze onmiddellijkde oven
in, waar ze, op hoge temperatuur worden... ge
sinterd!'
'Wat is dat nou weer voor een geval?', wilde
meneer Leeckmans weten. 'Sinteren is een 'tech
nisch' woord voor 'Bakken'. Door deze behande
ling ontstaat, tussen het p- en het n-materiaal een
laagje silicium-oxyde. Dat laagje is dunner dan
een mensenhaar, maar vormt, niettegenstaande
dat, een uitstekende isolatie. Dit silicium-oxydelaagje noemt men de 'sperlaag'. Kijk zo!'
En de majoor tekende Fig. 17 op het bord.

+
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sperlaag
Fig. 17. Schematische voorstelling van een diode,
bestaande uit n- en p-materiaal, gescheiden door een
'sperlaag'.
'Wanneer we de toestand aan weerszijden van de
'sperlaag' overzien', vervolgde de majoor, met
een vérziende, krijgshaftige blik, die bij deze
formulering volkomen paste, 'dan vinden we aan
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de ene zijde een n-materiaal, met een teveel aan
elektronen en aan de andere zijde een p-materiaal met te weinig elektronen'.
'Eh, er is dus sprake van een potentiaalverschil

DOOR DE SPERLAAG KUNNEN
DE ELEKTRONEN NIET NAAR
HET "LAND VAN GEBREK*
ter weerszijden van de sperlaag!', merkte meneer
Leeckmans, zijns inziens, snugger op. 'Gedeelte
lijk staat het gelijk inderdaad aan uw kant', ver
volgde de majoor, 'maar we merken er alleen van
buiten niets van. Een halfgeleider-diode kan
beslist niet als een batterij worden beschouwd.
Maar, om even in de teil te duiken (een merk
waardige opflikkering van humor bij de majoor!),
het overschot aan de ene zijde en het gebrek aan
de andere zijde, heeft natuurlijk wél gevolgen!
Die elektronen zijn net als 'honden'! Ze ruiken
het, als 't ware en door de warmtebeweging, die
zelfs bij een kamertemperatuur van 20 graden
Celsius ruimschoots aanwezig is, zullen er door
de 'mazen van de wet' van de sperlaag elektro
nen naar de andere kant doordringen. Vlak om
de sperlaag wordt het n-materiaal dus in feite
positief, omdat daar elektronen weg zijn en het
p-materiaal een pietsie negatief, omdat daar zo
juist een paar elektronen 'van de andere kant' ko
men rondneuzen en onder het 'prikkeldraad' zijn
doorgekropen'.
'Dus niet het gehele n-materiaal wordt positief,
als ik 't tenminste goed heb begrepen?', vroeg
meneer Leeckmóns.
'Nee, zoals ik al zei, we merken er bij die diode,
van buiten, niets van. Door de warmtebeweging
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zal er zelfs een heen- en weergaande beweging
van elektronen dóór de sperlaag zijn. Er is dus
een soort 'spergebied', dat uiteraard, een be
paald potentiaal-verschil in het inwendige van de
diode veroorzaakt. En schrijft u nu even op, dat
we dat passeren van de elektronen dóór de
sperlaag 'diffunderen' noemen en het potentiaal
verschil noemen we de 'diffusiespanning' of
platweg, de 'sperlaagspanning'. U kunt aan de
buitenkant van een diode deze spanning dus niet
meten. Alhoewel deze spanning ons, enerzijds,
in de elektronische schakelingen parten kan spe
len, wordt deze soms ook, met voordeel, ge
bruikt. Maar dèt wordt u misschien later nog wel
eens duidelijk'.
Meneer Leeckmans zag dat écht niet zo direct zit
ten, maar berustte.
'Laten we nu maar eens eventjes gaan bekijken
hoe de doorsnede van zo'ndiodeeruitzietendan
zullen we meteen maar de symbolische voorstel
ling van een diode in een schema laten zien'. (Zie
Fig. 18.)
'Wat betekent dat driehoekje in het schemasymbool, majoor?', wilde meneer Leeckmans
weten.
'Dat driehoekje moet u zien als een 'pijl', die de
'doorlaatrichting' van de elektrische stroom door
de diode aangeeft'.
sperlaag

Fig. 18. Doorsnede en schemasymbool van een diode.

'Doorlaatrichting?', Meneer Leeckmans' wenk
brauwen schenen van louter verbazing over zijn
kalende schedel het heelal in te vliegen. 'Rustig,
rustig nou maar!', vermaande de majoor. 'Ik zal
't u allemaal haarfijn uitleggen. Laat uw wenk
brauwen maar weer 'op de plaats rust' zakken.
Wanneer u nou niet in de war wilt raken met dat
positiever worden van de n-laag en het negatie
ver worden van de p-laag, ter weerszijden van de
sperlaag, dan moet u, in gedachten, maar even
met mij mee gaan naar een militair oefenveld.
Neem me niet kwalijk, dat ik hier een militair
voorbeeld neem, maar dat gaat gemakkelijker.

We hebben twee troepen soldaten. Eén troep mèt
geweren en één troep zonder geweren. Die ge
weren moet u zich maar voorstellen als 'elektro
nen'. Tussen beide troepen soldaten is een prïk-

der wapens dus wapens gekregen en de troep
mèt wapens heeft de wapens ingeleverd.
Weliswaar is er een korte 'stroom van geweren'
geweest, maar die houdt nu op. Dat is derhalve

keldraadversperring aangebracht, zegt u daar
maar de 'sperlaag' voor. Enkele soldaten, die zich
vlak bij die 'sperlaag' bevinden, kunnen hun ge
weren, met de hand, door de prikkeldraadver
sperring heen, aan de niet gewapende soldaten
aanreiken. Er is dus sprake van een korte 'sperlaagstroom' en het geheel eindigt in veel heen en
weer gepraat en een daverend meningsverschil!
Voor deze situatie zouden wij het woord 'sperlaagspanning' kunnen toepassen! Na het even
wicht zullen de voorste soldaten van de onbewa
pende troep geweren hebben en de voorste
soldaten van de bewapende troep zijn ze kwijt!
Maar nu grijpt het kader krachtdadig in! De offi
cieren jutten de troepen op en ze leggen aan
weerszijden een 'spanning' aan, in de vorm van
twee vrachtwagens. Eén wagen mét wapens,
draagt het opschrift: 'Wapens in ontvangst ne
men' en op een andere wagen die leeg is, prijkt
het bord:
'Wapens inleveren!'. Kunt u 't allemaal nog goed
volgen?'
'Eh, ik geloof van wel...', zei meneer Leeckmans.
'Welnu', vervolgde de majoor. 'De wagen mèt
wapens zetten we nu bij het uiteinde van de
troep, die niet over wapens beschikt en de lege
wagen bij de troep, die wél bewapend is. Na bij
zonder krachtige en vooral luidruchtige aan
drang van de officieren zullen de soldaten gehoorgeven aan de bevelen en heeft de troep zon-

een regelrechte status quo en de stroom staat
volledig stil. Geen soldaat, die er ook nog maar
één sikkepitje van snapt en de opstelling is defini
tief in 'spertoestand' gebracht!'
'Dus, als ik 't mag uitleggen, of liever gezegd:
vertalen...', onderbrak meneer Leeckmans.
'Gaat uw gang maar!', zei de majoor uitnodigend
en hij ging er languit bij zitten.
'Ik heb begrepen, dat die n-compagnie de n-laag
was en de p-compagnie de p-laag. Met de 'gewe
ren' bedoelde u de 'elektronen'.'
'Dat is juist, gaat u door!', moedigde de majoor
aan.
'Ik moet wel tot de conclusie komen', vervolgde
meneer Leeckmans, dat die twee vrachtwagens
de beide elektroden van een batterij voorstellen.
Aan de negatieve klem een voorraad geweren
(hier bedoeld als 'elektronen') en aan de andere,
positieve klem een gebrek aan wapens ofwel
'elektronen'. Is dat zo, majoor?'
'Precies de spijker op zijn harsens getikt', prees
de majoor.
'Wanneer ik de p-laag aan de negatieve klem
aansluit en de n-laag aan de positieve klem van
een batterij, dan loopt er, gedurende korte tijd,
een stroom... maar die houdt op en... (hetspreektempo van meneer Leeckmans werd steeds be
dachtzamer..., meneer Leeckmans was kennelijk
zélf aan het denken geslagen), dan zou je kunnen
zeggen, dat de 'weerstand' van de diode nu zó
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groot is geworden, dat die feitelijk geen stroom
meer doorlaat... Je zou (heldere opflikkering in de
ogen)... óók... kunnen... zeggen, dat die sperlaagspanning nu even groot is als de batterijspanning. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat die
diode in 'sperrichting' is aangesloten!'
Meneer Leeckmans trok de stoute pantoffels aan,
liep naar het bord en tekende daarop, een beetje
beverig, Fig. 19.

De bewondering van de majoor voor de, toch wel
logisch denkende 'administraat' meneer Leeck
mans had nu werkelijk een duizelingwekkende
hoogte bereikt! Hij kreeg er zelfs een brok van in
de keel. Zoiets had de majoor nooit of te nimmer
van de timide meneer Leeckmans verwacht. Hij
probeerde het 'brok' weg te slikken, maar dat
schoot nét in zijn verkeerde keelgat! Een en ander
ging met zulk een enorm geraas gepaard, dat
Eleonora angstig de kamer binnenrende en met
een begon haar heer en gemaal krachtig op de
rug te kloppen.

'Ik ben met u, meneer Leeckmans, als leerling,
zéér en zéér tevreden! Maar, voor de drommel...
we zijn hier niet bij elkaar om elkaar op de schou
der te kloppen! Laten we liever eens de polariteit
van die batterij omkeren. Om ons voorbeeld van
zoéven te gebruiken, laten wij de beide vrachtwa
gens verwisselen. Bij de p-compagnie (die dus
een gebrek aan wapens had), komt nu de vracht
wagen met het opschrift: 'Wapens inleveren!' en
aan de andere kant (bij de 'bewapende' n-compagnie), plaatsen we de vrachtwagen met op
schrift 'Wapens in ontvangst nemen!'
U begrijpt wel, dat de verwarring bij de soldaten
nu ontstéllend groot zal zijn. Maar, onder krachti
ge en luide aanmoediging van de officieren ko
men de soldaten in aktie en beginnen, als de
blèksem, wapens door de sperlaag heen aan te
reiken en aan te pakken.
Het kader zorgt er intussen voor, dat een, achter
de hand gehouden, 'geheime' troep, de wapens
van de volgeladen vrachtwagen naar de leegge
haalde vrachtwagen brengt. Op die manier ont
staat er een 'stroom' van wapens. De prikkel
draadversperring (de sperlaag dus!) speelt nu in
feite geen enkele rol meer en is, als 't ware, 'ge
neutraliseerd'.
Dat wil dus zeggen: bij de positieve klem van de
batterij, aan de p-laag en de negatieve klem, die
met de n-laag is verbonden, wordt de stroom,
dóór de diode, tot stand gebracht en door de bat
terij in stand gehouden. De diode staat nu in
doorlaatrichting aangesloten. Er vloeit dus een

"t Is niets, kindjelief..., 't gaat alweer over...',
sprak de majoor, nog steeds hevig kuchend. Dan
schraapte hij, op militaire wijze zijn keel en sprak,
een beetje hees:

stroom door die merkwaardige halfgeleider, nét
alsof er géén weerstand aanwezig is, of anders
gezegd: alsof er helemaal géén sperlaag meer
bestond!'

+

Fig. 19. Een diode in 'sper'-richting aangesloten.
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'En dét is dus die 'doorlaatrichting', stelde me
neer Leeckmans vast, met een hemelse uitdruk
king van uiterst begrijpen op zijn gelaat.
'Krèk, zó is 't', bevestigde de majoor. 'Kijk, ik te
ken 't even voor u op het bord'. (Zie Fig. 20.)

wispelturige wisselstroom gaan 'temmen' tot
een ordentelijk gelijkstroompje. Kijkt u maar eens
even naar hetgeen ik nu op het bord ga tekenen'.
(Zie Fig. 21.)

+++
+ 4- 44-4-4-

-F
Fig. 20. Een diode in 'doorlaat'-richting aangesloten.
'Zó, dat is 't dus! Ingewikkeld op 't eerste gezicht,
maar toch eigenlijk heel eenvoudig', zei de ma
joor.
'Je zou eigenlijk kunnen vaststellen, dat zo'n dio
de de stroom maar inéén richting doorlaat! Een
soort 'gelijkrichter' dus', sprak meneer Leeck
mans bedachtzaam.
'Zeker, dat mag u gerust beweren, wat mij be
treft. En ik zal 't u ook laten zien, dat u volkomen
gelijk hebt. We zullen, bij wijze van proef, zo'n

Fig. 21. Met een diode kunnen we een wisselstroom
gelijkrichten tot een 'pulserende' gelijkstroom.
'We kunnen de 5-volt secundaire wisselspanning
aansluiten. Zou u alleen maar 4 volt ter beschik
king hebben, geen nood, dat gaat eveneens
prima.
U ziet wel, deze proefopstelling zal u geen hoofd
brekens kosten! De stroomrichting en de polari
teit (+ en - dus) van de verkregen 'pulserende'
gelijkspanning, zijn eveneens in het schakelsche
ma aangegeven. Als zuinige huisvader heb ik er
59

een 1 kilo-ohm weerstandje tussengeschakeld
om de diode te beschermen tegen overbelasting.
Hier krijgen wij nu een 'pulserende' gelijkspan
ning te zien, omdat slechts één helft van een pe
riode van de wisselspanning, afgenomen van de
secundaire van de scheltransformator, 'gelijk
gericht' wordt'.
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'Dat is me toch niet helemaal duidelijk!', klaagde
meneer Leeckmans.
'En tóch is 't stomeenvoudig', meende de ma
joor. 'Kijk, hier is de grafische voorstelling van
een wisselspanning, zoals ik u al eens heb laten
zien:
+
+
-t-

De diode laat maar één helft van een periode van
een wisselspanning door. We snijden de perio
den dus eenvoudig door, wanneer we 'gelijkrichten' en krijgen dan:

+

+

+

+
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'Een 'bobbeltjes'-spanningl', riep meneer Leeckmans verrukt uit.
'U laat me steeds weer versteld staan door uw
vindingrijkheid!', zei de majoor, een beetje
schamper. Hij was van mening, dat wanneer
woorden van wijsheid van zijn lippen stroomden,
geen baarlijke leken 't recht hadden hem in zijn
betoog te onderbreken door het uitkramen van
volkomen 'a-technische' warhoofderij! Even te
kende zijn stijgende bloeddruk een soort rood,
wit en blauw patroon op zijn gelaat, maar hij be
heerste zich en sprak:
'U zult zien, dat gaat allemaal op rolletjes. Wat
denkt u overigens van een 'hik'-spanning, in
plaats van een 'bobbeltjes'-spanning? Een hikhoeps... pardon... spanning? Ook niet slecht,
nietwaar, meneer Leeckmans?'
Meneer Leeckmans lachte maar zo'n beetje als
een boer, die een verdraaide kiespijn heeft...
Daarom wisselde de majoor zeer diplomatiek
snel van gespreksthema en kondigde plechtig
aan:
'We gaan nu spreken over een hoogst interessant
onderwerp, namelijk de transistor. De transistor
heeft een werkelijk revolutionaire invloed op de
ontwikkeling van de elektronica gehad! In de
moderne elektronica is de transistor eenvoudig
niet meer weg te denken! Als u een draagbaar
radiotoestelletje nu eens vergelijkt met de halve
kolenbakken, die u vroeger nodig had om een
enigszins behoorlijk geluid te krijgen, dan danken
we dat volledig aan de moderne transistoren.

Men maakt ze al zó klein, dat er wel zo'n kleine
100 stuks op één vierkante centimeter kunnen
worden aangebracht. En waarschijnlijk zijn dat
nog ontzaglijke 'knollen' bij hetgeen wij in de
komende jaren te verwachten hebben!
In principe bestaat een transistor feitelijk uit twee
gekoppelde dioden. Dat zal ik later nog wel eens
laten zien. Ik zal even een doorsnede van een
transistor voor u tekenen, dat maakt het bespre
ken wat eenvoudiger. Ik teken een transistor, die
bestaat uit een n-laag, een p-laag en weer een nlaag. Bovendien teken ik er het schema-symbool
voor u bij'. (Zie Fig. 22.)
9 W//////A
p-laag

ten-loagM
Fig. 22. Doorsnede van een siliciumtransistor, een zgn.
n-p-n-transistor.
collector
IC)
basis (B)

emitter
IE)

schemasymbool van een
n-p-n-transistor

'Wat betekenen die woorden 'basis', 'collector',
en 'emitter', majoor?', informeerde meneer
Leeckmans.
'Dat zal ik u stréks uitleggen. Zoals u zich zult
herinneren, heb ik u bij de bespreking van de dio
de al verteld, dat in de 'doorlaatrichting' de
potentiaal-sprongen aan de sperlaag kleiner wa
ren en in de 'sperrichting' juist groter. Maar er
vloeide in de sperrichting toch een klein 'lekstroompje', dat vrij gemakkelijk de sperlaag kon
passeren, daarbij krachtdadig geholpen door de
potentiaal-verschillen.
De transistor, die wij nu bespreken, is een zgn.
'lagen-transistor'. Deze benaming is duidelijk,
want deze transistor is opgebouwd uit 3 lagen.

halfgeleidend materiaal. In dit geval siliciumkristallen. Ikteken 'tmaarweereventjes'. (Zie Fig.
23.)
'Deze 3 lagen vormen achtereenvolgens de emitter (E), de basis (8) en de collector (C).
Zoals u ziet bestaan de emitter (E) en de collector
(C) uit n-materiaal en de basis (8) uit p-materiaal'.
'Men zou een lagentransistor feitelijk kunnen
vergelijken met een taart, met verschillende la
gen room er tussen, of met een sandwich!',
meende meneer Leeckmans er olijk te moeten
tussengooien.
'Als u daar dringend behoefte aan hebt, dan doet
u dat maar', knorde de majoor, uit zijn hum. Hij
was, verdraaid nogantoe, juist bezig zich geeste
lijk voor te bereiden op een glashelder betoog en
nou moest zo'n stuk onbenul van een platvoeter
er natuurlijk weer tussen komen!
'Ahum...', vervolgde de majoor. 'Die doorsnedetekeningen geven eigenlijk niet precies de con
structie van een n-p-n-transistor weer. De col
lector en de emitter zijn, naar verhouding, foutief
getekend. In werkelijkheid ziet de zaak er onge
veer zó uit'. (Zie Fig. 24.)
collector
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Fig. 23. Doorsnede van een n-p-n-transistor.
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Fig. 24. In werkelijkheid is de collector aanzienlijk gro
ter dan de emitter!
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'Waarom dan?', vroeg meneer Leeckmans (de
vraag kon overigens niet korter).
'Omdat de transistor als versterker moet werken
en een groter oppervlak méér invloed heeft.
Een, op een transistor aangesloten, spannings
bron zal de elektronen van de emitter naar de
basis trekken en er ontstaat dan een doorgang
naar de collector. Kijkt u maar!' (Zie Fig. 25.)
E

B
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----------------------------------Fig. 25. Een spanningsbron trekt elektronen van de
emitter naar de basis en er ontstaat derhalve een door
gang naar de collector.

'Dat ziet me er veel te 'technisch-wetenschappelijk' uit, majoor! Daar begrijp ik geen snars van
om 't in het Algemeen Beschaafd Nederlands uit
te drukken!', klaagde meneer Leeckmans.
'Alleen vanwege die paar lettertjes en cijfertjes
zeker!', hoonde de majoor. 'Maakt u zich maar
geen zorgen, buurman! 't Heeft niet veel om 't lijf
en ik zal 't u allemaal duidelijk uitleggen. Laten
we, om te beginnen eens een kleine spanning,
bijv. een halve volt, in de 'doorlaatrichting' tus
sen de emitter en de basis aanleggen'.
'Nou en wat gebeurt er dan nog?', vroeg meneer
Leeckmans een beetje snibbig.
'Helemaal niets opmerkelijks! De spanning is im
mers in de goede richting aangesloten en daar
door zal er een stroompje gaan vloeien door de
sperlaag tussen de emitter en de basis. Dat is al
les!'
'Dat is dan ook niks om over naar huis te schrij
ven', zei meneer Leeckmans, nog steeds uit zijn
hum over die geheimzinnige lettertjes /b, /c enzo
voorts.
'Ja... er gebeurt nog iets! Die stroom zal namelijk
in de basis vrije elektronen binnenbrengen van
uit de emitter, die immers uit n-materiaal be
staat. De basis is uiterst dun en daarom zullen er
maar weinig elektronen in het p-materiaal belan
den. We zien op de tekening deze basis-stroom
met /b aangegeven. Maar... inmiddels zullen er
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wél elektronen doorstoten naar de collector! Ze
worden namelijk daarheen getrokken door de
positieve spanning van de batterij. De potentiaalsprong (waarover we al meer hebben gesproken)
van de tweede sperlaag, doet daarbij ook een be
hoorlijke duit in de zak.
Van de collector vloeien die elektronen dan, via
de batterij Uec weer naar de emitter terug! En dat
is nou alles, meneer Leeckmans...'
'Dus', zei meneer Leeckmans, heel langzaam, 'als
ik de zaak goed heb begrepen, is een kleine
stroom door basis en emitter al voldoende om de
elektronen door de tweede sperlaag heen te du
wen, die henanders zou hebben tegengehouden,
als er geen kleine spanning was aangelegd op de
basis!'
'Prima, werkelijk voortreffelijk!', riep de majoor,
bijna juichend.
'De transistor werkt dus als stroom-versterker,
omdat de verandering van de collector-stroom
belangrijk groter is dan die van de basis-stroom',
stelde meneer Leeckmans vast.
'U hebt 't allemaal uitstekend begrepen, want 't
is inderdaad zó, dat de collector-stroom afhanke
lijk is van de basisstroom en die collectorstroom
is vaak 50 tot 200 maal groter dan de basisb
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Fig. 26. Twee voorbeelden van transistoren.
Bij model a is de collector aangegeven d.m.v. een, al
of niet gekleurde, stip. Tussen de aansluiting van de
collector en de emitter bevindt zich de basis.
Bij model b (uitgevoerd met een metalen behuizing zit
de aansluiting van de basis in het midden, zo dicht
mogelijk bij de emitter. De collector is vaak aangegeven
d.m.v. een uitstekend lipje.
E = emitter;
B = basis;
C = collector.
stroom. Dat is nu juist 't grote wonder van zo'n
klein transistortje, dat je aan de basis een 'sig
naal' van slechts geringe sterkte kunt aansluiten

!

en aan de collector soms een 200 maal sterker
signaal terugkrijgt. En nu kan ik me levendig
voorstellen, dat u zo'n transistor, naast de teke
ning ervan (zie Fig. 26), die ik hier voor u op het
bord zet, eindelijk wel eens in levende lijve zult
willen aanschouwen. Kijk...', zei de majoor en
grabbelde in zijn broekzak, 'hier heb ik er eentje'.
En tussen duim en wijsvinger prijkte een nietig
'torretje'. Meneer Leeckmans aanschouwde het
'torretje' en merkte op:
'Dat is toch eigenlijk erg verwarrend!'
'De aansluitingen, zoals die in het schema-symbool zijn aangegeven, kloppen helemaal niet met
die van een werkelijke transistor!'
'Daar hebt u groot gelijk in', gaf de majoor gul toe
en hij sprak: 'Dat schema-symbool stamt eigen
lijk nog uit het jaar 1948. Toen gebruikte men zgn.
'puntcontact'-transistoren. Die werden niet van
siliciumkristallen, maar van germaniumkristallen
van n-materiaal vervaardigd. Dit deed dan dienst
als basis, waarop dan weer 2 metaaldraadjes,
met de punten zeer dicht bij elkaar, waren in
gesmolten in het germaniumkristal. Op die
smeltplaats ontstond dan de 'sperlaag'.'
'Hoe heette dat spul ook weer, majoor, een 'geranium'-transistor...?'
'Wel nee, man', lachte de majoor bulderend,
'germanium !'
'Waarom gebruiken ze dan tegenwoordig sili-

n-p-n-transistor
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Fig. 27. Aansluiting van de voedingsspanning bij een
p-n-p- en bij een n-p-n-transistor. Let goed op de + en
- tekens van de batterij!

cium-, in plaats van germaniumtransistoren?',
wilde meneer Leeckmans weten.
'Oh, er wórden nog wel germaniumtransistoren
gebruikt, maar hun aantal wordt snel minder.
Germaniumkristallen zijn namelijk moeilijk te fa
briceren ('kweken' noemen ze dat!). Er is veel,
kostbaar, laboratoriumwerk bij nodig. Bij sili
ciumkristallen gaat datallemaal wat eenvoudiger
en daarom zijn ze ook voordeliger in prijs. Boven
dien zijn siliciumhalfgeleiders (want ook germaniumdioden worden steeds minder toegepast!),
veel beter bestand tegen warmte en kunnen ze
dus grotere stroomsterkten verwerken. Germa
nium is bovendien erg duur spul!'
'Werden die germaniumtransistoren op dezelfde
manier aangesloten als siliciumtransistoren?',
informeerde meneer Leeckmans, die altijd pre
cies 't naadje van de nylon wilde weten.
'Nee, dat was niet het geval, want een germaniumtransistor bestaat in het algemeen uit 2
laagjes p-materiaal, gescheiden door een n-laagje, dat als basis dient. Ik zal ze even naast elkaar
op 't bord tekenen en meteen de aansluitingen
van de spanning aangeven'. (Zie Fig. 27.)
'Zoals u ziet, meneer Leeckmans, krijgt de basis
bij een p-n-p-transistor een negatieve spanning
ten opzichte van de emitter en de collector moet
nog negatiever worden dan de basis.
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'De basisstroom is maar uiterst gering (hoog
stens enkele micro-ampères), maar de collectorstroom is al zo groot, dat deze in milli-ampères
kan worden gemeten.
En die verhouding van de verandering tot de
daarmee corresponderende basisstroom-verandering, noemt men de stroomversterking van
een transistor. Allemaal goed gesnopen nu?',
vroeg de majoor.
'Kort samengevat', antwoordde meneer Leeckmans, die weer eens uitblonk in pure intelligen
tie, 'komt de hele zaak hierop neer:
Een kleine variatie in de spanning tussen basis
en e m i 11 e r, bewerkstelligt een verandering
in de basis-emitterstroom.
En op zijn beurt veroorzaakt deze dan weer een
veel
sterkere
verandering
in de collector-emitterstroom. Zo is 'ttoch?'
'Uitstekend samengevat!', prees de majooren hij
vervolgde:
'En het enige, dat we nu nog moeten doen is een
weerstand in de collectorkring plaatsen, waar
door een versterkte spanningsvariatie wordt
verkregen.
Ik zal nu nog even de beide schema-symbolen op
't bord tekenen van een p-n-p- en een n-p-ntransistor. Dan weet u dat ook, voor 't geval, dat
u zo'n ding ergens in een schema zou tegenko
men'. (Zie Fig. 28.)
collector
basis
Maar bij een n-p-n-transistor moet de basis juist
positiever worden dan de emitter en de collector
nog negatiever dan de basis.
Bij beide typen transistoren dient de voedings
spanning zodanig te worden aangesloten, dat de
emitter-basis-sperlaag in 'doorlaat'-richting ver
keert'.
'En... als je zo'n transistor nou eens verkeerd
aansluit?', vroeg meneer Leeckmans, omdat hij
wel vreesde, dat hij in zijn toekomstige elektro
nisch leven zich met absolute zekerheid zou
vergissen.
'Tjaaahhh', zei de majoor ironisch. 'Uiterlijk zult
u aan die transistor niets bespeuren, maar u kunt
ervan verzekerd zijn, dat 't ding dan voor goed
naar de Filistijnen is! We moeten er natuurlijk
naar streven, 't wèl goed te doen!', schoolmees
terde de majoor.

64

emitter
Fig. 28
schemasymbool van een p-n-p-transistor.
collector
basis
emitter
schemasymbool van een n-p-n-transistor. Let vooral
goed op de pijlrichting!

'Zou ik u nog iets mogen vragen?', vroeg meneer
Leeckmans plotsklaps een beetje bedremmeld.
'Ik ben benieuwd!', zei de majoor, met een blik
op de klok.

'Vroeger hadden we een radiotoestel thuis, dat
met lampen werkte...'
'U zult bedoelen elektronenbuizen, voor de
drommel, meneer Leeckmans!', daverde de ma
joor er plotseling tussendoor. 'Lampen gebruik
je voor verlichting en een 'radiolamp' bestaat niet
en heeft ook nooit bestaan. U kunt hoogstens be
doelen 'radiobuizen', of nog juister gezegd 'elek
tronenbuizen'. Maar laten wij daarover maar lie
ver zwijgen! Dat is een hoofdstuk in de elektroni
ca, dat, wat radio-ontvangtoestellen, versterkers
e.d. betreft, als afgedaan kan worden be
schouwd. Zelfs in een moderne televisie-ontvanger vindt u nog maar één 'buis' en dat is de beeld
buis. De rest wordt allemaal keurig door transistoren opgeknapt...'
'Ja, maarre...', begon meneer Leeckmans weer.
'Gaat u dan maar naar 't museum, als u daar zo
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benieuwd naar bent, maar laten wij er hier, in vre
desnaam, geen tijd aan verspillen!'
'Ik zou toch wel erg graag iets over die elektro
nenbuizen willen weten, majoor!', drong meneer
Leeckmans sterk aan. 'Ik zou daar wel een goede
fles wijn voor over hebben'.
'Nou, vooruit dan maar weer. Maar ik zal 't kort,
héél kort houden, omdat 't eigenlijk tijdverknoeierij is, anders niet. Enfin, goed dan...'
'Vroeger', zo ving de majoor zijn betoog aan,
'noemde de leek 'radio-buizen' inderdaad radiolampen! En dat was heus niet overdreven, want
die eerste radiobuizen gaven zoveel licht af, dat
je bij een 'vierlamps'-radiotoestel best de krant
kon lezen. Bovendien was de warmte-ontwikkeling zo groot, dat je er met gemak de theepot op
warm kon houden!
Uit onze vorige gesprekken hebt u wel begrepen,
meneer Leeckmans, dat elektronen zich tamelijk
vrij kunnen bewegen. Maar... als ze aan het einde
van een geleider kwamen, dan was 't 'ho' gebla
zen. Ze bleven in de geleider en kwamen er niet
meer uit.
Wij spreken nu over een geleider in 'koude'
toestand, want als men zo'n geleider gaat verhit
ten, worden de bewegingen van de elektronen,
bij toenemende temperatuur, steeds sneller.
Ten slotte wordt die beweging zó snel, dat ze uit
de geleider 'springen' en ze blijven dan als een
'wolkje muggen' om die geleider heen dansen.
Werkelijk 'dansen', want ze vallen voortdurend
op de verhitte geleider terug en springen er ver
volgens weer af.
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Deze 'elektronen-dans' noemt men de 'elektronen-emissie' (letterlijk dus: elektronen-uitzending!)
Deze elektronen zijn, uiteraard, negatief gela
den'.
'Mag ik u even onderbreken, majoor?', vroeg
meneer Leeckmans.
'Nou ja, als 't dan beslist moet...!'
'Is het nu zo, dat élk metaal, bij verhitting, elektro
nen gaat uitzenden?'
'Jazeker! Het gloeiende potkacheltje even goed
als een met aardgas gestookte haard! De eerste
radiobuizen waren zogenaamde direct-verhitte
buizen. Dat wil zeggen, dat de gloeidraad zélf als
'emitter' van de elektronen dienst deed. Zo'n
elektronen-emitter noemen we, in de radiotech
niek, een 'kathode'. Later maakte men 'indirectverhitte' buizen, waarbij de gloeidraad werd op
geborgen in een keramisch kokertje, waarvan de
buitenkant werd bestreken met een stof, die ge
makkelijk elektronen loslaat (bijvoorbeeld barium-strontium-oxyde).

De eerste radiobuizen, die men fabriceerde, wa
ren 'diode-buizen'. (Zie Fig. 29.)
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Fig. 29. De eerste proeven met een radiobuis (de eer
ste 'diode').
Zo'n 'elektronenbuis' wordt, bij de fabrikage,
luchtledig gepompt, zodat de elektronen zich ge
makkelijk kunnen bewegen. Bovendien moet die
buis wel luchtledig zijn, want anders zou, door de
aanwezigheid van de zuurstof in de lucht, de
gloeidraad vrijwel onmiddellijk verbranden! Het
zelfde gebeurde bij de gewone, ouderwetse,
gloeilampen om te voorkomen, dat de gloei
draad doorbrandde. Ergens zijn dus de gloeilamp
èn de elektronenbuis nog familie van elkaar!'
'Dat is me volkomen duidelijk', zei meneer Leeck
mans, 'maar u tekent in Fig. 29 een 'anode'. Wat
heeft die er nu weer mee te maken?'
'Mee te maken? Mee te maken?... Die heeft er al
les mee te maken, meneerrrr!', bulderde de ma
joor, plèt van zoveel onbenul. 'Ik heb u wel ver
teld, dat die elektronen, als een wolk muggen om
die gloeidraad dansen. Maar willen we wat aan
dat elektronen-ballet hébben, dus de buis bij
voorbeeld als 'gelijkrichter' gebruiken, dan zullen
we die dansende elektronen toch op de een of
andere manier moeten 'richten'! Om 'tmaareens
militairement uit te drukken. Wat wij daarvoor
nodig hebben is een flinke, hoge positieve ge
lijkspanning aan het andere einde van de elektro-

nenbuis, waar zich de 'anode' of 'plaat' bevindt.
Wanneer we die anode door middel van een bat
terij positief maken ten opzichte van de gloei
draad, dan wil datzeggen dat we weer de situatie
hebben dat de anode een gebrek aan elektronen
heeft en de hele gloeidraad zowat omkomt in het
elektronenoverschot. Reden dus te over, als
'elektron zijnde', om naar dat eiland van rust, de
anode dus, te stevenen. Wanneer nu dat poten
tiaalverschil groot genoeg is, dan zal er door het
luchtledige van de buis een elektronenstroom
vloeien van de gloeidraad (kathode) naar de ano
de'.
'Wanneer we de anode negatief maken ten op
zichte van de gloeidraad, dan lijkt het me, dat er
dan géén stroom vloeit', stelde Leeckmans vast.
'Dat is inderdaad het geval', bevestigde de ma
joor. 'Het is net als de halfgeleiderdiode, een gelijkrichter.
Die oude elektronenbuizen hadden soms wel
zo'n 200 tot 300 volt gelijkspanning nodig om
voldoende elektronen te kunnen aantrekken uit
de gloeiende kathode. Later heeft men buizen ge
maakt, die veel minder anodespanning nodig
hadden, bijvoorbeeld maar 9-12 volt.'
'Hoe kwamen ze dan aan zo'n hoge gelijkspan
ning?', wilde meneer Leeckmans weten.
'Ja, dat was inderdaad een hele bedoening! Eerst
gebruikte men gewone droge batterijen, in serie
geschakeld. Maar na enkele weken al begonnen
die loeders verschrikkelijk te kraken. Toen kwa
men de 'plaatspanningapparaten', uitgerust met
één of twee gelijkrichtbuizen, smoorspoelen en
grote bakken van condensatoren om de pulse
rende gelijkspanning uit die gelijkrichtbuizen (in
werkelijkheid 'dioden' dus), af te vlakken tot een
ordentelijke gelijkspanning. En brommen deden
die krengen ook nog! Enfin, laten we daar maar
liever over zwijgen', sprak de majoor op besliste
toon. Dan vervolgde hij:
Zo'n diode-buis deed dus vroeger precies 't zelf
de als een kleine siliciumdiode, namelijk 'gelijkrichten'. Maar wat een rompslomp kwam daar
allemaal bij kijken..., accu's voor de stroomlevering voor de gloeidraad, een hoogspanningsbatterij, die soms wel 200 volt of meer moest leve
ren, of een loodzwaar plaatstroomapparaat. U
ziet wel, dat u een geweldige bofferd bent, dat u
met uw elektronische knutselarij juist in dit gun
stige tijdperk der halfgeleiders bent begonnen!
Die diode was natuurlijk nog maar een begin,

want al spoedig kwam de vraag op:
Kunnen wij, op de een of andere manier die
kathode-anode-stroom beïnvloeden?'
'Kon dat dan?', vroeg meneer Leeckmans
nieuwsgierig.
'En of dat kon! Het was de geniale Amerikaanse
fysicus Lee de Forest, die op de lumineuze ge
dachte kwam, om nog een elektrode aan te bren
gen in de buis en wel tussen kathode en anode
in!
Op die manier ontstond de triode (tri = 3), derhal
ve een radiobuis met 3 elektroden. (Zie Fig. 30.)
En dat bleek weer een enorme stap vooruit te
zijn!'
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'Wat deed dat rooster in een triode-buis nu eigen
lijk voor interessants?', informeerde meneer
Leeckmans, die intussen al aan zijn tweede bloc
note was begonnen.
'Dat is eenvoudig genoeg te verklaren', meende
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de majoor, 'stelt u zich dat rooster nu eens voor,
helemaal omringd door de elektronenwolk van
de gloeidraad (tussen haakjes: een ander woord
voor die elektronenwolk is 'ruimtelading'). Zo
lang wij dat rooster nergens mee verbinden, dan
gebeurt er niets en de buis blijft gewoon als 'dio
de' werken.
stroom

anode

—0-

\
rooster

\

roosterstroom

+
kathode

F
geen stroom

Fig. 30. Werking van het rooster in de triode.
Bij de bovenste tekening voert het rooster een positieve
potentiaal; en elektronen kunnen ongehinderd naarde
anode. Bij de onderste tekening is het rooster negatief
waardoor de elektronenstroom belemmerd wordt. Door
het variëren van de negatieve roosterspanning kunnen
we de anodestroom sturen, vandaar de term 'stuurrooster'.

Maar... als wij het rooster met de een of andere
gelijkspanningsbron verbinden, die positief (+)
is, zal het rooster als 'hulp-anode' gaan werken,
omdat het nu positief geladen is. Het zal de
eveneens positief geladen anode gaan meehel
pen méér elektronen uit de kathode te zuigen.
Dat wil zeggen, dat geldt slechts voor een deel
van die elektronen! Ze zullen op het rooster
terecht komen en via de roosterspanningsbron
weer in de kathode belanden, waar ze oorspron
kelijk ook vandaan zijn gekomen. Die elektronen
stroom noemt men de roosterstroom. Maar de
kans is groot, dat andere elektronen, wanneer ze
eenmaal tussen het roosterspiraaltje terecht zijn
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gekomen, door de anode, die nog een veel hoge
re positieve spanning heeft dan het rooster, zul
len worden aangetrokken.
Er zullen zoveel mogelijk elektronen van de
kathode naar de anode vloeien. Maar ook hieraan
komt tenslotte een einde, want de kathode zal
verzadigd raken en verdere verhoging van de
positieve( + ) spanning is volkomen nutteloos. Er
zullen toch niet meer elektronen naar de anode
worden gezogen'.
'Maar als dat rooster nu eens een negatieve la
ding krijgt, majoor', merkte meneer Leeckmans,
met een bijzonder slim gezicht op.
'Uitstekend opgemerkt!', prees de majoor, 'dat
zullen we dan maar meteen hebben ook! Wan
neer het rooster een negatieve(-) lading krijgt,
ten opzichte van de kathode, zullen alleen elek
tronen, die loodrecht omhoog suizen uit de
kathode, de gelegenheid krijgen om de anode te
bereiken.
Het overgrote deel van de elektronen, die niet
zo'n grote snelheid bezitten, of niet loodrecht
door de kathode worden geëmitteerd, maakt
meteen rechts-om-keert naar de kathode. Echter,
des te groter de negatieve(-) lading van het
rooster is, des te minder elektronen de anode zul
len kunnen bereiken. Het negatief(-) geladen
rooster stoot immers de, eveneens negatieve(-)
elektronen eenvoudig terug!
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Wij zullen 't praktisch alleen over roosters met
negatieve(-) lading hebben tijdens dit gesprek.
Roosterstroom, zoals bij een positief( + ) geladen
rooster, komt er niet meer aan te pas!
Maar, (de majoor was uitstekend op dreef) ook
die trioden bleken nog lèng niet ideaal te zijn en
in de loop der jaren bracht men wel 5 of meer
roosters in die elektronenbuizen aan. Elk van die
roosters had een eigen taak. Zo moest het remrooster er bijvoorbeeld voor zorgen, dat de elek
tronen, die met een enorme snelheid van de
kathode naar de anode suisden, niet, tengevolge
van hun tomeloze vaart, terugsprongen van de
anode. Een scherm-rooster moest er dan voor
zorgen, dat die, uit de band springende, elektro
nen weer netjes werden opgevangen en afge
voerd. Gelukkig, dat we dat allemaal achter de
rug hebben...
Maar, beste Leeckmans', zei de majoor, nog
maals een zeer nadrukkelijke blik op de klok wer-

pend, 'we zullen nu geen moment langer verspil
len aan die verdraaide elektronenbuizen! Ze kun
nen me gestolen worden, allemaal! Ik stel u voor
het glas te heffen op uw zeer prijzenswaardige
oplettendheid en toewijding.
Ik vind, dat u dat vanavond bést hebt verdiend!'
'ELEONORA...!', brulde de majoor, alsof hij een
heel excercitieveld moest overschreeuwen, 'hier
met die glazen...!'
Diezelfde nacht ontwierp meneer Leeckmans (in
zijn dromen!), een gloednieuwe diode, die be
stond uit een veiligheidsscheermesje, waarop hij
een stift uit een vulpotlood drukte. De ontvangst
was 'luisterrijk'. En zonder 't te beseffen, vond
meneer Leeckmans iets uit, waarmee radio-amateurs zo'n slordige 50 jaar geleden al radiotelegrafie zomaar 'uit de lucht' oppikten! Vier glazen
Moezelwijn hadden drastisch meegeholpen tot
deze wonderbaarlijke uitvinding...
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de vijfde avond
Over 'vonkende' breipennen, trillende asbakjes en een 'bliksemse' Russische professor.
Een trap tegen de tafelpoot en we hebben radio! Van 'katte-snor' tot stereo... 't was een
lange, lange weg. Een draaggolf wordt 'ingeënt' en we transporteren muziek door de
lucht. Ten slotte: de stom-simpelste radio-ontvanger, die u zich maar kunt dromen en een
probaat middel tegen zielespionnen...
'Eleonora! Schenk meneer Leeckmans eens
eventjes een stevig glas in. Hij zal 't vanavond
méér dan nodig hebben!', kondigde de majoor

Everardus Ludovicus Degenouwer, opgeruimd
aan.
'We zullen 't vanavond namelijk hebben over
draadloos Zenden en Ontvangen. Dus zetje maar
schrap, meneer Leeckmans!'
Meneer Leeckmans draaide een beetje onrustig
op 't puntje van zijn fauteuil, beducht voor de din
gen, die zouden komen. Want dat leek niet mis
te zijn!
'Hoe is dat met die radio eigenlijk allemaal be
gonnen?', zei de majoor, meneer Leeckmans vor
send vanonder zijn zware wenkbrauwen aan
kijkend.
'Ik zou 't u niet kunnen zeggen, majoor', zei
meneer Leeckmans, een beetje beduusd. Waar
schijnlijk was ie bang, dat de majoor hèm van al
die herrie in de 'ether' verdacht.
'Dan zal ik u in gedachten even meenemen naar
het einde van de vorige eeuw! Aan de Technische
Hogeschool in Karlsruhe werkte toen een zeer
begaafde, 28-jarige hoogleraar in de Natuurkun
de, waar ik u al eens eerder over sprak. Prof. Heinrich Hertz, aan een serie onderzoekingen.
Die hadden betrekking op 'elektromagnetische
golven', die een Edinburgse natuurkundige, Ja
mes Maxwell, al 15 jaar eerder, zuiver op grond
van wiskundige berekeningen, had 'voorspeld'.
Maar geen mens was 't tot dusverre gelukt, het
werkelijk bestaan van dergelijke golven ook
inderdaad te bewijzen!
Dat hebben wij bijv. in de scheikunde ook al
meermalen meegemaakt. Enkele, thans beken
de, scheikundige elementen werden vaak vele jaren tevoren 'voorspeld' en men hield alvast

netjes een plaatsje voor hen vrij. Pas veel later
werden zulke 'voorspelde' elementen dan ook
werkelijk aangetoond.
Een wel zeer toevallige waarneming bracht de
jeugdige Prof. Hertz op 't juiste spoor van die, al
15 jaar tevoren 'geprofeteerde' elektromagneti
sche golven!
Hij wekte elektrische vonken op door middel van
een elektriseermachine. Deze bestond uit een
grote draadklos waarin een weekijzeren kern en
voorzien van een onderbreker, waardoor de
elektrische stroom, die door de draadspoel werd
geleid, voortdurend en zeer snel werd onderbro
ken.
U hebt 't natuurlijk al begrepen, wanneer een
elektrische stroom voortdurend en zeer snel
wordt onderbroken, vliegen de elektronen in ra
zende vaart heen en weer in de draadspoel en er
ontstaat een wisselspanning met een hoge fre
quentie.
Heel toevallig bracht Prof. Hertz een tweede
draadspoel in de nabijheid van de spoel van een
in werking zijnde elektriseermachine.
Plotseling kreeg hij een ingeving... en hij verbond
de uiteinden van de tweedespoel met twee kope
ren bollen, die hij heel dicht bij elkaar hield. Wat
hij eigenlijk niet had durven hopen, gebeurde nu
inderdaad! Kleine vonkjes sprongen tussen de
beide koperen bollen heen en weer!
Hierdoor werd bewezen, dat, in de volkomen los
van de eerste spoel staande, tweede spoel, even
eens een wisselspanning werd opgewekt.
Na van de eerste verwondering te zijn bekomen,
probeerde de jeugdige hoogleraar 't, in plaats
van met een spoel, met een recht stuk koper
draad. Aan beide uiteinden van de 'vonkenbrug'
van de elektriseermachine maakte hij een rechte
koperdraad vast.
Het lukte allemaal prima en op die manier wekte
Prof. Hertz reeds elektrische trillingen met een
frequentie van 100 miljoen perioden per seconde
op!'
'Tjonge, tjonge', was de enige reactie van me
neer Leeckmans.
'Maar... laten wij nu eerst eens eventjes de 'ba
lans' opmaken', sprak de majoor energiek.
'Wat hebben we tot dusver eigenlijk allemaal be
keken? Laat eens kijken: de condensator, de
spoel, de transformator, de halfgeleiders en dank
zij uw vermaledijde doordrammen... de elektro
nenbuis. Maar, meneer Leeckmans,;dan hebben

wij een 'historisch' moment bereikt, want we
kunnen nu een 'zender' fabrieken!'
'Dat mag toch niet!', viel meneer Leeckmans, als
degelijk staatsburger, verontwaardigd de majoor
in de rede.
'Nee, dat mag zéker niet! Maar een eenvoudig
proefje, waarbij de elektromagnetische golven
niet buiten het tuinhek van dit huis kunnen ko
men, is een heel andere zaak!
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Laat ik u eerst eens uitleggen wat het principe van
een radio-zender is.
Het merkwaardige is, dat de 'voortplanting' van
elektromagnetische golven (laten we maar ge
makshalve zeggen: radiogolven) begint bij een
frequentie van ca. 20 kilo-hertz (20 kHz schrijven
we dan)'.
'Maar waarom planten elektromagnetische gol
ven zich pas na 20 kilohertz voort', vroeg meneer
Leeckmans kien.
'Neem me niet kwalijk dat ik daar even mee
wacht. Op een tijdstip dat u iets meer van het op
wekken van een elektromagnetische trilling be
grijpt, zal ik het u uitleggen. Wilt u me helpen
herinneren?'
Dat wilde meneer Leeckmans wel en hij maakte
snel een notitie.
'In zijn allereenvoudigste vorm ziet een radio
zender er als volgt uit. (Zie Fig. 31.)
Zoals u ziet is de zender die wij ook kunnen be71

schouwen als een 'dynamo' of beter: 'generator',
een toestel dat een wisselspanning van hoge fre
quentie opwekt, verbonden met 2 open gelei
ders'.
Hier viel de mond van meneer Leeckmans wa
genwijd open! 'Maar hoe kan dat nou?', vroeg hij
aarzelend.
"t Kan heus wel en 't bewijs kunt u zelf leveren
door bijv. op Hilversum 1 of 2 af te stemmen. De
zendmasten in Lopik bestaan uit enorm hoge
metalen masten, die op een zwaar geïsoleerde
voet staan. De zender is aan één kant met de mast
verbonden en aan de andere zijde met een aardleiding.
In principe hebben we dus precies hetzelfde,
zoals Fig. 31 laat zien! En in feite hebben wij
eigenlijk te doen met een gewone 'transforma
tor'!'
'Dat is toch onmogelijk, majoor... er is toch geen
'winding' aanwezig!', wierp meneer Leeckmans
tegen, die ook niet op zijn achterhoofd was geval
len en hij vervolgde: 'Een transformator moet
immers altijd tenminste één winding hebben om
een gesloten kring te vormen. Wat heb ik nou aan
mijn bromfiets hangen?'
'Ik zal 't straks haarfijn bewijzen met behulp van
twee simpele breipennen', beloofde de majoor.
Dan vervolgde hij: 'Wij hebben hier te maken met
een wisselspanning van hoge frequentie, die
door de zender wordt opgewekt. Die zender kun72

nen we, zoals ik al zei, beschouwen als een 'ge
nerator'. In de mast loopt een wisselstroom
van hoge frequentie. En er zullen rondom die
mast derhalve elektromagnetische golven ont
staan, precies zoals bij een gewoon huis-tuinen-keukentransformatortje, dat u voor uw elektri
sche bel gebruikt!'
9°

®/20kHz,

G=de generator

Fig. 31

ób

'Maar dat kèn niet', zei meneer Leeckmans op
besliste toon.
'En dat kan wél', zei de majoor.
'Nietes!' sprak meneer Leeckmans, iets luider.
'Wélles', riep de majoor nog luider.
'Nie..., hoe kan dat dan? Er kan toch geen stroom
door een loshangende draad lopen? Hoe heb ik

't nou?', zei meneer Leeckmans, met een ver
dacht blosje op de wangen.
'Dat is tenminste een zinnige vraag', moest de
majoor toegeven.
'Kijk, die draad (de antenne dus) kunt u opvatten
als de ene elektrode van een condensator en de
andere elektrode is de 'aarde'. En, meneer Leeck
mans, wat zit daar tussen die twee condensatorelektroden?
Nou...?'
'Lucht, doodgewone lucht', antwoordde meneer
Leeckmans braafjes.
'En wat is die lucht?', vroeg de majoor, als een
volmaakte leraar, op een toontje, alsof hij met
een ietwat achterlijke leerling sprak.

Hertz hier eens eventjes opnieuw gaan nemen!',
ging de majoor onverstoorbaar verder.
'Nou, dat lijkt me geweldig interessant! Maar hoe
zouden we dat voor elkaar moeten brengen?
Elektriseermachines en spoelen en zo...!'
'Abacadabra...!', riep de majoor en griste een
doek weg, dat over een tafeltje in de hoek van de
kamer stond.
'Kijk, meneer Leeckmans, hier hebben we nou al
les, wat we nodig hebben voor die proef van Prof.
Hertz. Ik heb vanmorgen in mijn rommelkast ge
snuffeld, omdat ik wist, dat dit onderwerp vana
vond aan de beurt zou komen. Hierzo, een stok
oude, maar nog voortreffelijk werkende elektri
seermachine. Ik heb er tenminste vanmorgen
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Fig. 32. De majoor herhaalt de proef van prof. Heinrich Hertz en bewijst, dat het mogelijk is in een geheel los van
de 'zender' opgestelde 'ontvanger' een elektrische spanning op te wekken!
Allereerste begin van 'draadloze' overbrenging van energie!

'Een dielierirecticum of zoiets!'
'Jawel, laten we 't leuk houden. U hebt de radio
horen spelen, maar u weet niet waar de antenne
hangt. U bedoelt natuurlijk een diëlektricum'.
'Dat zei ik toch al, een diëetlecticum!'
De majoor trok zich maar niets meer aan van dit
burgerlijk gegrap en vroeg: '... en wèt zei ik ook
alweer, dat we voor een stroom hadden?'
'Een wisselstroom van hoge frequentie. Aha, nu
gaat me een nachtpitje op, nu begin ik 't te snap
pen (onderbroken door hè, hè van de majoor).
Juist en dus gaat die wisselstroom van hoge fre
quentie dóór de door de antenne en de aarde ge
vormde 'condensator'. Zodoende kan er dus een
stroom lopen door de antenne!', stelde meneer
Leeckmans vast. Hij hoopte, met deze uitgebrei
de, schrandere, opmerking de majoor weer een
beetje gunstiger te stemmen.
'We zullen, om te beginnen, die proef van Prof.

nog een optater van gehad, die me heugen zal!
Hier is een batterij van 4,5 volt. De 'handvatten'
van de elektriseermachine heb ik eraf gehaald
nadat ik daarvan al een soejang had gekregen.
Aan de vonkenbrug heb ik aan elke kant een
metalen breipen vastgemaakt. Dat gaat gemak
kelijk, want met die twee stelschroefjes, kan ik
meteen de afstand tussen de beide breipennen
regelen'.
Fig. 32 laat zien, wat de majoor in elkaar ge
knutseld had!
'De vonkafstand stellen we zo klein mogelijk in.
Laten we maar eens beginnen met 1/z tot 1 mm
afstand tussen de punten. Op zowat 10 centime
ter afstand, vóór de beide breipennen, die aan de
elektriseermachine vastzitten, leggen we nu 2
breipennen, in elkanders verlengde. Deze brei
pennen ondersteunen we met een glaasje of een
droog stukje plastic.
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Zo... en nu schakelen we de elektriseermachine
in (we mogen ook gerust spreken van een 'induc
tor', of een 'Ruhmkorff-klos') en kijk nu eens
eventjes, meneer Leeckmans, wat er gebeurt...!'
'Goeiegenachte, ja', riep meneer Leeckmans
stomverbaasd uit. 'Ik zie 't duidelijk, er springen
tussen die los opgestelde breipennen inderdaad
kleine vonkjes over!'
'Zó is dat', zei de majoor, zielstevreden over zich
zelf. 'Wij leveren hier het bewijs, dat, in de los van
de 'zender' (de elektriseermachine dus), opge
stelde breipennen, inderdaad een elektrische
stroom loopt. Namelijk een wisselstroom met
een hoge frequentie, veroorzaakt door de 'onder
breker' van het elektriseerapparaat. Zowel bij
sluiten als bij onderbreken ontstaat een hoge
zelfinductiespanning in de spoel.
Kijkt u nog eens eventjes goed naar die vonkjes.
Weet u eigenlijk wel, wat er hier nu precies ge
beurt?'
'Geen flauw idee', bekende meneer Leeckmans,
openhartig als altijd.
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'Dan zal ik 't proberen uit te leggen. Niet de gehe
le elektrische lading springt ineens over. Eerst
springen er teveel elektronen over en er ontstaat
een overschot aan elektronen aan de andere
kant, dat weer prompt terugspringt. Maar... ook
dit aantal is nog veel te groot. De elektronen
struikelen over hun eigen benen. Zo'n verschrik74

kelijke haast hebben ze allemaal. En zo schom
melen die elektronen, met steeds afnemende
kracht, bliksemsnel heen en weer. Dat hebben we
al gezien bij de werking van een elektrische bel.
En die 'schommeling' noemen we, met een duur
woord, 'oscillatie' en een systeem, dat zulke
'oscillaties' teweegbrengt, heet een 'oscillator'.
Dit systeem, dat hier voor uw neus staat, meneer
Leeckmans, is een oscillator, of wel een 'hoog
frequente wisselstroomgenerator' of... een zen
der!'
'Asjemenou!', was alles, wat de verbaasde me
neer Leeckmans kon uitbrengen.
'Nou ja, u behoeft er niet van te schrikken, want
we zullen dat begrip 'oscilleren' nog vaakgenoeg
tegenkomen in de radio! En om nog even op die
breipennen terug te komen... Die vormen, bij de
'zender' en bij de 'ontvanger', respectievelijk de
zend- en de ontvangantennes. Maar wèl bijzon
der primitieve 'antennes' natuurlijk'.
Ik ga u nu bewijzen, dat de spanning in de brei
pennen van de 'ontvanger' (dat zijn dus de brei
pennen, die los van de elektriseermachine zijn
opgesteld), aan de uiteinden het grootst is! Daar
wordt de spanning, als 't ware, opgestuwd!
Naar het midden toe neemt de spanning weer af.
Zo, we schakelen de elektriseermachine in. Kijk,
daar zijn de vonkjes weer tussen de breipennen
van de 'ontvanger'... en nu neem ik een eenvou
dig glimlampje. Dat is zo'n klein neonlampje, dat
je wel eens op schakelaars en elektrische appara
ten aantreft om te zien of ze ingeschakeld zijn of
niet.
Nu schuif ik de breipennen van de ontvanger
helemaal naar elkaar toe en leg ze een halve
centimeter over elkaar. Even een stukje blank
koperdraad over de 'las' wikkelen, zodat ze goed
elektrisch contact met elkaar maken.
Nu pakken wij de schroeffitting van het glim
lampje met duim en vinger beet en raken met het
contactpuntje, onder aan de fitting van het lamp
je, het ene uiteinde van de breipen van de 'ont
vanger' aan. Kijk, 't lampje licht op. Dus staat er
spanning op het uiteinde van de breipen. Nu eens
even aan de andere kant kijken... ja, hoor, precies
't zelfde. Maar nu beweeg ik het lampje lang
zaam, langs de breipen, naar het midden, waar
de beide breipennen met elkaar zijn verbonden.
Steeds flauwer gaat het lampje nu gloeien en als
ik bij het midden kom, gloeit 't helemaal niet
meer.

Ga ik nu verder door naar de andere kant, dan
gloeit het lampje steeds helderder op. Kom ik
weer aan het uiteinde, dan gloeit het op zijn felst.
In het midden heerst dus een zeer geringe span
ning. Er heerst echter wel de grootste stroomsterkte, omdat juist in het midden een groot
aantal elektronen door de breipennen razen.
Wij kunnen dus zeggen: de grootste spanning
heerst aan de uiteinden en de grootste stroomsterkte in het midden.
Prof. Hertz heeft zijn proeven later voortgezet,
toen hij er eenmaal van overtuigd was, dat elek
tromagnetische golven, opgewekt door de over
springende vonkjes, zich in principe gedragen als
licht- en geluidsgolven. Hij ontwierp een even
eenvoudig als vernuftig toestelletje, namelijk,
wat hij noemde, een Resonator.
Hij nam een stuk koperdraad en boog daarvan
een rechthoek. De uiteinden werden zeer dicht bij
elkaar gebracht (0,01 mm!). Deze 'resonator'
plaatste Prof. Hertz op enige afstand van de
elektriseermachine en... ja hoor, onmiddellijk
sprongen uiterst kleine vonkjes over tussen de
uiteinden van de rechthoekig gebogen koper
draad. Hij bewees hiermede, dat elektronen in de
draad mee gingen schommelen (meetrillen!)'.
afstand Q,01mm
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Fig. 33. Een 'resonator' zoals prof. Hertz die eens
construeerde.
'Is dat nu 't zelfde als een vaasje of een asbakje
bij bepaalde tonen van radio, piano of televisie
gaat meetrillen?', informeerde meneer Leeckmans.
'Uitstekend opgemerkt!', prees de majoor, ver
rukt over zoveel intelligentie en hij vervolgde:
'Nu heeft dat meerinkelen van een vaasje of as-

bakje natuurlijk te maken met 'geluidstrillingen'
en niet met 'elektromagnetische trillingen'. Maar
beide soorten trillingen gedragen zich, in princi
pe gelijk. Uw opmerking was dus volkomen juist.
Zo en nu heb ik hier een stevig stuk koperdraad
en daar zullen we eens eventjes netjes een recht
hoek van buigen. U ziet die koperen draad is
ongeveer een meter lang. Hup... één, twee, klaar
is Kees. (Zie Fig. 33.)
Nu voorzichtig de uiteinden van de gebogen
koperdraad vlak bij elkaar brengen. Een honderd
ste millimeter tussen de beide uiteinden. Dat
moet ik maar even gokken, want ik heb geen
meetgereedschap bij de hand om dat nauwkeu
rig te doen. Zo zal 't wel ongeveer kloppen, laten
we hopen. De elektriseermachine zet ik op onge75

veer 60 centimeter afstand van de rechthoekig
gebogen koperdraad. Nog even aandrukken...
Ja... daar gaat ie!'
'Warempel, ja!', riep meneer Leeckmans, met
van opwinding stokkende adem.
'Nu de afstand een beetje groter maken!', riep de
majoor. 'Eerst eens proberen op één meter. Geeft
u me even dat glimlampje aan, als u wilt'.
Meneer Leeckmans struikelde van gedienstig
heid en opwinding bijna over zijn eigen benen,
maar bracht 't toch voor elkaar het lampje heel
huids over te brengen.
De majoor frommelde het glimlampje nu tussen
de beide uiteinden van de rechthoekig gebogen
koperdraad.
'Nee', zei de majoor spijtig, 'dat lukt niet!' 'Ja
toch... ik drukte dat ene draadstuk zeker niet goed
tegen de fitting. Kijkt u maar, het lampje brandt!
Nog verder achteruit!'
Ze stonden nu op zeker 21/2 meter afstand van
de elektriseermachine en nog steeds brandde het
neonlampje. Ze hadden dus over 21/2 meter
afstand al 'ontvangst'!

'Dan hebben we hier dus een praktisch voorbeeld
van draadloze overbrenging van energie!', riep
meneer Leeckmans uit, hevig verrukt over zijn ei
gen vindingrijkheid.
'Precies, maar als u nu denkt, dat we nu al écht
'radio' plegen, dan zit u er toch nog wel even
naast! Het is zelfs zó, dat Prof. Hertz helemaal niet
zocht naar het draadloos overbrengen van signa
len. Hij deed puur wetenschappelijk werk en wil
de alleen maarhet bestaan van die, door Maxwell
indertijd voorspelde, 'elektromagnetische gol
ven' aantonen!'
'Hoe is men dan tot 'radio' gekomen?', wilde
meneer Leeckmans weten.
'Dan moeten we maar even 'uit de les stappen'
en 'in de historie duiken'. Men is er toe gekomen
door een apparaatje, dat de Russische professor
Popov, uit Kroonstad, ontwikkelde voor het regis
treren van bliksemstralen. En dit was weer
mogelijk, omdat een Franse meneer, Branly ge
heten, ijverig zat te proberen om de, door Prof.
Hertz aangetoonde, elektromagnetische golven,
zich op een eenvoudiger en duidelijker manier te
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'Zouden die elektromagnetische trillingen door
die muur gaan?', vroeg meneer Leeckmans, he
vig geïnteresseerd.
'Komt u maar mee naar hiernaast, dan kunt u 't
zelf proberen'.
Ze liepen naar de aangrenzende kamer, en jawel
hoor, het neonlampje gloeide nog steeds.
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Fig. 34. Prof. Popov's bliksemregistreerapparaat.
In feite is dit het oudste radio-ontvangtoestel (18591).
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laten manifesteren. In 1850 was er al een meneer
Guitard geweest en in 1866 een zekere Varley, die
hadden vastgesteld, dat mengsels van metaalen koolpoeders, onder invloed van vonkontladingen geleidend konden worden.
Ik lijk wel een vermaledijde schoolfrik, maar ik
moet u ook nog vertellen, dat een Italiaanse pro-

fessor, die luisterde naar de uitzonderlijk fraaie
naam van Calzecchi-Onesti, in 1864 al een buisje
had gefabriekt, dat kopervijlsel bevatte. Onder in
vloed van vonkontladingen werd dit metaal,
duidelijk aanwijsbaar, geleidend voor een elektri
sche stroom.
Blijkbaar 'bakten' de koperdeeltjes samen (het
zogenaamde 'coherer-effect') en toen dat een
maal bekend was geworden, kwam meneer
Branly op de vernuftige gedachte om de 'coherer'
(het buisje met het metaalvijlsel dus!) te combi
neren met een automatische 'klopper'. Na elke
'ontvangst' werd door die 'klopper' het poeder
weer in een niet-geleidende toestand terugge
bracht. En op deze wijze kon de coherer dus
1 voortdurend in bedrijf blijven. De Branly-coherer
bestond uit een metalen buisje, waarin twee stif
ten waren gestoken. In een ruimte tussen de bei
de stiften bevond zich ijzervijlsel, dat een slechte
geleiding voor een elektrische stroom bleek te
zijn. Onder invloed van elektromagnetische gol
ven echter, veroorzaakt door vonkontladingen,
werd die geleiding opeens behoorlijk beter.
Zo maakte die Branly-coherer 't nu mogelijk, dat
Prof. Popov zijn apparaat voor het registreren
van bliksemstralen met succes kon construeren.
Dat geval zag er ongeveer zó uit...'
En de majoor tekende op het schoolbord Fig. 34.
'En als we 't allemaal goed bekijken, hebben we
hier nu 's werelds oudste radiotoestel voor onze
verbaasde neus, meneer Leeckmans, want dit
apparaat werd al in het jaar 1895 vervaardigd!'
'Maar toen hadden we dus inderdaad 'radio'...!'
riep meneer Leeckmans, bijna triomfantelijk, uit.
'Néé, we hadden nog géén 'radio', ook al begon
't erop te lijken. Niemand dacht nog aan radio,
ook Prof. Popov niet. Daar zou iemand anders
voor nodig zijn en die komt straks op de proppen!
Intussen was die Russische professor een bijzon
der leep kereltje. Steeds als er een bliksemschicht
het zwerk doorkliefde, werd de coherer geleidend
en ging de bel over. Nu had die prof de zaak zó
opgesteld, dat de klepel van de bel bij het terug
veren, tegen de coherer tikte, waardoor deze dus
weer meteen bedrijfsklaar was voor de volgende
vonkontlading.
En nu pas komen wij terecht bij meneer Marconi!'
'Marconi ontdekte dus de radio?', drong meneer
Leeckmans aan.
'Néé, dat deed meneer Marconi niet!'
'Maar zijn naam wordt altijd in verband met radio

genoemd. Men spreekt van een 'marconist' enzo
voorts...', protesteerde meneer Leeckmans.
'Ja, dat klopt allemaal wel, maar 'uitgevonden'
heeft Marconi de draadloze telegrafie beslist niet.
Hij heeft, zoals zovele uitvinders, alleen maar
reeds bestaande vindingen handig gecombi
neerd en toegepast. Dét is Marconi's grootste
verdienste eigenlijk geweest.
Wij moeten ons namelijk afvragen wat de jonge
Guglielmo Marconi eigenlijk wist, toen hij in een
schuurtje op zijn vaders landgoed in de buurt van
Bologna heerlijk zat te knutselen...

Welnu, hij was al op de hoogte van de proeven
van Prof. Hertz met elektromagnetische golven.
Hij wist van 't bestaan van de Branly-coherer en
hij kende het bliksemregistreerapparaat van Prof.
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Popov. Daarbij studeerde hij bij Prof. Righi in
Bologna voor ingenieur. Deze Italiaanse profes
sor was hevig geïnteresseerd in de proeven van
Prof. Hertz. Hij herhaalde die proeven en stelde
daarbij vast, dat, wanneer hij de vonkenbrug van
de zender aan de ene kant verbond met een
koperdraad, die loodrecht omhoog liep en aan de
andere kant met een draad, die loodrechtomlaag
liep, hij een veel grotere afstand 'draadloos' kon
overbruggen.
Van die gegevens maakte de jonge Marconi
dankbaar gebruik. Hij gebruikte de schakeling
van Prof. Popov, maar hij bracht een antenne- en
een aardleiding aan. Hij nam de coherer van
Branly (met een klopper). Maar hij gebruikte geen
bliksemafleider als antenne, maar een échte,
loodrecht gespannen antennedraad.
Hij liet de vonken op de vonkenburg oversprin
gen in het ritme van de bekende morsetekens.
Dus bijvoorbeeld kort-lang (.-) voor de letter a
en lang-kort-kort-kort (-...) voor een b. En dan
belde de ontvanger in hetzelfde ritme mee. Later
schakelde hij een morse-schrijfapparaat in, dat
reeds lang bij de gewone draadtelegrafie werd
toegepast, zodat de ontvangen morsetekens 'op
de band' konden worden opgenomen. Marconi
gebruikte de elektromagnetische trillingen voor
het eerst voor 'informatie-overdracht', ofwel:
draadloze communicatie.
In het jaar 1897 telegrafeerde Marconi in de Golf
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van Spezia 'draadloos' al over een afstand van 18
kilometer...'
'Maar toen hadden we dan ook radio!', riep
meneer Leeckmans weer triomfantelijk uit.
'Zeker, toen hadden we radio! Maar vraag me
niet hoe! We waren toen nog wel héél ver ver
wijderd van onze moderne radiotoestellen met
luidsprekers, Hi-Fi, of stereo...
Kijk, mijn waarde Leeckmans, als Marconi nu
eens in onze tijd had geleefd, dan zou de ontwik
keling van zijn eerste radiotoestellen heel wat
stormachtiger zijn verlopen. Dank zij de betere
voorlichting en communicatiemiddelen, ja, de
gehele commerciële instelling van onze heden
daagse maatschappij, de veelzijdige technische
en wetenschappelijke ontwikkelingen, het be
schikbaar zijn van grote laboratoria en... vooral
ook de financiële middelen voor technisch en
wetenschappelijk onderzoek, zou de ontwikke
ling van de eerste, schuchtere pogingen op
radiogebied, misschien één, hoogstens twee jaar
geduurd hebben! Maar in Marconi's tijd heeft 't
nog tientallen jaren geduurd voordat men inder
daad van slechts enige vooruitgang kon spreken.
Zo had bijvoorbeeld de Italiaanse regering geen
sikkepitje belangstelling voor draadloze telegra
fie!'
'Niet te geloven!', riep meneer Leeckmans, stom
verbaasd, uit.
'En toch was 't zo! En 't was maar een geluk, dat

Marconi's vader er behoorlijk warmpjes bij zat,
want niemand ènders dan zijn bloedeigen pipa
had werkelijk genoeg vertrouwen in Guglielmo's
gepruts met draadklossen en elektriseermachientjes! Men vertikte 't eenvoudig om er enkele
honderden lires aan te wagen...
Wilde Marconi dus wérkelijk slagen, dan zou er
een bom duiten op tafel moeten komen!
Nu was Marconi's moeder een Ierse van geboor
te. Zij schreef haar familie in Ierland en deze raad
de haar aan om Guglielmo naar Londen te sturen.
In dat grote financiële centrum was 't gemakkelij
ker om kapitaal bijeen te krijgen dan in 't bloedar
me Italië in die dagen. Marconi begreep intussen
drommels goed, dat de draadloze telegrafie,
vooral voor de scheepvaart, van enorme be
tekenis zou kunnen worden. En Engeland, des
tijds de grootste en machtigste zeevarende natie
ter wereld en op 't toppunt van haar industriële
en financiële macht, moest wel geïnteresseerd
zijn!
Ten slotte lukte 't om, met behulp van Marconi's
neef, Henry Jameson Davis, een geheid zaken
man, het eerste Engelse octrooi te verkrijgen op
het gebruik van elektromagnetische trillingen
voor telegrafie. Dat was 't begin van 't succes
voor Marconi, die al spoedig de Technische
Dienst van de Engelse PTT voor zijn uitvinding
wist te interesseren. En hoe die eerste ontvang
toestellen van Marconi er uitzagen, zal ik even
voor u op 't bord schetsen'. (Zie Fig. 35.)
'Maar dat lijkt als twee druppels water op dat
toestel van die Russische professor!' riep meneer
Leeckmans verrast uit.
'Dat klopt als een winterteen bij vriezend weer',
gaf de majoor grif toe. 'Ik had u toch al gezegd,
dat Marconi handig een aantal reeds bestaande
vindingen met elkaar had gecombineerd. Uit de
ze tekening blijkt dat al heel duidelijk!'
'Hoe is dat nu eigenlijk met die 'coherer' afgelo
pen, majoor?', informeerde meneer Leeckmans
en hij voegde eraan toe: 'Ik kan tenminste in mijn
radiotoestel nergens een 'tikkertje' ontdekken!'
'Nee', antwoordde de majoor, 'dat klopt wel,
want Marconi en ook vele anderen zijn meteen
naarstig gaan zoeken naar een wat betrouwbaar
der 'detector' (dat wil zoveel zeggen als 'ontdek
ker' voor elektromagnetische golven). Het kostte
veel moeite, maar 't lukte ten slotte. In 1898 werd
al een soort elektrolytische detector uitgevon
den. Deze werd zo sterk verbeterd, dat in het jaar

1903 Marconi en de Duitse fabriek Telefunken de
coherer èn het morseschrijftoestèl afschaften en
overgingen tot ontvangst 'op het gehoor'. Dat is
tot de huidige dag zo gebleven in de radiotelegrafie!
Toen ontdekte de natuurkundige Ferdinand
Braun, dat in bepaalde kristallen in de ene rich-
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Fig. 35. Schakeling van Marconi's eerste ontvangtoe
stellen voor draadloze telegrafie. Het lijkt sterk op het
bliksemregistreerapparaat van prof. Popov, zoals u
ziet! Marconi heeft echter de volgende verbeteringen
aangebracht: Hij hield de spanning op de coherer zo
laag mogelijk, omdat het gevaar bestaat, dat een te ho
ge spanning het metaalvijlsel blijven geleidend zou
kunnen maken. Daardoor zou de coherer dus onbruik
baar worden. Maar aan de andere kant wilde hij een
morseschrijfapparaat bekrachtigen en daarvoor is nog
al wat stroom nodig. Hij loste dit probleem op door
een gevoelig polair-relais P met een batterij van gerin
ge spanning op te nemen in de schakeling van de cohe
rer. Het relais P sluit een tweede keten, waarin de grote
batterij en het morseschrijftoestel M en ook de 'afklopper' voor de coherer zijn opgenomen. De contacten van
het relais P en die van de 'klopper' zijn overbrugd door
niet-inductieve weerstanden om het vonken van de
contacten bij stroomonderbreking te voorkomen. Toch
bleek, dat bij het toepassen van gevoeliger coherers de
ze opnieuw geleidend werden door zeer kleine vonkjes,
veroorzaakt door dichtbij de coherer opgestelde ap
paraten. De zaak was dus nog lang niet ideaal, maar 't
begin was er in elk geval!
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ting een belangrijk betere elektrische geleiding
bestond dan in de andere richting. Opeens ging
iedereen aan 't experimenteren met alle mogelij
ke soorten kristallen om de meest geschikte
combinaties van kristallen of van kristallen in
combinatie met metalen te proberen. Op die ma
nier ontstond ten slotte de 'kristaldetector'.
Meestal bestond die uit pyriet, zinkiet, koper, tellurium, silicium en zelfs loodglans of potlood'.
'Oh, dat was natuurlijk de halfgeleiderdiodel', zei
meneer Leeckmans.
'Ja, maar wel een verdraaid primitieve halfgelei
der', antwoordde de majoor. 'Als jongen had ik
zo'n detector zelf weten te prutsen van een veilig
heidsspeld en een dubbeltje. Dat ging namelijk
zo'.
De majoor tekende nu Fig. 36 op het bord.
'Later verving ik het dubbeltje door een oud veiligheidsscheermesje. Ging ook voortreffelijk! Die
detectors werden in Engeland door de eerste
radio-amateurs 'Cat's whiskers' (kattesnorren)
genoemd. Tegenwoordig is 'detectie' helemaal
geen probleem meer.
Ik heb die meneer Ferdinand Braun overigens
wat vervloekt in mijn jongensjaren! Toen ik
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Fig. 36. Voorbeeld van een 'kattesnor'-detector, be
staande uit een veiligheidsspeld, een dubbeltje en twee
schroefjes met onderlegringetjes. Werkte luisterrijk!

zowat elf jaar oud was, was de enige methode om
een, enigszins betrouwbare, radio-ontvangst te
krijgen, de kristaldetector. Je was overigens al de
koning te rijk als je Scheveningen-Radio, de
weerberichten van de Eiffeltoren, of van Königswusterhausen opving. 's Avonds om 7 uur mocht
er niemand lopen in de kamer, want dan zond 't
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militaire radiostation Vossegat bij Utrecht, de
weerberichten uit. Dat was een verre voorloper
van De Bilt. Als je eventjes te hard op de grond
I
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WEEfê ONTVANGST
stampte was 't kristal alweer ontregeld en zat je
zo'n kwartiertje maa.r weer naar een ander ge
voelig plekje op je kristalletje te zoeken!
U hebt daar geen last meer van, meneer Leeck
mans. Voor u zijn inmiddels de elektronenbuizen
en dioden en transistoren uitgevonden'.
'Ik dank u wel zeer beleefd', zei meneer Leeck
mans dankbaar, en hij voegde eraan toe: 'Wat
doet die detector nu precies in een radiotoestel?
Of 't nu een elektronenbuis of een diode, of
transistor is?'
'Dat lijkt me een redelijke vraag', meende de ma
joor, en hij vervolgde: 'Een detector, of dat nu
een elektronenbuis, een kristaldetector, een dio
de of een transistor is, werkt als een 'gelijkrichter'.
Maar, mijn waarde vriend Leeckmans, als ik uw
vraag volledig zou beantwoorden grijpen we nog
een beetje te vèr! Wij zijn nog maar steeds met
het 'Zenden' bezig. Als u uw blocnote nu eens
even doorbladert en Fig. 31 opzoekt, dan ziet u
een zender in zijn allerprimitiefste vorm gete
kend. In de zendermast, hebben we al besproken.

loopt een sterke wisselstroom met een zeer hoge
frequentie. Ook hebben wij al gehoord, dat een
wisselstroom met hoge frequentie, een elektro
magnetische trilling opwekt. Die elektromagneti
sche trillingen planten zich voort met de snelheid
van het licht, dus zo'n slordige 300000 kilometer
per sekonde. De hele bedoening van draadloos
zenden en ontvangen, berust op niets anders dan
induktie! In wezen precies zo'n verschijnsel heb
ben wij, ik zei 't al, bij de transformator leren ken
nen'.
'Maar is dat nu allemaal wel écht waar?', vroeg
meneer Leeckmans, een beetje kritisch en hij ver
volgde: 'Zo'n zender is toch geen echte transfor
mator?'
'Ja en nee', antwoordde de majoor bedachtzaam.
Hij moest langzamerhand gaan oppassen, want
meneer Leeckmans was al aardig 'bij' geworden
wat radio betreft. Hij wilde geen wc-figuur slaan
tegenover deze baarlijke burger, voor de drom
mel! Daarom zei hij, zo diplomatiek mogelijk:
'Dezelfde inductieverschijnselen, zoals wij bij een
transformator aantreffen, treden op bij de zend
mast van een radiostation en bij de antenne van
de radio-ontvanger. De inductie bewerkstelligt
een elektromagnetische overdracht van 'ener
gie'. Door de hoge frequentie kunnen de elektro
magnetische trillingen zich over grote afstanden
voortplanten.
De stroomsterkte door de zendantenne (dus
eigenlijk de sterkte van het elektromagnetisch
veld) kan men bijvoorbeeld regelen in het ritme
van de frequenties, die worden opgewekt door
de microfoon. De geluidstrillingen, opgewekt
door muziek of spraak, worden in de microfoon
omgezet in zwakke elektrische spanninkjes. Ze
kunnen variëren van bijv. 30 perioden per secon
de (een diepe orgeltoon van een groot kerkorgel
bijvoorbeeld) tot wel 20 000 perioden per secon
de. Men noemt zulke trillingen audio-frequenties
(afgekort AF). Maar deze trillingen zijn te zwak en
te laag van frequentie om direkt te kunnen wor
den uitgezonden.
Frequenties, die boven de 20 000 perioden per
sekonde liggen, worden radio-frequenties (af
gekort RF) genoemd. Déze radio-frequenties kun
nen gemakkelijk worden uitgezonden in de vorm
van elektromagnetische trillingen. De zender
stuurt nu een constante radio-frequente trilling
uit. Op de zender worden de audio-(dus hoorba
re !)-frequenties, na versterking, samengevoegd

met de constant uitgezonden radio-frequenties.
Wanneer bijvoorbeeld een juffrouw, voor de
microfoon, een toon uitkraait van 440 Hz, dan
wordt de zender 440 maal per seconde in- en uit
geschakeld. Men regelt dus de amplitude van de
antennestroom, door het audio-signaal.
Dat 'regelen' van de antenne-stroom noemt men
'moduleren'. Men spreekt dan ook over 'amplitude-modulatie', of kortweg gezegd: AM. Het ra
dio-frequente signaal noemt men van oudsher
de draaggolf, omdat deze, als 't ware, het audiosignaal verder uitdraagt of 'transporteert'. De
Engelsen betitelen de draaggolf met de bena
ming 'carrier wave' hetgeen het wezen van de
draaggolf feitelijk nog beter karakteriseert'.
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'Als ik 't nu allemaal goed heb begrepen', recapi
tuleerde meneer Leeckmans, 'zit de zaak zó in
elkaar.
Op de zender worden de audio (dus hoorbare!)frequenties, na versterking, gemengd met de
draaggolf, (die radio-frequenten dus onhoorbaar
is voor het menselijk oor)'.
'Volkomen goed begrepen', zei de majoor en hij
verduidelijkte nog:
'De draaggolf bestaat nu niet meer alleen uit één
constante radio-frequentie, maar er zijn (in fre
quentie onderling verschillende) audio-signalen
op 'ingeënt'. Dat 'inenten' noemt men het 'modu
leren' van de draaggolf en deze is nu een 'ge
moduleerde' draaggolf geworden. Ik zal 't even
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voor u tekenen, dan is het allemaal gemakkelijker
te overzien'.
En de majoor tekende Fig. 37 op het schoolbord.

in de tuin, maar zo hoog mogelijk, een stuk
geïsoleerd koperdraad op en leidt dat naar het
vertrek, waar u zit te knutselen'.

ongemoduleerde droaggolf

gemoduleerde drooggoll

Fig. 37.
A = ongemoduleerde draaggolf;
B = gemoduleerde draaggolf;
De frequenties van B zijn op A
'geënt.' Gezamenlijk snellen zij
nu door de ruimte.

'Zoals u ziet, meneer Leeckmans, reizen de audiofrequenties, als 't ware 'verpakt' in de draaggolf
door de ruimte en komen op haar weg natuurlijk
talrijke ontvangantennes tegen. In deze ontvangantennes worden, door de gemoduleerde
draaggolf, zeer zwakke elektrische stroompjes
geïnduceerd, die naar het radio-ontvangtoestel
worden geleid, want die draaggolf is een elektro
magnetische trilling, zoals we al hebben gezien.
En nu gaat de detector aan de slag!' kondigde de
majoor aan.
'Deze scheidt de audio-frequenties van de draag
golf af! De ontvangen draaggolf wordt feestelijk
bedankt voor de genomen moeite (het transport
van de audio-frequenties van zender naar ont
vanger!) en wordt naar de aarde afgevoerd.
Het audiosignaal wordt vervolgens versterkt en
door een hoofdtelefoon of een luidspreker ge
leid, waarin de elektrische spanningen weer wor
den omgezet in geluidstrillingen. Als alles dan
goed is gegaan, horen wij precies hetzelfde ge
luid, dat voor de microfoon in de radio-studio ten
gehore werd gebracht.
Dat 'afscheidingsproces' noemt men 'demodula
tie' of 'detectie'. En om nu eens te laten zien hoe
het eenvoudigste radio-toestel dat u zich maar
kunt denken, in elkaar zit, zal ik dit nog even voor
u tekenen. Het zou overigens helemaal niet
kwaad zijn als u dit thuis eens in elkaar knutselde'
'Maar ik heb geen antenne of zoiets', zei meneer
Leeckmans, een beetje klagelijk.
'Geen enkel bezwaar! U hangt vanuit een boom
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'Maar ik knutsel nooit!', piepte meneer Leeckmans, een beetje benauwd.
'Dan bent u een beklagenswaardig mens, me
neer Leeckmans! En als u niet gauw een knutse
larijtje zoekt, dan eindigt u nog eens op de divan
van een psychiater. En dat is héél wat kostbaar
der dan een paar radio-rommeltjes aanschaffen,
meneer Leeckmans. Dat verzeker ik u! Enfin u
moet 't zelf maar weten, maar ik raad u ernstig
aan dit schema verdraaid precies na te tekenen'.
De majoor tekende met forse halen Fig. 38 op het
bord.
(De schema-symbolen, die de majoor gebruikt,
zijn internationaal genormaliseerd. U vindt daar
van een overzicht op pag. 159.)
'Eh, majoor...', vroeg meneer Leeckmans.
'Ja?'
'U zou me nog uitleggen hoe elektromagnetische
golven zich kunnen voortplanten over een grote
re afstand dan bij een transformator het geval is
en juist boven de 20 kHz.'
'O, ja, dank voor de herinnering. Eigenlijk is het
een vreselijk ingewikkeld verhaal, maar ik zal het
proberen uit te leggen'.
'Graag'.
'Denk nog eens terug aan een spoel van één win
ding'.
Meneer Leeckmans dacht welwillend terug.
'Wanneer we daar een gelijkstroom doorvoeren,
dan ontstaat een magnetisch veld om de draad'.
'Om de draad', noteerde meneer Leeckmans.
'Halen we nu plots die stroom weg, dan wordt er

in die zelfde draad een 'tegen-EMK' opgewekt'.
'O ja, dat was iets met voor- en na-ijlen en zo',
herinnerde meneer Leeckmans zich.
'Inderdaad, er is iets nuttigs in uw brein blijven
hangen. Goed zo. Nu geen gelijkstroom, maar
een wisselstroom. Wanneer de polariteit van de
wisselstroom omkeert, zal het zoeven opgewekte
elektromagnetische veld een tegenstroom indu
ceren in de draad, die de andere stroom tegen
werkt, of misschien zelfs meewerkt', vervolgde
de majoor, ten onrechte geheimzinnig.
'Hangt dat van de frequentie af?'
'Dat zou je kunnen zeggen. Die frequentie kan zo
hoog worden, dat het elektromagnetische veld
zijn 'energie' (want dat heeft zo'n veld uiteinde
lijk) niet meer terug kan geven aan de draad'.
'Hij blijft als het ware 'zweven'?'

'Zo zou je het kunnen noemen. Nou, u begrijpt
dat een antenne in feite ook een draad is van een
winding van een spoel'.
'Ja, nu begrijp ik dat wel', zei meneer Leeckmans,
nog terug denkende aan de verwarring waaraan
hij had bloot gestaan.
'Welnu, met de volgende periode van de wis
selstroom zal er een volgend 'stukje'elektromag
netisch veld worden opgewekt, dat het vorige
'stukje' magnetisch veld verder van de antenne
duwt'.
'Ah, nu begrijp ik het, zo worden steeds stukjes
'magnetisch veld' verder weggedrukt en zo plan
ten die 'stukjes' of 'veldjes' zich voort. O, nu zie
ik in waarom men vroeger over 'golven' sprak,
want daar lijkt het op, zoals bijvoorbeeld bij een
steen die in het water wordt gegooid'.
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Fig. 38. Voorbeeld van de allereenvoudigste radioontvanger.
Wat u voor dit apparaatje nodig hebt is bijv. een Mucore-402-spoel. In elke radio-onderdelenzaak verkrijg
baar. Verder een diode, bijv. de OA92 of OA95, IN914
of een ander, zgn. 'universeel' type en een hoofdtele
foon van bijv. 2 x 1000 Ü. Als aardverbinding dient een
geïsoleerde draad, die u verbindt met een blank gedeel
te van een centrale-verwarmingsregelknop (onder het
koperen schroefje bijvoorbeeldI, of aan een blank ge
maakte water- of gasleidingbuis, die uiteraard niet van
plastic mag zijn. Alleen de aansluitingen 4 en 3 van de
Mucore-spoel worden, in dit geval, aangesloten. Om
andere radiostations te kunnen horen, kunt u de anten
ne, in plaats van aan de aansluiting 4, ook eens aanslui
ten op 2 of 1. Bovendien kunt u nog een beetje afstem
men door, met een geïsoleerd schroevedraaiertje, de
ijzerpoederkern van de spoel meer in of uit te draaien. De
spoel kunt u straks ook weer voor andere schakelingen
gebruiken, dus dat ding is nooit weg I

Fig. 39. Het voortplanten van elektromagnetische
velden om een antennestaaf.

'Inderdaad, het is weliswaar wat ingewikkelder,
omdat er ook nog een elektrisch veld is, maar het
ging erom u enig inzicht te verschaffen. En dit al
les begint ongeveer bij 20 kHz'.
'Bedankt', zei meneer Leeckmans eenvoudig.
'En nou heb ik een pracht van een dorst gekregen
van al dat gewauwel', besloot de majoor ener
giek. En meteen brulde hij: 'ELEONORA...!
Schenk de glazen nog eens vol! En niet van dat
benauwde alsjeblieft!'
Een uurtje later lag meneer Leeckmans onrustig
te woelen in zijn bed. Hij droomde alleronaange
naamst, dat hij op de divan in de spreekkamer
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van een psychiater lag. Een vent met een kolos
saal kaal hoofd en zwarte, borstelige wenkbrau
wen...
De zielen-spion keek hem doordringend aan en
zei op barse toon: 'Patiënt Leeckmans, bent u al
gemoduleerd? Zeg ja of nee!'
'Ik weet 't niet!', stamelde Leeckmans halfluid.
'Je hebt 't benul van een katte-snor-detector,
patiënt Leeckmans en ik zal je nu een trap tegen
je schenen geven, anders heb ik geen ontvangst.
Kijk uit, daar komt ie...'
'Nee, nee!', jammerde meneer Leeckmans.
'Hé, vervelend stuk mens, wordt toch eens wak-
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ker! Schei in vredesnaam uit met dat verdraaide
gedroom', sprak mevrouw Leeckmans vuil en ze
porde haar heer en meester venijnig in de korte
ribben.
'D'r schieten vonken tussen je breipennen!',
mompelde meneer Leeckmans, protesterend te
gen zoveel onverwacht geweld.
'Jij moest maar eens uitscheiden met die ver
velende radio-rommel. Vandaag of morgen krijg
je d'r nog eens wat van!', raadde zijn betere helft
aan.
'Rompompom, rombom', antwoordde meneer
Leeckmans, overduidelijk, van onder de warme
dekens...

de zesde avond
Het verguisde 'flodderding' van meneer Leeckmans en hoe dankbaar deze jegens de
ooievaar was. Afstemmen, eigentrilling, eigenfrequentie, allemaal glashelder verklaard,
via een paar eindjes koperdraad en een glimlampje. We gaan terugkoppelen!
Kennismaking met de 'Mexicaanse Hond'. Een leeg aspirinebuisje kan een prima
terugkoppelcondensator worden! De majoor brult maar weer eens: ELEONORAH! En 't
hèlpt...
'Zó... en dèt flodderding hier moet dan een radioontvanginstallatie voorstellen, meneer Leeck
mans?', vroeg de majoor Everardus Ludovicus
Degenouwer schamper.
'Maar 't wérkt toch wel!', protesteerde meneer
Leeckmans zwakjes.
'Ja, 't geluk is vaak met de ezels en stommelin
gen! Als u zo'n werkstuk had durven inleveren,
als u bij mij in de opleidingsklas 'Elektronica' had
gezeten, dan had er wat voor je gezwaaid, vriend
Leeckmans!'
Meneer Leeckmans zegende, in stilte, de ooie
vaar, die hem op zo'n gunstig tijdstip in de wieg
had gedeponeerd, dat hij de geneugten van
dienstplichtig soldaat onder leiding van de ma
joor Everardus Ludovicus Degenouwer had we
ten te ontlopen!
'Enfin, 't is niet anders', zei de majoor berustend.
'Het ding wérkt, zegt u. Dat zullen we dan meteen
maar eens proberen. Ik heb hier een antenne- en
aarde-aansluiting voor mijn radio. Zo, twee
draadjes erin stoppen en dan maar proberen...'
De majoor zette de hoofdtelefoon op en luisterde
aandachtig.
'Je reinste boerenkermis! Alles kris en kras door
elkaar... ik hoor de een of andere zalvende domi
nee of milieu-beheerser en dwars daar dóórheen
afgrijselijke pop-muziek. En dan staat er op de
achtergrond nog iemand anders doorheen te
wauwelen. Waarschijnlijk een Rus of zoiets...'
'Dat heb ik ook opgemerkt!', zei meneer Leeck
mans en hij vervolgde: 'Ik heb alle aansluitingen
van het spoeltje geprobeerd en ook aan dat

poedermetaalkerntje gedraaid, maar ik kreeg
nooit één station zuiver te horen!'
'Ja, dat wist ik vooruit wel en daarom heb ik u
speciaal dit simpele ontvangertje in elkaar laten
zetten, zodat u stap voor stap gaat begrijpen hoe
een radiotoestel eigenlijk werkt. Maar u had 't wél
eens wat netter in elkaar kunnen draaien! Die
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bedrading is bijvoorbeeld véél te lang en verrekt
slordig aangebracht. Het deksel van een sigaren
kistje is geen ideale grondplaat voor een radio85

toestel. Neemt u daarvoor liever een stukje meubelplaat of desnoods zachtboard.
Uw ontvangertje kèn 't werkelijk niet beter doen,
omdat het geval niet selectief is. We zullen 't
daarom eerst nog eens hebben over dat resone
ren of afstemmen van een radio-ontvangtoestel.
We gaan dus nog eventjes terug naar de eerste
proeven van Prof. Heinrich Hertz. Ik had daar al,
min of meer, op gerekend en 't een en ander
klaargezet vanmiddag.
Hier hebben we onze oude elektriseermachine
weer. Ik heb nu twee langere, gebogen, koper
draden aan de vonkenbrug van de elektriseerma
chine vastgemaakt. Elke draad is één meter lang.
Beide helften zijn naar elkaar toegebogen en met
een droog touwtje worden ze zó dicht bij elkaar
gebracht, dat een zeer kleine opening overblijft
tussen de beide draadhelften'.
Wat meneer Leeckmans te zien kreeg tekende de
majoor voor u in Fig. 40.

We zetten dat glimlampje nu op 15 tot 20 centi
meter afstand van de elektriseermachine (onze
'zender' dus!). Ik schakel de zender in en meteen
vliegen er vonken heen en weer in de opening
tussen de beide gebogen koperdraden (onze
'zend'-antennel). Enne... alsjeblieft... ook in de
opening tussen de beide gebogen koperdraden,
die aan het glimlampje zijn verbonden (onze 'ontvang'-antenne!), ziet u kleine vonkjes oversprin
gen en het glimlampje licht op.
Wij gaan nu een meter verder achteruit met het
glimlampje en kijkt u maar... hoewel de vonkjes
nu veel kleiner zijn, licht het glimlampje nog
steeds op!'
'Moeten er geen blikjes aan die gebogen koper
draden worden vastgemaakt, zoals bij de eerste
proef?', informeerde meneer Leeckmans, die nog
lang zo gek niet was, als hij eruit zag.
'U valt me alwéér mee!', zei de majoor grootmoe
dig. 'Nee, we gaan nu iets anders proberen. U
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Fig. 40. Dit kreeg meneer Leeckmans te zien!
Links de elektriseermachine, met twee gebogen koperdraden, elk 1 me
ter lang, als 'zend'-antenne en rechts een op een plankje gemonteerd
glimlampje, eveneens verbonden met 2 gebogen koperdraden, elk 1 me
ter lang, de 'ontvang'-antenne.

'Op dit plankje heb ik een glimlampje gemon
teerd en eveneens twee gebogen koperdraden,
elk 1 meter lang, naar elkaar toegebogen, waarbij
een zeer kleine opening tussen de beide draden
overblijft.
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herinnert zich wel, dat wij die blikjes alleen maar
gebruikten om de capaciteit van de 'antenne' te
vergroten. De hoeveelheden elektriciteit, die in
de rechte breipennen heen en weer geslingerd
werden (oscilleerden!), werden daardoor, niet
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onbelangrijk, vergroot. Wij zullen nu eens gaan
proberen die capaciteit van de antenne op een
andere, meer praktische, manier te vergroten.
Daarom heb ik dit vernuftige instrument vanmid
dag voor u in elkaar gezet, meneer Leeckmans!'
En de majoor haalde uit een hoek van de kamer
een geval voor de dag, dat er uitzag, zoals Fig. 41
laat zien.
'U ziet', begon de majoor, 'dat de hele zaak
bestaat uit een houten plank, waarop twee stuk
ken koperdraad zijn vastgezet, door middel van
vier klemschroefjes. Aan de onderste klemmetjes
heb ik een condensator aangesloten met een
waarde van 2000 pF (zoals u al weet mogen wij
hiervoor ook zeggen 2 nF, omdat 1000 picofarad
gelijk is aan 1 nanofarad).
Tussen de bovenste klemschroefjes zijn twee
spijkertjes vastgezet, waarvan de punten zeer
dicht bij elkaar staan. Aan diezelfde schroefjes
maak ik de inductor (dus de elektriseermachine)
vast.
Zo en nu schakel ik de inductor in en... kijk eens
eventjes wat een stevige vonk er nu tussen de
spijkerpuntjes heen en weer vliegt!
Er loopt in de 'zend-antenne' nu ook een be
langrijk sterkere stroom.
We brengen de glimlamp metzijn beide gebogen

koperdraden in de buurt van onze 'zender'. Moet
u die glimlamp nu eens fel zien oplichten!
Maar... ik loop een eindje achteruit met die glim
lamp en wat gebeurt er?'
naar
inductor

4

condensator ^
2000pF

Fig. 41. Door het aanbren
gen van een condensator kan
men de capaciteit van de
'zender' belangrijk vergro
ten I
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'De glimlamp dooft...!', riep meneer Leeckmans
verrast uit.
'Precies... dèt had u niet gedacht, nietwaar? U
meende natuurlijk, dat die nu 'versterkte' zender
een veel grotere afstand zou kunnen overbrug
gen. Mis poes! En nu zult u waarschijnlijk wel
graag willen weten, hoe dit toch wel te verklaren
is?'
'Ja, inderdaad, majoor, ik sta gewoonweg pèf!'
'Kijk, door middel van de zendantenne, plus die
condensator, hebben wij, in feite, een 'afgestem
de' kring gefabriekt!
Ik haal nog even een apparaat voor de dag, dat
het begrip 'afstemming' op mechanische wijze
demonstreert!'
En toen zette de majoor een gevalletje voor
meneer Leeckmans neer, dat eruit zag zoals Fig.
42 laat zien.
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Fig. 42. Het begrip 'afstemming' door middel van een
'mechanische' proef verklaard.
'Met dit apparaatje, meneer Leeckmans', sprak
de majoor plechtig, 'zal ik nu de begrippen 'af
stemmen', 'eigentrilling', of 'eigen-frequentie'
langs mechanische weg voor u zichtbaar gaan
maken. Per slot van rekening hebt u ook langs
'mechanische' weg leren tellen met behulp van
een telraampje!
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Zo, en nu hang ik een sigarettenblikje, gevuld met
spijkers (om het flink zwaar te maken!) aan dit
lange stuk elastiek op. Het andere uiteinde van
het elastiek maak ik vast aan die grote spijker bo
ven op de plank. Nu zorg ik ervoor, dat de plank
vrijwel loodrecht staat, maar laat die toch nog zó
ver voorover hangen, dat het sigarettenblikje ge
makkelijk langs de plank kan glijden.
Prachtig, en nu trek ik het sigarettenblikje naar
beneden en laat het weer los. Welnu, het resul
taat was te verwachten! Het sigarettenblikje gaat
op en neer wippen. Eventjes meetellen hoeveel
keer het blikje op en neer gaat. U ziet dat de snel
heid, waarmee het blikje op en neer wipt, al heel
gauw geringer wordt.
U kunt zich deze beweging voorstellen als een
trilling die langzamerhand ophoudt te bestaan.
Maar... let u nu goed op! Nu neem ik een tweede,
losse spijker en hang daar het elastiek aan op. Ik
houd deze losse spijker nu 1 centimeter hoger en
beweeg de spijker op en neer. Eerst langzaam, la
ten we zeggen 2 x per seconde. U ziet, dat het
sigarettenblikje in dezelfde cadans gaat meewip
pen als ik die spijker op en neer beweeg. Als ik
de spijker nu 3 x en daarna 4 x per seconde op
en neer beweeg, dan zal het sigarettenblikje
plotseling met grote uithalen op en neer wippen!
Ga ik dan nog sneller met die spijker op en neer,
bijv. 5 tot 7 x per seconde, zoals nu... kijk eens wat
er dan gebeurt... De 'eigenbeweging' (eigentrilling) van het sigarettenblikje maakt het ritme van
de spijker eenvoudig niet meer mee. Ga ik nu de
snelheid van de op- en neergaande beweging
van de spijker weer verminderen dan zal, bij een
bepaald trillingsgetal, het sigarettendoosje weer
netjes in het ritme van de op- en neergaande spij
ker mee gaan wippen. Beide bewegingen zijn
weer 'in resonantie'. We zouden ook kunnen zeg
gen: beide bewegingen zijn op elkaar 'afge
stemd'!
Alleen dus wanneer de 'aanstotende' beweging
precies 'getimed' is met de eigentrilling van het
op- en neergaande voorwerp, ontstaan er plotse
ling krachtige bewegingen.
Hetzelfde geldt voor elektrische trillingen, me
neer Leeckmans! Laten wij de zaak eerst aan de
praktijk toetsen en wel met een experiment,
waarvoor wij even terug moeten gaan naar onze
'versterkte' zender en de glimlamp (zie Fig. 39).
Zoals u.ziet hadden we aan de 'zender' al een
vaste condensator gekoppeld. We halen die

vaste condensator er af en vervangen deze door
een variabele (draaibare) condensator. Hier heb
ik er al eentje klaar gelegd. (Zie Fig. 43.)

Fig. 43. Voorbeeld van een draaibare (variabele) con
densator.

Zoals u ziet bestaat zo'n draaibare (variabele)
condensator uit één stel vaststaande platen (de
zgn. stator) en een stel draaibare platen (de
rotor). Door nu de platen verder in- of uit elkaar
te draaien, kan men de capaciteit van zo'n varia
bele condensator, naar behoefte, wijzigen.
En nu neem ik een tweede draaibare condensator
en breng die aan tussen de aansluitklemmen van
de glimlamp (Fig. 40). Dit betekent, dat wij, dank
zij die twee variabele condensatoren, nu de

afstemming, zowel van de zender, als die van de
ontvanger kunnen regelen.
Zo, we schakelen de inductor weer in. De glimlamp van de ontvanger gloeit niet... Eventjes aan
de condensator draaien... ja, daar komt ie! Even
doordraaien, o.k.... nu brandt deglimlampopzijn
felst.
Zender en ontvanger zijn in resonantie, met
andere woorden ze zijn op elkaar afgestemd.
Nu zetten we het apparaat met de glimlamp in de
hoek van de kamer. En wat is dat... de glimlamp
is gedoofd! Als u nu even uiterst langzaam aan
de variabele condensator van de ontvanger (de
glimlamp dus) draait, dan doe ik hetzelfde met de
variabele condensator van de zender.
Juist ja, prima... de glimlamp gloeit. Opnieuw
hebben wij weer gelijke afstemming van zender
en ontvanger!'
Dit interessante spelletje herhaalden de heren
nog vele malen. Mannen blijven nu eenmaal
altijd grote jongens (gelukkig!).
Toch stelden ze feilloos vast, dat, wanneer ze de
ontvanger op willekeurige afstanden van de zen
der verplaatsten (ze belandden ten slotte in de
echtelijke slaapkamer!) en de variabele conden
sator maar éven van instelling veranderden, toch
weer 'ontvangst' mogelijk bleek. Maar hoe vér
der ze de ontvanger van de zender verwijderden
(toen zaten ze al in de tuin!), des te nauwkeuriger
ze steeds moesten bijregelen. En daaruit bleek,
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zonneklaar, dat de afstemming belangrijk 'selektiever' was geworden.
Toen ze even later, onder 't genot van een fris
glaasje Rijnwijn, afkomstig uit een prima kelder,
het experiment nog even bespraken, zei de ma
joor:
'U hebt dus wel bemerkt, vriend Leeckmans, dat
wanneer zender en ontvanger maar dicht genoeg
bij elkaar staan, de wederzijdse beïnvloeding zó
sterk is, dat er ook in de 'losse' kring al spannin
gen optreden en er vonken overspringen, zonder
dat die twee kringen feitelijk op elkaar waren af
gestemd.
'Een transformator dus', zei meneer Leeckmans.
'Kijk meneer Leeckmans, wanneer 2 kringen zó
dicht bij elkaar zijn opgesteld, spreken we van
een 'vaste' koppeling. In tegenstelling dus 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.
Afstemmen maakt 't dus mogelijk, nauwkeurig
onze keus te bepalen uit de talloze radiozenders,
die stromen in de antenne opwekken.
Nu gaan wij dit nog eens proberen met dat
prutserijtje van u. Dat was een simpel één-kringertje. Zó... pakt u maar aan, cadeau... één extra
variabele condensator van 500 pF (picofarad) en
we zullen eens netjes en op een behoorlijk grondplankje, uw gepruts omtoveren tot iets bruik
baars!'
'Nou, eh... dank u wel, majoor!', bracht meneer
Leeckmans, een beetje verbouwereerd, uit. Zo
veel vriendelijkheid had hij, eerlijk gezegd, hele
maal niet verwacht!
'Ogenblikkie', verzocht de majoor en verdween
ergens in de ingewanden van het huis om een
grondplankje, wat montagedraad, een vaste con
densator van 470 pF en wat soldeergereedschap
op te halen.
Toen hij terug kwam, sprak hij energiek:
'Eerst weer het schakelschema op 't bord teke
nen, dan weten we tenminste wat we doen!'
En de majoor tekende snel Fig. 44 op het school
bord.
'U ziet 't wel, meneer Leeckmans! De eerste kring
(dus de aansluitingen 5 en 6 van de spoel) wordt
afgestemd door middel van de variabele conden
sator C2. De tweede kring (aansluitingen 4 en 3
van de spoel) wordt afgestemd met behulp van
de draaibare condensator C1.
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Fig. 44. Zö toverde de majoor het simpele éénkringertje
van meneer Leeckmans, door het aanbrengen van een
extra variabele condensator en een vaste condensator
C, om in een al heel wat selectievere tweekringer!
Stuklijst:
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de Mucore-402-spoel.
een vaste condensator van 470 pF (picofarad).
een variabele condensator van 500 pF.
een variabele condensator van 500 pF.
een germaniumdiode OA79, OA81 of een siliciumdiode IN914 en verder natuurlijk weer de
hoofdtelefoon van 2 x 1000 H.

Opmerking: Voor degenen, die nog nooit een schakel
schema in elkaar hebben gezet, wijzen wij op het vol
gende:
Twee elkaar kruisende, maar niet met elkaar contact
makende draadverbindingen, duidt men aan met:

Moeten de draden echter wèl contact met elkaar ma
ken, dan duidt men dit zó aan:

De antenne is nu niet direct meer met de spoelaftakking 1 of 2 verbonden, zoals bij uw één-kringertje, maar is gekoppeld aan de aansluiting 5
van de tweede wikkeling van de spoel (de zgn.

koppelspoel). Het uiteinde van deze koppelspoel
(6) ligt aan aarde.
Nu vormt deze koppelspoel in samenwerking
met de draaibare condensator C2, plus de antennecapaciteit, de tweede trillingskring. Zo, de
spoel en de condensatoren even netjes op het
grondplankje vastschroeven, een paar klemschroefjes voor antenne en aarde en natuurlijk
ook voor de hoofdtelefoon aanbrengen... Dan
solderen we de verbindingsdraadjes, die we zo
kort mogelijk houden! En we gebruikenzo weinig
mogelijk soldeer, meneer Leeckmans! Dus geen
klodders! En niet vergeten: goed solderen is snel
solderen en niet 'plakken'!
Uitkijken bij het solderen van de diode, dat deze
niet te warm wordt, anders is het geval direkt al
voorgoed naar de knoppen! Kijk, dat doen we
dus zó: we pakken het draadje, dat uit de diode
komt, vast met een flinke grote tang, zodat de
warmte kan afvloeien in de koude tang. Dan kan
er niets gebeuren! Kijkt u even, of de aansluitin
gen van de diode goed zitten? Kijkt u maar naar
het schema op het bord. Ja, zo zitten ze prima.

Zó, ik geloof, dat we nu alles wel zo'n beetje heb
ben gehad. Eventjes alles nalopen... hum, dit
hier... dat daar. Ja, dat is 't wel. Meneer Leeck
mans uw ontvanger is bedrijfsklaar!'
'Zullen we het toestel maar niet meteen probe
ren?', vroeg meneer Leeckmans, brandend van
nieuwsgierigheid.

O'R.IGI NJELE KERMISMUZIEK

EEN FLINKE £RQTE TAN6

'Natuurlijk, maar ik zal 't u eerst voordoen! An
tenne en aarde zijn al aangesloten, nu nog de
hoofdtelefoon op mijn heufd geplakt... Zo, nu stel
ik eerst de variabele condensator C1 zodanig in,
dat ik een sterke zender te pakken krijg. Jawel,
daar komt Hilversum 1 al aanzetten. En nu regel
ik met de draaibare condensator C2 net zo lang
bij, totdat ik de maximale ontvangststerkte be
reik. Mooi zo, dat is 't wel zo'n beetje. Hier, plant
u die telefoon maar eens op uw kruin'.
'Jongen, jongen', riep meneer Leeckmans, 'een
volkomen ongestoorde ontvangst! Dèt is toch
wel een enorme vooruitgang!'
'Wèt heb ik u gezegd?', sprak de majoor, zo trots
als iemand, die zijn hond kunstjes laat doen voor
zijn kennissen en die hond 't ook inderdaad doet!
'U krijgt natuurlijk een iets minder krachtige ont
vangst, omdat er in de beide afstemkringen be
paalde verliezen ontstaan, die door de antenne
weer goed gemaakt moeten worden. Maar de
selectiviteit is sterk toegenomen. En dat is iets,
waarover we ons alleen maar kunnen verheugen,
tenzij u natuurlijk een liefhebber van originele
kermismuziek bent!'
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'Nee, nee...!', haastte meneer Leeckmans te ver
zekeren.
Dan zakte hij plotseling weg in diep gepeins en
zijn gezicht vertoonde een onbegrijpende, ja
haast wanhopige, uitdrukking. De stilte, die hier
na ontstond, werd verbroken door de majoor, die
zich afvroeg, of zijn leerling misschien plotsklaps
in een patiënt veranderd was. Voor zijn doen
minzaam, vroeg hij:
'Schort er wat aan, mijn beste Leeckmans? Voelt
u zich niet helemaal senang?'
'Nee, eh... ja... eh... nou... eh... Kijk, lichamelijk
gesproken gaat 't mij uitstekend. Dank u voor de
belangstelling, majoor, maar toch zit ik met een
'geestelijk' probleem'.
'Toe maar', sprak de majoor, die besefte, dat hij
door zijn 'buiten- dienst'-positie, zijn leerling niet
zo maar naar de aalmoezenier kon doorsturen,
zoals dat in dienst te doen gebruikelijk was in der
gelijke gevallen...

nog maar steeds niet HOE 't zaakje werkt!'
Het hoge woord was er uit en de majoor wist niet,
of hij van voren of van achteren leefde. Zoveel
stommiteit in één enkele figuur opgehoopt!
Maar hij beheerste zich manmoedig en zei alleen
maar minzaam:
'Oh... en wat snapt u, voor de donder dan niet!!!!'
'Ik bedoel', zei meneer Leeckmans voorzichtig,
want hij zag de bui alweer hangen... 'U had de vo
rige keer iets gezegd over een dame, die 440 hertz
voor de microfoon ten beste gaf. Ik heb onthou
den, dat door 'modulatie', de antennestroom van
de zender geregeld werd. U noemde dat'amplitude-modulatie', oftewel AM, als ik 't allemaal goed
heb onthouden!'
'Juist, ga door', zei de majoor, die de stille hoop
koesterde, dat meneer Leeckmans zélf zijn pro
bleem zou oplossen, als hij maar hardop bleef
denken.
'Dus', vervolgde meneer Leeckmans, 'moet ik
wr

HOE UÈI2ET
HET K)U
eigekjujk

"t Zit namelijk zó, majoor', begon meneer Leeck
mans. 'U hebt nu wel aangetoond, dat het toe
stelletje wérkt, maar... eh, ik durf 't u eigenlijk niet
te vragen...'
'Kom, kom', moedigde de majoor aan.
'Maar, ondanks uw gedegen en ik moet zeggen,
uitstekend voorbereide demonstratie, begrijp ik
92

mm

wel aannemen, dat de stroom door de trillingskring in mijn ontvanger, óók met de stem van die
zangeres is gemoduleerd'.
'Juist... zéér juist', gaf de majoor toe, 'maar... ziet
u, meneer Leeckmans, is er misschien in de
schakeling een onderdeel, waarvan u de werking
niet kent?'

'Nou, eens effies kijken...' Meneer Leeckmans
haalde zijn natuurlijke 'telraam', in de vorm van
zijn eigen vingers, er bij en begon af te tellen: 2
trillingskringen om af te stemmen, een hoofd
telefoon om 't te kunnen horen... ja, verdraaid ik
heb 't: Wat doen die diode en die condensator
eigenlijk?'

'Maar mijn beste Leeckmans, die demoduleren',
antwoordde de majoor.
'Ja, dat vermoeden had ik ook al, maar HOE
dan?', vroeg meneer Leeckmans een beetje wan
hopig.
'Vriend Leeckmans', sprak de majoor plechtig en
met bijzonder veel nadruk. 'Ik geloof, dat 't mo
ment is gekomen om je danig schrap te zetten!'
Die opmerking was overigens volkomen overbo
dig, want meneer Leeckmans was al één bonk
spanning!
'Die diode is een...' begon de majoor.
'Een gelijkrichter...', viel meneer Leeckmans met
een in.
'Juist..., en wèt doet ie?'
'Die richt de radiofrequente (RF-)stroom gelijk!'
'Mooi zo en die RF-stroom, die nu gelijkgericht
is en als een gelijkstroom door de hoofdtelefoon
vloeit, is die nu ook constant? Let goed op, wat
u gaat antwoorden, meneer Leeckmans', sprak

de majoor waarschuwend, als een officier van
justitie in een televisie-thriller.
'Eh... ik zou zeggen, majoor, zolang die juffrouw
haar 440 Hertz niet kraait, wèl enne, oh... ja, ik be
gin 't te begrijpen, dan hoor ik niets...'
'Alweer juist opgemerkt! Maar het vervelende is,
dat die juffrouw inderdaad wèl 440 keer per
seconde haar liefelijk stemgeluid laat horen,
waardoor haar stembanden 440 keer per secon
de trillen. Zodoende verandert de amplitude van
de radiofrequente stroom door de diode, even
eens 440 keer per seconde in sterkte. En dit
resulteert dan weer in een gelijkstroomvariatie
van 440 Hz door uw hoofdtelefoon en dat hoort
u dan.
Zo, ik zal 't maar even voor u tekenen'.

constant

gelijkgericht

AM (Amplitude Modulatie)

gelijkgericht

Fig. 45. Linksboven een ongemoduleerdedraaggolf,onder een in amplitude gemoduleerde. Na gelijkrichting
ziet men duidelijk de omtrekken van het oorspronkelijke
audiosignaal.

'Laat ik 't nou helemaal snappen!', kraaide me
neer Leeckmans opgetogen.
"t Werd tijd', zei de majoor binnensmonds.
'Maar', zo vervolgde hij, 'we zijn er nog niet
helemaal uit! Zoals u op mijn tekening wel ziet,
verloopt die audio-stroom door de hoofdtele
foon, nog niet helemaal 'gladjes'. En nu komt die
condensator eraan te pas!
Wanneer we namelijk een capaciteit (condensa
tor) parallel over de hoofdtelefoon schakelen,
dan zal die condensator zich opladen en weer
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ontladen. Op die manier vindt er een afvlakking
plaats en de 440 hertz zal er ongeveer gaan uit
zien, zoals de juffrouw die heeft gezongen voor
de microfoon.
Kortweg kunnen we, als technici onder elkaar,
ook zeggen:
De audio-frequente (AF-)stroom loopt door de
hoofdtelefoon en de radio-frequente (RF-)stroom
door de condensator.
Om deze reden noemen wij de condensator in
een dergelijk schema ook een 'ontkoppelcondensator'.
De diode èn de condensator vormen samen de
demodulator of AM-detector. Alles duidelijk nu?'
'Als glas, majoor!', sprak meneer Leeckmans, nu
volkomen tevreden gesteld.
'Nog één ding', zei de majoor, 'wanneer men een
transistor, in plaats van een diode zou gebruiken,
dan heeft men het gelukkige bijverschijnsel, dat
zo'n transistor bovendien kan versterken!'
'Dat zou handig zijn!', viel meneer Leeckmans bij.
'En hèndiger dan u denkt', sprak de majoor, met
extatische verhoging van toon. Hij probeerde, ter
vergroting van het effect, zijn, door rheumatiek
gebogen vinger, bezwerend omhoog te laten wij
zen.

BEZUEfcENDE \JIMG EK
PES MAJOORS...
'Kijk', vervolgde hij dan, 'wanneer u de schake
ling van Fig. 46 bekijkt, zoudt u de basis/emitterkring van zo'n transistor (en let wel, in déze
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Fig. 46. Schakelschema voor een transistor-audionontvanger met terugkoppeling in emitter-schakeling en
capacitieve basiskoppeling.
Stuklijst:
1 Mucore-402-spoel (Amroh-Muiden).
1 transistor AC-126 of een siliciumtransistor BC-557 of
BC-559 (de letters b, c en e geven de aansluitingen aan
voor de basis, de collectoren deemitter (nietverwissellen!).
1 variabele condensator C 500 pF.
1 vaste condensator C2 470 pF.
1 weerstand R 4,7 k£l.
1 elektrolytische condensator C3 100 mF/1 5 V (let vooral
goed op de + en de - aansluitingen!).
1 potentiometer P, 1 kft.
2 batterijen, elk 4,5 V.
1 zwakstroomschakelaartje.
1 hoofdtelefoon, 2 x 1000H.

schakeling!) als een gelijkrichtdiode kunnen op
vatten. De negatieve helften van het RF-signaal
openen de transistor, zodat er een emitter/collector-stroom gaat lopen. Deze zal, zoals het u
ongetwijfeld duidelijk zal zijn, gróter zijn dan de
stroom, die door de basis vloeit! WE VERSTER
KEN DUS...,
De ogen van meneer Leeckmans keken hemels en
vol groot begrijpen. 'Die weerstand R en de poten
tiometer P dienen', vervolgde de majoor, 'om een
kleine voorspanning tussen basis en emitter te
verkrijgen teneinde de sperlaagspanning buiten
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gevecht te stellen om ook kleine signalen goed en
gevoelvol te kunnen detecteren.'
'En die condensator C3 ontkoppelt de P voor wis
selspanning!', zei meneer Leeckmans.
Dit bewerkstelligde een moment van twijfel en
verbazing bij de majoor.
'Zéér juist, vriend Leeckmans, je overtreft je
zelf in intelligentie vanavond!', sprak de majoor
met voldoening, 'en waardenkt u nu wel waar die
condensator C2 voor dient?'
'Tja..., dat weet ik niet', bekende meneer Leeck
mans, aan wiens intelligentie blijkbaar toch gren
zen waren gesteld.
'Wel, die dient om te voorkomen dat de instelstroom voor de basis via de laagohmige spoelwikkeling direct naar aarde gaat.'
'Aha... maar moet er nou geen condensator over
de hoofdtelefoon worden aangesloten?'
'Nou ja, dat mag voor mijn part wel, maar 't is niet
nodig. Die condensator C2 vervult, in feite, ook
de gewenste 'afvlakkende' functie', antwoordde
de majoor.
'Dus... als ik het allemaal goed heb begrepen,
bestaat nu de demodulator uit de basis/emitterkring van de transistor, de condensator C2 èn de
weerstand P'.
'Zéééér juist! Alles nu volkomen begrepen,
vriend Leeckmans?'
'Geheid...', zei meneer Leeckmans dankbaar.
'Maar...', hervatte de majoor het gesprek, 'we wa
ren blijven steken bij de selectiviteit, weet u nog
wel? Wanneer we straks met versterkers gaan
werken, maakt dat beetje geringere ontvangststerkte helemaal niets meer uit. In moderne fabriekstoestellen zijn vaak vele, aparte, kringen
soms tot een hele groep 'filters' samengevoegd,
om de selectiviteit maar zo hoog mogelijk op te
voeren. Er bestaat overigens nog een eenvoudi
ge methode om de selectiviteit op te voeren en
de ontvangst tegelijkertijd krachtig te versterken.
Ik bedoel de terugkoppeling! Daar moeten wij 't
nu beslist over hebben, want dat is een zeer be
langrijk begrip in de radio.
En zet u goed schrap, meneer Leeckmans, want
't gaat erom spannen! Noteert u maar op uw
blocnote, dat wij nu gaan vervaardigen:
Een transistor-audion-ontvanger met terugkop
peling in emitter-schakeling en capacitieve basis
koppeling!
Hebt u dat allemaal?'
Met een vuurrood hoofd, zo iets als een tomaat

met roodvonk, probeerde meneer Leeckmans 't
allemaal bij te benen.
'Goeiegrutte!', zei hij dan zuchtend, 'wat krijg ik
nou allemaal op mijn brood? Dat zal ik nóóit in
mijn hersenpan kunnen stampen. Dat weet ik nou

De majoor lachte echter fijntjes en zei: 'We zullen
dit, op 't eerste gezicht zo indrukwekkende pro
bleem, netjes in partjes gaan snijden, zodat elke
functie daarvan u volkomen duidelijk zal zijn'.
'Ik hoop 't van harte, maar ik heb er een zwaar
hoofd in', zuchtte meneer Leeckmans.
'Eerst het schema maar op 't bord tekenen, dan
wordt de zaak wel duidelijker!'
En de majoor tekende Fig. 47 op het schoolbord.
'Hé...!', zei meneer Leeckmans, 'die figuur hebt
u straks ook al eens getekend!'
'Klopt als een steenpuist, die op doorbreken
staat', beaamde de majoor.
'En let u nu eventjes bijzonder goed op, meneer
Leeckmans!
Voor onze terugkoppeling gebruiken wij nu de
aansluitingen 5 en 6 van de 402-spoel. Zou straks
blijken, dat de 'terugkoppeling' niet naar behoren
wil werken, of helemaal niets doet, dan wisselen
we die aansluitingen 5 en 6 om'.
Meneer Leeckmans was zéér onder de indruk.
'Wanneer ik die condensator C1 nu verder zou
dichtdraaien', betoogde de majoor, 'dan zult u
bemerken, dat het apparaat gaat gillen, fluiten,
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piepen, janken of meer van die vermaledijde her
rie ten beste zal geven'.
'Waarom?', wilde meneer Leeckmans weten.
'Nou, dat komt omdat de terugkoppeling nu zó
sterk is, dat het van de collector teruggevoerde
signaal op de basis van de transistor zó sterk is
geworden, zodat dit er bij de collector nog weer
groter uitkomt en dan weer naar de basis gaat,
kortom... er ontstaat een vicieuze cirkel, of wel de
schakeling weet niet meer waar ze blijft en gaat
als een echte RF-generator 'oscilleren', of 'ge
nereren', als u dat mooier vindt. En dat veroor
zaakt dat gillen en fluiten.
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Wanneer de 'rondgaande versterking' in een
schakeling als deze, groter is dan een versterkingsfactor 1, dan is aan de zogenaamde 'oscillatievoorwaarde' voldaan en 'oscilleert' de schake
ling'.
'Met die 'schakeling' bedoelt u natuurlijk: transis
tor, condensator, spoelen en weerstand', merk
te meneer Leeckmans op.
'Akkoord, zó is 't precies', sprak de majoor dik
voldaan.
Dan vervolgde hij:
'Laten we maar eens eventjes aannemen, dat u
dit toestelletje hebt gebouwd en 't nu gaat probe
ren. Dan moet u als volgt te werk gaan.
Met behulp van de potentiometer P stelt u uiterst langzaam en voorzichtig - de werkspan
ning voor de transistor in, totdat u de krachtigste
geluidssterkte en de beste geluidskwaliteit be
reikt. Dèn pas gaat u de terugkoppeling wat
'vaster' maken, door de variabele condensator
C1 heel voorzichtig 'in' te draaien.
Opeens zal de geluidssterkte sterk toenemen.
Vooral zal dat 't geval zijn als u tegelijkertijd de
afstemcondensator C bijregelt. U hebt er werke
lijk geen idee van, meneer Leeckmans, wat een
geluid er plotseling uit dit simpele toestelletje te
voorschijn komt!'
'Dat gegil is overigens geen pretje als je zit af te
stemmen', merkte meneer Leeckmans voorzich-

B2

M F-1
',rV/

Fig. 47. Schakelschema voor een transistor-audionontvanger met terugkoppeling in emitterschakeling en
capacitieve basiskoppeling.
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Als bij fig. 46
C1 100-125 pF
Maar, in feite, hebt u nu geen 'ontvanger' meer,
maar een echte 'zender'. En dat mèg niet, zoals
u weet!'
'Nee', zei meneer Leeckmans, zeer maatschappijbewust.
'Als ik de vrijheid mag nemen om dit nog even
'technisch' uit te drukken', hernam de majoor,
'dan kunt u de volgende, belangrijke, elektroni
sche leerstelling in uw gretig luisterend oor kno
pen:
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dat 'terugkoppelen!', merkte meneer Leeckmans,
overigens lang niet onredelijk, op.
'Het komt allemaal in feite hierop neer: een ge
deelte van de hoogfrequente spanning wordt,
door 'terugkoppeling' teruggevoerd naar de ingangskring. Dit gebeurt zodanig, dat de ont
vangst dan optimaal is. U herinnert zich natuur
lijk wel, mijn waarde Leeckmans, dat we bij het
bespreken van een wisselspanning hebben ge
zien, dat gedurende de ene halve periode van een
wisselspanning, de spanning plus(+) is en ge
durende de andere halve periode min(-).
Wanneer we nu twee afstemkringen naast elkaar
plaatsen, zoals we nu ook in dit toestel doen, en
we laten in elk van deze beide kringen een wis
selspanning lopen, dan zijn er 3 mogelijkheden
en wel:
1. Of de halve perioden zijn in elk der beide krin
gen gelijk, dus, bijv. beide plus(+);
2. Of de halve perioden zijn in elk der beide krin
gen min(-);
3. Of de halve perioden zijn in de ene kring
plus( + ) en in de andere kring min(-).

tig op. Hij durfde er niet aan te denken wèt er wel
zou kunnen gebeuren als hij de radio van zijn
buurman, de majoor, zou storen tijdens de
nieuwsberichten, bijvoorbeeld!
'Dat is volkomen juist, meneer Leeckmans, en
daarom raad ik u ernstig aan nóóit zulke experi
menten uit te halen wanneer er een belangrijke
internationale voetbalwedstrijd via de radio
wordt uitgezonden, of tijdens de nieuwsberich
ten...'
'Daar heb je 't al!', dacht meneer Leeckmans,
maar hij hield wijselijk zijn mond stijf dicht.
'Nu moet ik u nog op een belangrijk ding wijzen
en dat is de instelling van de werkspanning voor
de transistor. Wanneer u die werkspanning na
melijk niet nauwkeurig genoeg zou instellen, zal
de terugkoppeling niet 'soepel' genoeg werken.
Een dergelijke terugkoppeling gaat met veel hor
ten en stoten, zet met een klap in en slaat plotse
ling weer uit. En dat nog wel bij totaal verschillen
de standen op de condensatorschaal! Muziek en
spraak komen bovendien vervormd door'.
'Maar, majoor, voor de zekerheid zou ik toch nog
willen vernemen wat er nu eigenlijk gebeurt bij

Hebben ze allebei hetzelfde teken (dus beide +
of beide -), dan zegt men, dat de wisselspannin
gen in beide kringen met elkaar 'in fase' zijn.

DE EME PLUS HELJPT DE
AtvJDE12E.DUS....
Ze zullen elkander dus gaan ondersteunen! Er
ontstaat dan een toestand, waarbij de verliezen
in de afstemkring worden opgeheven door de
toegenomen energie, afkomstig uit de tweede
kring. Door het verdwijnen van deze verliezen in
de afstemkring (die immers bestaat uit een spoel
en een variabele condensator), neemt de verster97

king in de kring krachtig toe. Bij de ontvangstvan
zwakke signalen is bijvoorbeeld een versterking
van 100 x heel gewoon!
Ook de verliezen in de antennekring worden op
die manier vrijwel opgeheven.
En dit hele pakket van verschijnselen noemt men
nu 'terugkoppeling'!
Er is nog een vierde mogelijkheid en wel deze:
de fasen van beide kringen kunnen, ten opzichte
van elkaar, 'verschoven' zijn. Ze dekken elkaar
niet helemaal. Onder die omstandigheden kun
nen de fasen elkaar tegenwerken, of wanneer ze
beide een gelijk teken hebben (dus of beide +, of
beide -), zullen ze elkaar slechts ten dele onder
steunen.
Deze tussenfase is voor ons niet zo belangrijk.
Een ander woord voor 'terugkoppeling' is 'dempingsreductie'. Doordat alleen op een zeer 'smal
le' strook tegenkoppeling plaats vindt (wanneer
de trillingen in beide kringen 'in fase' zijn), wordt
de selectiviteit sterk vergroot. Maar die 'versmal
ling' kan zó ingrijpend zijn, dat hoge frequenties
(bijv. fluit- en viooltonen) eenvoudig worden af
gesneden. Daardoor wordt het geluid ontoelaat
baar vervormd'.

EEMVOUDlG FLUITTOKJEW
AFSMIJDEM.'
'Maar men wint toch blijkbaar een forse signaalversterking en een véél grotere selectiviteit door
die zelfde terugkoppeling', wierp meneer Leeck98

mans, die wel eens eventjes wilde laten blijken,
dat hij de hele zaak goed dóór had er tussenin.
'Dat is ontegenzeggelijk waar! Het ene moment
hoort men een zwak, armetierig, signaaltje, of
twee of zelfs meer zenders dwars door elkaar
heen, en het volgende ogenblik hoort u één zen
der duidelijk en kristalhelder. Maar... koppelt u te
sterk terug (de variabele condensator C1 dus te
vér ingedraaid!), dan treedt onherroepelijk ver
vorming van het geluid op.
Het is zaak, om vooral bij radiotoestellen, voor
zien van een 'terugkoppeling', alle verbindingen
zo kort mogelijk te houden. Anders is 't zeer goed
mogelijk, dat te lange verbindingsdraden al voor
zoveel capaciteit zorgen, dat het 'terugkoppelen'
straks een bijzonder kwalijke zaak wordt. De
draaibare condensator van 100-125 pF, die ik in
het schakelschema heb getekend, kan in bepaal
de gevallen al vaak te groot zijn. Dan blijft het
toestel steeds maar 'genereren' (d.w.z. 'oscille
ren' en het apparaat werkt dus als een klein
zendertjel), waardoor een afgrijselijk gegil ont
staat. Vroeger noemde men dat gegil en geloei,
om onnaspeurlijke redenen, 'de Mexicaanse
Hond'.
'Ik heb in zo'n geval wel eens een glazen aspirinebuisje genomen, waarvan ik de onderste helft
met zilverpapier (staniool) beplakte. Daarna
stopte ik er een, tot een kokertje opgerold stukje
tekenpapier in, dat ik eveneens voor de helft met

geluid, dat u in uw eigen hoofdtelefoon hoorde,
klinkt echter ook uit de luidsprekers van uw bu
ren. Soms wel straten ver!'
'Hoe gaat dat terugkoppelen nu wanneer men
een elektronenbuis, in plaats van een transistor,
gebruikt, majoor?'
'Uitstekende vraag! Dat zullen we meteen maar
eventjes op het bord kalken!'
De majoor tekende vlot Fig. 48 op het bord.

\1/
tel

EF 98
R1

L
4

5

2
C1

1

-

zilverpapier had beplakt (in dit geval de bovenste
helft). Dit kokertje paste 'zuigend' in het glazen
aspirinebuisje. Door het kokertje langzaam in en
uit te schuiven, kon ik mijn terugkoppeling haar
fijn afregelen!
Ten slotte is er nog een probaat middel om zo'n
terugkoppeling dat 'genereren' af te leren en dat
is eenvoudig een weerstandje van 27k (27 kiloohm) parallel met de aansluitingen 5 en 6 van de
spoel te schakelen.
Als u dit toestelletje zelf gaat maken, meneer
Leeckmans, moet u er wel van doordrongen zijn,
dat u even met dit geval moet leren omgaan!
Stelt u zich voor, dat u alles netjes, met korte ver
bindingen, in elkaar hebt gezet, en dat u alle
aansluitingen nog eens nauwkeurig hebt ge
controleerd. Dan sluit u de antenne en aarde aan
en sluit de schakelaar S. U probeert eerst een
sterke zender te vinden door aan de variabele
condensator C te draaien. Zou u dan opeens een
geweldig gefluit of geloei horen, verdraai dan de
terugkoppelcondensator C1 heel voorzichtig, tot
dat het gegil verdwenen is. Uw toestel 'genereer
de' namelijk en werkte als een klein zendertje. Het

R2

II

3
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naar voeding
van de gloeidraad
6,3 V~

Fig. 48. Schakelschema voor een audion-ontvanger
met terugkoppeling, met een elektronenbuis als demo
dulator. De antennekring en de terugkoppelkring ko
men geheel overeen met die in de schakeling, weerge
geven in Fig. 47, waarin een diode als demodulator
werd toegepast.
Stuklijst:
C

C1
C2
C3
R1
R2
L
B1
B2

= vaste condensator van 47 pF (teneinde de an
tenne los (capacitief) aan de bovenkant van de
afstemkring te koppelen).
= variabele condensator 500 pF.
= vaste condensator 470 pF.
= variabele condensator 100-125 pF.
- weerstand 2,7 Mft.
= weerstand 47 Cl.
= Mucore-402-spoel (Amroh).
= batterij 4,5 V.
= batterij 4,5 V.

De buis is een EF-98. Als voeding voor de gloeidraad
kan men een beltransformator gebruiken (de aftakking
voor 5 V).
De hoofdtelefoon moet in dit geval echter beslist een
2000 H-type zijn.
De stippellijn, die bij de spoel L is getekend, geeft alleen
maar aan, dat de spoel voorzien is van een instelbare
metaalpoederkern.
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Maar 't hielp wèl! Mevrouw Degenouwer kwam,
in de looppas, aanzetten mèt een heerlijk koele
fles Rijnwijn, uit een héél best keldertje nog wel...

'U ziet wel, mijn beste Leeckmans, dat dit sche
ma, wat de afstem- en de terugkoppelkring be
treft, een tweelingbroertje is van het schema van
Fig. 47, waarin wij een transistor hebben toege
past! Het principe van de terugkoppeling blijft
dus volkomen gelijk. In plaats van de afstemkring
direct met het stuurrooster van de buis te verbin
den, hebben wij deze kring nu verbonden met
een weerstand, met parallel daaraan geschakeld,
een vaste condensator. De zogenaamde roostercombinatie, zoals wij die al hebben besproken,
toen wij de elektronenbuis onder handen namen.
De weerstand van 2,7 mega-ohm dient als 'lekweerstand', die voorkomt, dat het rooster met
elektronen verzadigd raakt.
En nu geloof ik vast en zeker, dat ik ook namens
u spreek, wanneer ik mijn vrouw verzoek ons
fluks een tweede fles Rijnwijn te bezorgen...

Ook die nacht droomde meneer Leeckmans weer
allereigenaardigst! Hij werd opgepakt door een
enorme ooievaar, die hem in een wieg deponeer
de, die in de huiskamer van de majoor stond.
'Zo, ben je daar eindelijk, losse flodder!', brulde
de majoor, met een kop als een gemeniede
tomaat. 'Enfin, we zullen je opvoeden tot een
ordentelijk elektronicus! Gééééft éééééééacht!
Zo en nu maak je maar even vlot een variabele
condensator van dit lege aspirinebuisje!'
Uuuuuoooooaaaal, klonk 't plotseling. 'Niks van
aantrekken, dat is alleen maar een Mexicaanse
draadharige terrier en je weet 't: vox populi,foxterrier!'
'En dat is nou meteen de laatste maal geweest!',
siste mevrouw Leeckmans, zo vals als een ge
tergde boa constrictor, 'morgen ga je maar in de
logeerkamer slapen...'
Ook dat nog!

ELEONORA!'
Nou, dacht meneer Leeckmans, je kunt wel ho
ren, dat die knaap gewend is geweest om een
heel paradeveld te overschreeuwen...
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Maar meneer Leeckmans droomde alweer, met
een verheerlijkte glimlach op zijn onschuldig
snuitwerk. Hij ontving immers Hilversum 3 kris
talhelder op zijn nieuwe twee-kringertje!

de zevende avond
De 'versterkende middelen' voor de radio komen op de proppen! Van R en C naar een
transistorversterker en een 'dwerg' met een ontzettend grote mond! Hoe we een
sprieterige juffrouw, zonder behoorlijke stem of zangopleiding, tot 'ster' bombarderen.
Balansversterkers en alles wat daaraan vastzit. Meneer Leeckmans doet een uitvinding,
maar is 10 jaar te laat! Hij fascineert het schone geslacht maar loopt een peut tussen zijn
korte ribben op!
'ELEONORA...! Zet als de gesmeerde bliksem, de
versterkende middelen op tafel!-, brulde de ma
joor Everardus Ludovicus Degenouwer, als een
leeuw, die de oppasser met de vleeswagen ziet
naderen.
'Want', zo wendde hij zich tot zijn buurman, de
heer Leeckmans, 'wij zullen vanavond eens gron
dig en diepgaand spreken over 'versterkende
middelen in de radio'. Ik bedoel natuurlijk 'ver
sterkers' in 't algemeen en de werking daarvan
in het bijzonder'.
'Ha, dèt is fijn', zei meneer Leeckmans verrukt en
hij voegde eraan toe: 'Ik heb nu wel een aardige
ontvangst op die 'transistor audion ontvanger
met terugkoppeling in emitterschakeling en capacitieve basiskoppeling, maar...'
'Asjeblieft...!', riep de majoor, vol bewondering,
uit. 'En dat rolt er allemaal maar uitzonder hape
ren, blikken, noch blozen! Mijn compliment,
meneer Leeckmans, mijn diepe bewondering!
Voelt u wel hoeveel u intussen al over 'radio' hebt
opgestoken?' Meneer Leeckmans glimlachte be
scheiden, maar toch zielstevreden. Hij had die
lange volzin 's middags wel 50 maal achtereen
gerepeteerd voor zijn scheerspiegel. Dat flapte er
nu allemaal zo lekker uit, alsof 't zo maar niets
was!
Een dikke 1 - 0 voor meneer Leeckmans.
'U wilde zeker zeggen, dat u nu wel eens van die
hoofdtelefoon af wilt en dat u luidsprekerontvangst wenst, nietwaar?'
'Precies, hoe raadt u 't zo?'
'Dan zullen we maar meteen aan de slag gaan!

Dank je, Leonora, je bent eenvoudig onmis
baar...'
Dit laatste tot Mevrouw Degenouwer, die een
prachtige Bordeauxwijn inschonk en een keur
van smakelijke hapjes op tafel zette. Bij elkaar
zo'n slordige 5000 calorieën, maar een kniesoor,
die daarover mèkkeren zou.
'Laten wij maar eens met de allereenvoudigste
transistorversterker beginnen. Zo, ik teken het
schema even op het bord'. (Zie Fig. 49.)
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Zie hier, mijn waarde Leeckmans, een zogenaamde transistorversterker.
In de emitterleiding van de transistor is een
weerstand R en een elektrolytische condensator
C opgenomen'.
'Wat is de functie van die R en die C?', informeer
de meneer Leeckmans, nu maar meteen, om met
deze vraag niet te laat te komen.

zich, zoals u ziet, in de collectorleiding van de
transistor.
Wanneer u een groeftaster aansluit zal het geluid
wel behoorlijk sterk zijn, maar helaas niet al te
zuiver. De reden is, dat de ingang van een versterkerapparaatje, als dit, niet altijd precies goed
aangepast zal zijn aan de uitgangsimpedantie
van de groeftaster. Door een beetje met de knop
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Fig. 49. Schakelschema voor
een transistorversterker.
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Stuklijst:
TS

'

= transistor AC 126 of siliciumtransistor BC-557 of
BC-559.
= weerstand 27 Ml.
= potentiometer 1 kfl.
= elektrolytische condensator 100 /xF/15 V.

B1 en B2 = 2 batterijen elk 4,5 V
Bij A wordt bijv. een radiotoestel of een pick-up (groef
taster, zoals we tegenwoordig zo netjes zeggen) aan
gesloten.

'Die C, de musici onder de technici noemen dat
een bis... maar dat is maar een grapje, buurman...'
'Of een dèsèsl', voegde meneer Leeckmans er
onverwacht musicologisch aan toe.
'Goed, goed, die C dus', hervatte de majoor, met
verheffing van stem, 'die C zorgt ervoor, dat de
instel-gelijkstroom van de basis van de transistor
niet door de bron gaat lopen. De R heeft derhalve
een dubbele functie te vervullen. Enerzijds, een
nu noodzakelijk geworden verbinding voor de
gelijkstroom naar de basis van de transistor en
anderzijds om de bron niet kort te sluiten'.
Via de aansluiting A wordt de stuurspanning (bij
voorbeeld afkomstig van uw radio-ontvangertje,
of van een pick-up-element, we noemen zo'n
ding tegenwoordig een 'groeftaster', hetgeen
wel verwonderlijk is, aangezien iedereen hier
zo'n beetje chronisch aan de Engelse ziekte lijdt!).
Maar, enfin, ik kan 't ook niet helpen. Deze bin
nenkomende spanning wordt over de koppelcondensator C geleid.. Het juiste werkpunt voor
de transistor wordt, met behulp van de potentio
meter P, ingesteld. De hoofdtelefoon bevindt

van de potentiometer P te stoeien, kan men in 't
algemeen de geluidsweergave tóch nog wel iets
verbeteren.
Maar, mijn waarde Leeckmans, 't gaat ons voor
lopig nog niet om kristalheldere, fraaie muziek,
maar om een simpel experiment, dat duidelijk de
grote versterkingsfactor van een schakeling be
wijst'.
Meneer Leeckmans knikte begrijpend.
'Zouden wij nu bijvoorbeeld, in plaats van slechts
één enkele transistor, er drie stuks inplanten, dan
kunt u met zo'n transistorversterker al goede
luidsprekerweergave verwachten'.
'Dat zou ik zelf graag willen maken, majoor!', riep
meneer Leeckmans geestdriftig uit.
'Uitstekend, uitstekend, dan zullen we even een
schakelschema voor u op 't bord poten. U kunt
het met een minimum aan onderdelen in elkaar
zetten en toch een maximaal resultaat bereiken.
De hele grap bij elkaar kost u nog geen tientje!
Als u het zaakje monteert op een pertinax montageplaatje met 2 rijen soldeerlippen (kunt u zo kant
en klaar in elke radiozaak kopen), kunt u het hele

R
P
C
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geval gemakkelijk onderbrengen in een doosje
van ongeveer 5x10 cm. Kijkt u maar eens hoe
eenvoudig dat schema in feite is!' (Zie Fig. 50.)

meneer Leeckmans gauw op. Die kon je, zo lang
zamerhand, niet veel meer wijs maken.
'Zéér juist opgemerkt! Uitstekend opgelet! De
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Fig. 50. Schakelschema voor een uiterst eenvoudige, maar toch 'kei-hard' werkende 3-traps transistorversterker.
Stuklijst:
TS1
TS2
TS3
C1
C2
C3
C4
R1
R2
R3

= transistor AC 126 ofBC 557 of BC 559.
= transistor AC 126 ofBC 557 of BC 559.
= transistor AC 128 ofBC 557 of BC 559.
= elektrolytischecondensator 10/iF/15V.
= elektrolytischecondensator 10/xF/15 V.
= elektrolytische condensator 10/xF/15 V.
= elektrolytische condensator 125 /xF/15 V.
= weerstand 680kQ.
= weerstand
5 ka
= weerstand
1 Ma

'Maar... als u deze 'dwerg' inschakelt zult u ge
woonweg paf staan van het geluid dat wordt ge
produceerd. Dat is dus wel een dwerg met een
bijzonder grote waffel!'
'Tot dusverre hebben wij 't alleen maar gehad
over versterkers met transistoren. Worden er dan
helemaal geen buisversterkers meer gebruikt? Ik
zou best eens willen zien hoe een buis in een
versterker wordt geschakeld'.
'Kèn gebeuren, meneer Leeckmans, u wordt hier
op uw wenken bediend!'
En de majoor tekende Fig. 51 op het bord.
'U ziet 't natuurlijk allang zelf, meneer Leeck
mans: de schakeling is, in principe, gelijk aan die
voor een transistorversterkertje'.
'Maar er zit wél een tweede weerstand in', merkte

R4 = weerstand 10 ka
R5 = weerstand 2 kfi.
R6 = weerstand 680 ka
R7 = weerstand 27 ka
P
= potentiometer 10 kfl (logaritmisch).
S
= schakelaar.
LS = luidspreker 150 a
A1 + A2 = aansluiting voor radiotoestel of keramische
groeftaster.
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Fig. 51. Schakelschema voor een buisversterker.
(In principe geheel gelijk aan dat van een transistor
versterker I)
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aanwezigheid van die tweede weerstand kan als
volgt worden verklaard. Moderne groeftasters
zijn voorzien van een kristal, dat een oneindig ho
ge weerstand voor gelijkspanning bezit. Om die
reden is, tussen rooster en kathode van de ver
sterker, een verbinding aangebracht, zodat dat
rooster de juiste spanning ontvangt. Daarom is
de weerstand /?1, met een waarde van 2,7 M (2,7
megohm), parallel met de contacten van de groeftaster geschakeld.
Wanneer bij A een groeftaster wordt aangeslo
ten, zal de muziek of de spraak in de hoofdtele
foon aanmerkelijk krachtiger klinken dan wan
neer men de hoofdtelefoon direct met de contac
ten van de groeftaster zou verbinden.
Tot dusverre hebben wij 't alleen nog maar gehad
over de allereenvoudigste vormen van verster
kers. Maar u moet niet vergeten, meneer Leeckmans, dat de Versterker' een geheel 'eigen leven'
is gaan leiden, geheel los van de 'radio'. Dat komt

miezerig stemmetje..

door de enorme vlucht, die de geluidsweergave
bij platenspelers en vooral bij FM-ontvangst
heeft genomen! Men streeft naar de uiterste per104

fectie. Later zullen wij 't nog wel eens hebben
over de voordelen van FM (Frequentie Modula
tie) boven AM (Amplitude Modulatie) ontvangst.
De steeds voortschrijdende ontwikkeling der ge
luidsweergave bracht ons stereo-weergave en
quadrofonie. 't Kan blijkbaar altijd nóg weer be
ter! Of men doet maar alsof 't beter gaat, door
een ontstellend aantal luidsprekers in te schake
len. Wat er met elektronische hulpmiddelen al
lemaal mogelijk is, kunt u altijd weer mooi vast
stellen, wanneer er een juffertje met een mieze
rig, dun, stemmetje voor een microfoon staat te
zingen welk armetierig geluid wordt 'opgepept'
en onderstreept door een of andere achtergrond
muziek, waarbij alle registers worden uitgetrok
ken. Valt de microfoon even uit, dan staat daar
een armzalig kind maar zo'n beetje te tierelieren
en met haar fraaie benen te zwaaien. Een schrale
troost voor de zangers en zangeressen, die jaren
lang ernstig en grondig op een conservatorium
hebben moeten studeren! Hetzelfde geldt voor
slecht-gewassen jongelingen, die maar zo'n
beetje op een gitaar staan te tokkelen, terwijl het
geluid door een ingewikkelde geluidsversterkingsinstallatie wordt opgejut tot in het oneindi
ge en zelfs de hees uitgestoten, schorre kreten
nog een beetje timbre krijgen. Elektronische
verlakkerij van je reinste water, meneer Leeckmans!'

Zó, dacht meneer Leeckmans, dét is er tenminste
uit en dat zal de majoor opluchten! Maar hij had
daar zo zijn eigen mening over.
'Nu zullen we allereerst een belangrijke verbete
ring in de versterkertechniek gaan bespreken,
namelijk de zogenaamde 'balansversterker'/
kondigde de majoor aan.
'Toen die er eenmaal was, deed de versterker
techniek een grote stap in de goede richting. U
krijgt met uw 3-traps transistorversterkertje in
derdaad wel een krachtige geluidsversterking,
maar... mooi, gaaf en rond, klinkt 't nog aller
minst!
Voor het versterkt weergeven van een telegrafiesignaaltje is dat allemaal wel prachtig, maar...
zodra er een piano, een viool of een fluit aan te

pas komt, is de klank miserabel. Vooral bij derge
lijke getransistoriseerde versterkers met hoger
vermogen gaat de kwaliteit van het geluid met
sprongen achteruit.
De vraag naar Hi-Fi (High Fidelity = hoge ge
trouwheid) werd steeds dringender.
De balansversterker kwam hier al heel aardig aan
tegemoet. Bij een balansversterker bestaat de
eindtrap uit twee, zoveel mogelijk gelijke, vermogenstransistoren'.
'Betekent dit, dat het uitgangsvermogen van zo'n
balansversterker tweemaal groter is dan het uit
gangsvermogen bij een eindversterker met één
enkele transistor?', informeerde meneer Leeck
mans.
'Precies, zo is 't!', beaamde de majoor. 'Het ge-
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Fig. 52. Verouderde vorm van een transistor-balansversterker (alleen afgebeeld ter vergelijking.).
Stuklijst:
TS1
TS2
TS3
TS4
P
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

= transistor AC 126 of BC
= transistor AC 126 of BC
= transistor AC 128 of BC
= transistor AC 128 of BC
= potentiometer 1 MH.
= weerstand 330 kH.
= weerstand 100 kft.
= weerstand
33 kil.
= weerstand 6800 fl.
= weerstand 2700 Q.
= weerstand
18 kfï.
= weerstand 3300 H.
= weerstand 150 fl.

157.
157.
327.
327.

R9
R10
R11
R12
C1
C2
C3
C4
C5
LS
TR1
TR2

= weerstand 270 Cl.
= weerstand 1500 H.
= weerstand 33 ft.
= weerstand
5a
= elektrolytische condensator 10 /xF/16 V.
= elektrolytische condensator 10 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 100 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 500 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 100 /xF/15 V.
= luidspreker 5 ü.
= ingangstransformator voor balansversterker.
= uitgangstransformator.
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heim ervan is bovendien, dat die transistoren
zodanig ten opzichte van elkaar geschakeld zijn,
dat de ene transistor de positieve helft van het
sinus-signaal verwerkt en de andere transistor de
tweede helft van het sinus-signaal onder handen
neemt.
Des te 'negatiever' het signaal in de ene transis
tor is, des te 'positiever' zal het in de andere
transistor zijn. De naam 'balansversterker' is dus
wel uitstekend gekozen.
Laten we nu maar eens gaan kijken hoe de eerste
transistorbalansversterkers eruit zagen. Het is
altijd goed de 'voorlopers' van een bepaalde
ontwikkeling te bestuderen, teneinde de moder
ne toestellen beter te leren begrijpen. Ik zal eens
zo'n schema voor u op het bord tekenen'. (Zie Fig.
52).)
'Wat hebt u daar voor merkwaardige gevallen ge
tekend, majoor?', informeerde meneer Leeckmans, wijzende op de symbolen van Fig. 53 en
Fig. 54.

Fig. 53. Ingangstransformator
voor balansversterker, met mid
denaftakking op de secundaire
wikkeling.

Fig. 54. Uitgangstransformator
voor de luidspreker in een balans
versterker.

'Die symbolen komen we vanzelf tegen bij de be
spreking van dit schema, maar ik wil u alvast
verklappen, dat het eerste symbool (Fig. 53) een
balansingangs- en het tweede symbool (Fig. 54)
een balansuitgangstransformator voorstelt.
U ziet, dat ze, in het midden, beide een aftakking
hebben. De ingangstransformator is geschakeld
in de zogenaamde 'stuurtrap' en zorgt voor de
fasedraaiing'.
'Ik wordt al draaierig als ik dat woord hoor!',
klaagde meneer Leeckmans.
'De zaak is toch uiterst eenvoudig, hoewel ge106

niaal', legde de majoor geduldig uit. 'Ik heb
namelijk al verteld, dat het grote voordeel van
een balansversterker is, dat de ene transistor de
positieve helft en de andere transistor de nega
tieve helft van de periode versterkt. Om dit nu te
kunnen bereiken wordt het inkomende signaal
gesplitst in 2 gelijke signalen, die echter een
tegengestelde polariteit bezitten. Beide helften
worden dan door de twee aparte transistoren
versterkt. Het zal u wel duidelijk zijn, meneer
Leeckmans, dat deze beide transistoren in een
balansversterker identiek moeten zijn. Anders
zou, bijvoorbeeld, de positieve helft van het
signaal krachtiger versterkt kunnen worden dan
de negatieve helft. En dat zou aanleiding kunnen
geven tot een enorme geluidsvervorming!
De middenaftakking van de in-en uitgangstransformatoren zorgt er ook voor, dat de beide eindtransistoren in de balansversterker de vereiste
instel- en ruststroom krijgen toegevoerd.
Om het principe van een balansversterker nu nog
eens zonneklaar duidelijk te maken', vervolgde
de majoor, die weer eens buitengewoon goed op
dreef bleek te zijn, 'zal ik de zaak voor u op het
bord tekenen. Ik zal precies aangeven hoe en
waar die fasedraaiing plaats vindt. Let op, daar
gaat ie danl'
En de majoor tekende Fig. 55 op het bord.
'Als u even naar de eindtransistoren in het sche
ma kijkt (dus de transistoren TS3 en TS4), dan zult
u opmerken, dat beide van het p-n-p-type zijn.
Hebt u dat allemaal goed begrepen, meneer

Leeckmans?', vroeg de majoor, met verheffing
van stem.
Meneer Leeckmans schrok op. Hij was namelijk
in diep gepeins verzonken. Dan zei hij, een beetje
verlegen:
'Ik geloof dat ik een ontdekking heb gedaan, ma
joor!'

fasedraaier

stuurlrap

Ar

vermogenstrap

uitgang

l/1

V

toren in de handel, die paarsgewijze worden
verpakt en verkocht'.
De uitdrukking op het gezicht van meneer Leeck
mans was een mengeling van trots en bittere
teleurstelling.
De majoor vervolgde: 'Inderdaad kunnen bij
toepassing van een p-n-p- en een n-p-n-transistor, die in- en uitgangstransformatoren verval
len, zoals u al zeer terecht (alleen een beetje laat!)
hebt opgemerkt. De p-n-p-transistor zal alleen de
negatieve halve periode van het signaal verster
ken en de n-p-n-transistor neemt uitsluitend het
positieve gedeelte voor zijn rekening.
Ook kan de uitgangstransformator voor de luid
spreker nu komen te vervallen, want beide eindtransistoren zijn geschakeld in de zogenaamde
'geaarde' collectorschakeling en deze heeft een
zodanig lage uitgangsimpedantie, dat men, zon
der meer, een laagohmige luidspreker (bijv. 3 5 ohm) kan aansluiten. Daar was u niet op geko
men, hè, meneer Leeckmans?', zei de majoor met
een beetje leedvermaak.
Meneer Leeckmans moest dit helaas volmondig
bekennen.

Fig. 55. Principe van een balansversterker.
'Wat zegt u me daar? Een ontdekking... voor de
dag ermee, meneer Leeckmans!' De majoor
dacht daarbij hoogst waarschijnlijk aan de wijze
woorden: 'Uit de mond van zuigelingen en dron
ken korporaals zal de waarheid klinken!'
'Als we nu eens niet twee p-n-p transistoren ne
men voor die eindtrap, maar één p-n-p- en één
n-p-n-transistor, dan hebben we helemaal geen
fasedraaier meer nodig...!', riep meneer Leeck
mans met schitterende ogen, vol pure intelligen
tie uit.,
'Geniaal... geniaal! Niets meer of minder!', barst
te de majoor enthousiast los, maar hij voerde er
dan quasi-spijtig aan toe: 'Alleen verdraaid jam
mer, dat u niet een jaar of tien eerder met die
radiobeweging bent begonnen. U had naam kun
nen maken met uw uitvinding! Want tegenwoor
dig worden bij balansversterkers, bij het fasedraaien, p-n-p-transistoren, in combinatie met np-n-transistoren toegepast. Natuurlijk moeten de
eigenschappen van beide transistoren identiek
zijn, al zijn ze dan in 'richting' tegengesteld. Voor
dit doel brengen de fabrikanten van transistoren
dan ook 'gepaarde', of 'complementaire' transis-

BABVJ'S EN DRONKEN
KORPORAALS...
'Deze luidspreker', ging de majoor voort, 'ont
vangt dan van beide transistoren, de versterkte
en elkander aanvullende, positieve en negatieve
signaalhelften toegevoerd en het thans weer
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complete signaal zal bijzonder goed van kwaliteit
zijn'.
'Zo'n schakeling spaart toch óók nog twee trans
formatoren uit', probeerde meneer Leeckmans
zijn laatste débacle te herstellen. Hij was nogal,
wat je noemt, 'op de penning', tussen ons gezegd
en gezwegen.
'Dat wel', legde de majoor uit, 'maar de grootste
winst wordt toch wel behaald door een grote
kwaliteitsverbetering. De vervaardiging van een
ideale balansingangstransformator is geen sine
cure, terwijl het verdwijnen van de uitgangstransformator van de luidspreker op zichzelf al
minder vervorming betekent'.
De majoor wiste op het bord Fig. 52 uit en sprak:
'We zullen nu eens een schema van een 1 watt
transistorversterker met gepaarde transistoren
in de eindtrap opzetten. En als u goed oplet zult
u zien, dat ik voor de beide vóórversterkertransisC2

toren een n-p-n- en een p-n-p-transistor heb ge
kozen. Zo'n combinatie werkt nóg beter dan twee
p-n-p's achter elkaar en bovendien behoeven er
nu geen koppelcondensatoren te worden ge
bruikt. Deze vóórversterkertransistoren behoe
ven in dit geval niet eens 'gepaard' (complemen
tair) te zijn'.
Wat de majoor op het bord tekende zien wij in
Fig. 56.
Meneer Leeckmans zat ijverig mee te tekenen op
zijn blocnote. Dan vroeg hij opeens verwonderd:
'Wat hebt u daar voor een raar geval getekend,
waar u 'NTC' bij hebt geschreven. Is dat soms de
Nederlandse Theater Club, of zoiets?'
'Niets verontrustends om van te schrikken, me
neer Leeckmans! NTC betekent in dit geval 'Ne
gatieve Temperatuur Coëfficiënt'.'
'Hoeveel?', informeerde meneer Leeckmans.
'Zegt u maar een weerstand met negatieve tem-
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Fig. 56. Weerstandsversterker met 'gepaarde'
transistoren in de eindtrap.
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Stuklijst:
TS1 (n-p-n) = transistor AC 127 of BC
TS2 (p-n-p) = transistor AC 126 of BC
TS3 (p-n-p) = transistor AC 128 of BC
TS4 (n-p-n) = transistor AC 127 of BC
deze 2 transistoren zijn 'gepaarde',
ofwel 'complementaire' transistoren.

337.
557.
327.
337.

Let goed op de pijlen in de transistorsymbolen.
R1
R2
R3
R4
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=
=
=
=

18
weerstand
15
weerstand
1
weerstand
weerstand 1500

kft.
kft.
kft.
ft.

R5
R6
R7
R8
P
S
Cl
C2
C3
C4
C5
LS

= weerstand
39 ft.
= weerstand NTC-150 ft.
= weerstand 500 ft.
= weerstand 2200 ft.
= potentiometer 100 ft.
= schakelaar.
= elektrolytische condensator 10 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 100 *tF/15 V.
= elektrolytische condensator 500 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 250 #iF/15 V.
= elektrolytische condensator 500 jxF/15 V.
= luidspreker 3-5 ft.
= verbinding met metalen chassis van het toestel.

torversterkers, hoofdzakelijk onderscheidt in
Klasse A- en Klasse B-versterkers. Dat heeft te
maken met de instelling van het werkpunt bij de
transistoren.
I

Rv

A

NTCrV"
U,

Uu

(Rt)

Fig. 57
krabbeltje

peratuurcoëfficiënt. Daarmee kan men tempera
tuurschommelingen binnen zeer nauwe grenzen
compenseren. Kijk eens hier, meneer Leeckmans. Bij gewone weerstanden en ook bij vele
halfgeleiders, wordt de weerstand bij het toene
men van de temperatuur hoger. En om deze af
wijkingen in zo'n versterker te compenseren,
maakt men gebruik van een weerstand, die ver
vaardigd is van een geleidend materiaal, dat juist
tegenovergesteld werkt! Dus zal bij het toene
men van de temperatuur, de weerstand juist klei
ner worden.
Die NTC-weerstanden reageren alleen op de om
gevingstemperatuur en niet op warmte-ontwikkeling in de transistor zelf. In dit geval wordt door
de NTC-weerstand de instelling van de eindtrap
'gestabiliseerd'.
Met de potentiometer P kan men de beide ge
paarde (we mogen ook zeggen complementaire)
eindtransistoren TS3 en TS4 zodanig instellen,
dat de ruststroom slechts 2 tot 3 milli-ampère
(mA) bedraagt. Als voeding kan men dus 2 gewo
ne zakbatterijen van elk 4,5 volt, in serie ge
schakeld gebruiken.
Ter verduidelijking van de 'stabiliserende' wer
king van een NTC-weerstand in een schakeling,
nog even een krabbeltje (zie Fig. 57).
Wordt de spanning bij
groter, dan zal ook Uü
groter worden. Daardoor wordt de NTC-weer
stand (Rx) warmer en de weerstand zal, door de
bijzondere samenstelling van deze NTC-weer
stand, verminderen. Het gevolg is, dat daardoor
de toename van Uu zal worden tegengewerkt.
Ik moet u, ter completering van het geheel, nog
vertellen, dat men balanseindtrappen intransis-

Bij Klasse A-versterkers vloeit er een bepaalde
ruststroom. Bij volle uitsturing neemt die ruststroom nauwelijks toe.
Bij balanseindtrappen in transistorversterkers
maakt men echter meestal gebruik van Klasse Bversterkers, waarbij de transistoren een zeer lage
gelijkstroom voeren wanneer er geen of slechts
weinig signaal wordt toegevoerd.
Hoe meer stuurstroom echter wordt toegevoerd,
des te meer vermogen zal naar de luidspreker
vloeien en neemt het opgenomen vermogen uit
de batterij toe.
Deze Klasse B-instelling biedt het belangrijke
voordeel, dat het gemiddelde energieverbruik
gering is en dat het vermogen groter is'.
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Er viel opeens een grote stilte, alsof er een veldpredikant voorbijliep.
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De majoor en meneer Leeckmans zuchtten bei
den diep (in fase!) en het werd meneer Leeck
mans wel duidelijk, dat de majoor kennelijk aan
het einde van zijn versterker-latijn was gekomen.
Teneinde tóch nog iets scherpzinnigs te berde te
brengen, schraapte meneer Leeckmans, op bijna
'militaire' wijze, zijn keel, opende voorzichtig de
opening onder zijn neus en vroeg:
'Je hoort tegenwoordig zoveel over stereo-weergave, majoor. Kunt u me daarover misschien nog
het een en ander vertellen?'
'Met het meeste genoegen! U moet dan eerst
precies weten wat men onder 'stereo'-weergave
verstaat! Want, daarover bestaat nogal eens eni
ge verwarring. Een radiotoestel, aangesloten op
een luidspreker voor hoge en een luidspreker
voor lage tonen, is beslist geen 'stereo'-ontvanger!
Stereo geeft een geluid weer, dat breedte
heeft. Het geluid van een gewone versterker (de
zgn. 'monofone' weergave), is vlak. Het geluid
komt uit één punt. Het heeft geen ruimtelijke
dimensie. Men kan niet onderscheiden of de
vleugel links of rechts van het orkest staat, of
waar zich de violen en de trompetten bevinden.
Bij de eerste stereo-radio-uitzendingen maakte
men in de radiostudio gebruik van een zgn.
kunsthoofd. Op de plaats van de oren in een hou
ten model van een hoofd waren twee mikrofoons
aangebracht. Deze vingen én links én rechts het
geluid op, dat dan weer langs twee verschillende
kanalen werd uitgezonden. De radioluisteraars
ontvingen die twee afzonderlijke kanalen met
twee aparte radiotoestellen. Men hoorde duide
lijk, of het geluid van links of van rechts kwam en
dat geluid had nu een echte 'ruimtewerking'.
Voor de Tweede Wereldoorlog werden in Hil
versum al proeven met stereo-ontvangst geno
men. En dat ging heel primitief, omdat men de
beide Hilversumse zenders tegelijk nodig had om
de 2 kanalen (links en rechts) te kunnen uitzen
den. Men moest dus één toestel op Hilversum 1
en een ander op Hilversum 2 afstemmen!'
'Ik heb ergens gelezen, dat men tegenwoordig
ook weer bezig is met zo'n 'kunsthoofd', merkte
meneer Leeckmans op, die zijn krantje blijkbaar
goed 'bij' hield.
'Inderdaad, dat is ook zo', beaamde de majoor en
hij vervolgde:
'Deze kunsthoofd-stereofonie kan men echter
uitsluitend beluisteren met een hoofdtelefoon.
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De ene schelp ontvangt het linker- en de andere
schelp het rechterkanaal. Maar niet iedereen
voelt er wat voor om naar de radio te luisteren
en daarbij aan een draad te moeten hangen! Men
wil graag een luidspreker gebruiken.
Daarom heeft men voor stereo twee luidsprekers
nodig om links en rechts te kunnen horen. In de
studio stelt men de microfoons zodanig in, dat
een bevredigend stereobeeld tussen de luidspre
kers wordt verkregen. Maar... dat is beslist géén
'kunsthoofd-stereo'l'
'U sprak er zoéven over, dat voor stereo-ont
vangst twee zenders nodig waren. Maar mijn
buurman aan de overkant heeft een prachtige
stereo-ontvanger en die stemt maar op één

station tegelijk af! Dat weet ik zeker!', bracht
meneer Leeckmans verbaasd te berde.
'Dat klopt en dat veegt en dat zuigt óók nog, mijn
waarde Leeckmans', lachte de majoor bulderend,
'maar... ik had 't ook over de tijd van vóór de
oorlog, weet u wel? Tegenwoordig hebben wij
FM (Frequentie-Modulatie)-zenders en daarbij is
het uitzenden van twee signalen tegelijk geen
probleem meer. Maar... op die FM komen we la
ter nog wel eens uitvoeriger terug. Laten we eerst
maar eens kijken hoe we een stereo-versterker in
elkaar kunnen zetten!'
De majoor pakte zijn krijtje en tekende Fig. 58 op
het schoolbord.
'Oef!', zuchtte de voormalige krijgsman, 'dat was
een hele tekening! Zoals u ziet, meneer Leeck
mans, is het gedeelte onder de middelste dikke
lijn het spiegelbeeld van het schema, dat boven
de lijn is getekend. Om de zaak nu een beetje te
vereenvoudigen, heb ik de verschillende onder
delen, zoals transistoren, weerstanden, conden
satoren enzovoorts, in het gedeelte van het
schema onder de dikke lijn, maar metde letter'A'
gemerkt, zodat u de overeenkomst tussen de

onderdelen boven en onder de lijn gemakkelijker
kunt herkennen. In feite heb ik hier fig. 56 op
nieuw getekend, alleen heb ik het onderste ge
deelte in spiegelbeeld weergegeven! De bo
venste helft stelt het linkerkanaal en de onderste
helft het rechterkanaal van onze stereoversterker
voor. Het gaat hier alleen om maar om een principeschema. Dus sterkteregeling en klankregeling
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Fig- 58. Principeschema van een stereoversterker.
oor de waarden van de onderdelen zie fig. 56.

-IS DE VERSTE2K.ER EEN
EIGEN LEVEN
GAAN LEIDEN ..
zijn in dit schema weggelaten, om de zaak maar
zo simpel mogelijk te houden. De beide uitgangstransistoren, zowel in het linker-, als in het
rechterkanaal, zijn weer 'gepaarde' (complemen
taire) transistoren, namelijk één n-p-n- en één
p-n-p-transistor.
De weerstanden fl11 en fl12 zijn géén potentiometers, maar vast instelbare weerstanden. Ze
worden tijdens het afregelen van het apparaat
slechts éénmaal ingesteld op de vereiste weerstandswaarde.
Het vermogen van deze eenvoudige stereo-ver
sterker bedraagt 10 Watt per kanaal. Dat is dus
al een heel aardig vermogen!
De waarden van de verschillende onderdelen zijn
dezelfde als die aangegeven in Fig. 56. Alleen
hebt u nu natuurlijk alle onderdelen dubbel no
dig!'
Zoals ik u al heb gezegd, is de, oorspronkelijk
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voor radio-ontvangst ontwikkelde, versterker,
dankzij de zeer snelle en werkelijk fantastische
ontwikkeling van de geluidstechniek, denkt u
maar eens even aan de enorme vlucht die gramm of oo n ve rste r ke rs,
cassette-bandopnemers.

al een aanmerkelijke verbetering in de geluids
kwaliteit, maar om de 'klankkleur' hebben wij ons
nog helemaal niet bekommerd.
Het apparaatje, afgebeeld in Fig. 59, stelt ons in
staat om de klankkleur te verbeteren, alvorens
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Fig. 59. Klankregelapparaat. (Voor de 'waarden ' van de onderdelen zie blz. 114).

e.d. hebben genomen, een geheel eigen leven
gaan leiden. Er bestaan, gelukkig vele uitsteken
de boeken over 'Versterkers' en alles wat daar
mee samenhangt.
U bent nu zo langzamerhand al aardig op de
hoogte gekomen en als we onze gesprekken over
'radio-ontvangst' hebben beëindigd, staat niets
u in de weg om u eens extra vertrouwd te gaan
maken met de versterkertechniek! Maar... met de
radio zijn we nog niet klaar. We hebben alleen de
allereenvoudigste schakelingen besproken en
het moeilijke gedeelte moet nog komen...'
'Goeie grutten!', zuchtte meneer Leeckmans, met
een bezorgd gezicht. 'Niet wanhopen, nooit
versagen, vriend Leeckmans! Om met de grote
Maarten Harpertszoon Tromp, onze Bestevaer,te
spreken; 't Sal waerachtig wel gaen!
Alleen wilde ik u nog wel iets laten weten over
klankregeling. Dat lijkt me toch wel belangrijk
voor u. Er bestaan hiervoor verschillende oplos
singen en schakelschema's. Daarvan ga ik er nu
één voor u op het bord zetten'. (Zie Fig. 59.)
'Tot dusverre', sprak de majoor, 'hebben we ons
alleen maar beziggehouden met het verkrijgen
van een zo groot mogelijke geluidssterkte. Welis
waar bracht de balansschakeling van de eindtrap
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het signaal dat van een radiotoestel of een pla
tenspeler komt, naar de versterker doorte sturen,
en zo kunnen wij dan de 'kleur' van de klank regelen.
Met dit apparaat kunnen we namelijk niet alleen
de geluidssterkte, maar ook de klankkleur instel
len. Bent u gesteld op mooie, droge bassen, dan
draait u maar aan de knop voor de lage tonen. Op
die manier kan men, geheel naar eigen inzicht en
keuze, de 'klankkleur' mengen, zoals een kunst
schilder zijn verven op het palet mengt'.
'Waarom zit die transistor er eigenlijk in, ma
joor?'
'Om de wel zeer eenvoudige reden, dat élke
klankregeling helaas een zeker verlies aan ge
luidssterkte met zich brengt. Daarom heb ik er
een klein vóórversterkertje bijgetekend en daar
voor is die transistor TS noodzakelijk. Verder
werkt de zaak bijzonder simpel! Van de collector
van de transistor TS wordt de vóórversterkte,
laagfrequente spanning, via de elektrolytische
condensator C6, overgebracht op de regelschakeling voor hoge tonen, die dan, via de conden
sator C7, met de ingang van het apparaat is ver
bonden. Maar dat kleine condensatortje vormt
een zeer hoge weerstand voor lage tonen! Wan-

neer we de knop van de potentiometer P2 naar
rechts draaien, zullen, in de eerste plaats, de ho
ge tonen (hoge frequenties!) de uitgang van het
apparaat kunnen bereiken. Maar de weerstand
R7 zorgt er dan tegelijkertijd voor, dat die hoge

lage tonen de uitgang van het apparaat bereiken.
Deze schakeling zit zó in elkaar, dat de middenfrequenties maar heel weinig worden gedempt
wanneer de knoppen van de beide potentiometers P“\ en P2 helemaal naar links zijn gedraaid.
Draait men echter de beide potentiometers P1 en
P2 voluit naar rechts, dan zullen zowel de hoge
als de lage frequenties veel sterker worden en
boven het niveau van de middenfrequenties
uitsteken. Draait men alleen de knop van de
potentiometer P2 (hoge tonen!) naar rechts, dan
zal het geluid onnatuurlijk scherp klinken.
Wanneer men deze knop dan weer helemaal naar
links draait en tegelijkertijd de knop van de po
tentiometer P1 (voor lage tonen!) naar rechts,
dan zal het geluid dof klinken en krijgt men een
geweldige 'dreun' (boem) in de luidsprekerte ho
ren. Sommige mensen schijnen verzot te zijn op
dat dreunen. Hoemeer 'boem' des te beter!'
'leder zijn meug, zei de boer en hij zoende zijn
varken', viel meneer Leeckmans bij.

MENGEN VANJ
KLANKKLEUREN...

tonen niet evenzo vrolijk kunnen wegtippelen
naar de regelschakeling voor de lage tonen, aan
de linkerkant van het apparaat.
Draaien we de knop van de potentiometer P2
naar links (in de tekening omlaag!), dan worden
de hoge tonen (hoge frequenties!), via de con
densator C8, voor 't grootste deel naar de massa
(het metalen chassis van het apparaat) afge
voerd, zonder dat het gehele frequentiebereik
wordt afgesloten. De lagere frequenties tippelen
dan, via de weerstand P7 naar de linkerkant van
het apparaat. En daar zorgen de condensatoren
C4 en C5, in samenwerking met de weerstand P6,
voor verdere kortsluiting van de hoge frequen
ties.
Bij het naar rechts (in de tekening omhoog)
draaien van de potentiometerPI voor lagetonen,
kunnen we bereiken, dat op de eerste plaats deze

...EN) HIJ ZOEMDE ZIJM VAI&ENJ
'Aha, eh... juist', zei de majoor, de draad van het
verhaal weer opnemend. 'Door nu de knoppen
van de beide potentiometers P4\ en P2 zorgvuldig
en met overleg, in te stellen, kan men elke ge
wenste 'klankkleur' zelf mengen. Wanneer men
een microfoon zou voorschakelen, om bijvoor
beeld de goegemeente toe te spreken, dan kan
men kleine oneffenheidjes, met deze klankkleurregeling heel aardig wegwerken'.
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'Waarom hebt u dat weerstandje van 300 ohm
met een stippellijntje in de leiding naar de platen
speler getekend, majoor?', informeerde meneer
Leeckmans, die uit alle macht had zitten tekenen
op zijn blocnote.
'Kijk, meneer Leeckmans, wanneer men een
kristalgroeftaster gebruikt, kén het voorkomen,
dat deze vrij hoge spanningspieken veroorzaakt.
Is dat inderdaad het geval, dan schakelen we dat
weerstandje van 300 ohm in. Daarom heb ik 't al
met een stippellijntje aangegeven.
Met de potentiometer P3 kan men tenslotte de
geluidssterkte uitstekend regelen zonder dat
daarbij de kwaliteit en de 'kleur' van het geluid
worden beïnvloed'.
'Nou, dat apparaatje ga ik beslist zelf bouwen!',
riep meneer Leeckmans geestdriftig uit. Dat ver
haal over 'klankkleur' had hem op een luisterrijk
idee gebracht! Hij had nogal een piepstem en als
hij nu via een microfoon, het klankkleurapparaat
en een versterker, een speech zou houden, kon
't toch bést mogelijk zijn, dat hij zijn horlepiepgeluid zou kunnen omtoveren in een indrukwek
kende, diepe, zéér manlijke bas! En dat was altijd
al het geheime ideaal van meneer Leeckmans ge
weest!
'Dan moet u toch wél even noteren, wat u daar
voor nodig hebt, meneer Leeckmans!'
'Ja, dat is waar ook. Wilt u 't even opgeven, dan
schrijf ik 't meteen op'.
'Noteert u maar'.

'Ja, dat is 't wel zo'n beetje', besloot de majoor
En hij vervolgde veelbetekenend: 'Anders we
een dorstig werkje, dat geklets over 'klankkleur'!
Het doet me steeds maar denken aan die prachti
ge Chateau Neuf du Pape, die ik verleden weelheb aangekregen. De kleur van die wijn moet teens zien als u het glas voor een kaarsvlam
houdt! Een juweeltje van kleurenpracht. Wat een
gloed, wat een warmte.
ELEONORA...! Aantreden met die nieuwe Cha
teau Neuf du Pape, in de looppas, maar... behan
del die fles met de waardigheid, die zo'n voortref
felijke wijn dubbel en dwars verdient!'
Het zijn niet één, maar twee flessen van die
voortreffelijke wijn geworden, die de beide heren
'geslacht' hadden! Zowel de majoor als meneer
Leeckmans kwamen in een uitstekend humeur.
Korte tijd later, in zijn veilige warme bed, droom
de meneer Leeckmans, dat hij voor een ei-volle
zaal, een daverende rede hield. Waarover wist hij
niet, maar dat is iets dat bij vele sprekers in het
openbaar voorkomt en niemand scheen daar ook
maar enige last van te ondervinden. Zijn, door
een klankkleur- en versterkerapparaat, enkele
octaven lager geconverteerde stem, dreunde
indrukwekkend door de zaal. Enkele dames be
gonnen al verliefd te lonken naar meneer Leeck
mans. En deze goede man glimlachte allerbe
minnelijkst terug in zijn slaap.

Stuklijstbijfig. 59:
TS = transistor AC 126 of BC 557 of BC 559.
P1 = lineaire potentiometer 25 kfl.
P2 = lineaire potentiometer 25 kfl.
P3 = logaritmische potentiometer 10 kfl.
R1 = weerstand 68 kfl.
R2 = weerstand 10 kfl.
R3 = weerstand 8,2 kfl.
R4 = weerstand 3 kfl.
R5 = weerstand 4,7 kfl.
R6 = weerstand 510 fl.
R7 = weerstand 1,5 kfl.
R8 = weerstand 510 fl.
alle weerstanden 1/2 W.

C1
C2
C3
C9
C6
C10
C11
C4
C5
C7
C8

= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= elektrolytische condensator
= condensator 0,1 /xF.
= condensator 0,1 /xF.
= condensator 5000 pF.
= condensator 0,05 /xF.

5 /xF/15 V.
50 /xF/15 V.
10 /xF/15 V.
100 /xF/15 V.
10 /xF/15 V.
10 /xF/15 V.
10 /xF/15 V.
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Hetgeen voor mevrouw Leeckmans voldoende
aanleiding was om haar heer gemaal, een droge,
felle stoot tussen de korte ribben te geven en hem
vinnig toe te snauwen: Heb niet 't lèf om die

droom van jou verder af te maken, deugniet, dat
je bent!'
Jawel, zó vergaat 't de deugdzamen in deze
wereld...
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de achtste avond
De 'super', dat is 't helemaal! Maar er komt wél 't een en ander bij kijken! Over 't
mengen en roeren van frequenties. Wonderlijk gedrag van een 'troep soldaten', maar
meneer Leeckmans snapt 't zaakje tenminste. We maken kennis met FET'S en MOSFET'S
en meneer Leeckmans belandt in de 'uitputtings-zone' (de lezer óók, vrezen we). Over
'verrijking' en 'verarming'. Politiek Den Haag is er niets bij!
'Ik hoop nu alleen maar, dat u stevig gedineerd
hebt, meneer Leeckmans, want vanavond wordt
't werkelijk ménens!', kondigde de majoor, met
indrukwekkend stemgeluid aan.
'Gossiemijne...', schrok meneer Leeckmans en
hij deed meteen een greep naar zijn blocnote.
'Ik heb 't u, tot dusverre, gemakkelijk gemaakt,
door alleen maar te spreken over de zogenaamde
'Recht-Uit-Ontvangers'.'

Wat zal me nou weer boven 't hoofd hangen,
dacht meneer Leeckmans.
'Vanavond gaan wij eens praten over de 'super',
of zoals de volledige naam luidt, de superhetero-

dyne-ontvanger en daaraan komen mengtrappen, middenfrequentversterkers en meer van die
snorrepijperij te pas!'
'Zou u denken, dat ik dat allemaal behappen kan,
majoor?', informeerde meneer Leeckmans en hij
voegde er benauwd aan toe: 'Per slot van reke
ning ben ik al over de vijftig...'
'Dat heeft er allemaal geen blèksem mee te ma
ken!', donderde de majoor, die niet graag over
'leeftijden' sprak, elke morgen ijskoud douchte,
's middags twee uur wandelde met de hond, een
stevig glas wijn dronk en op grond van deze
hoedanigheden meende het eeuwige leven te
hebben. Dan vervolgde hij een beetje milder:
'Tenslotte hebt u tot dusverre alles goed begre
pen en hetgeen ik u nu ga vertellen is allemaal
zó logisch, dat 't eenvoudig niet missen kan!'
'S-u-p-e-r-h-e-t-e-r-o-d-y-n-e', spelde meneer
Leeckmans moeizaam van zijn blocnote...
'Ook dat woord zal u volkomen duidelijk worden
en u zult 't straks over uw tong laten glijden, alsof
't noga was!', beloofde de majoor.
'Laten we er dan maar 't beste van hopen', zucht
te meneer Leeckmans, nog maar weinig over
tuigd.
'Om dan maar met de deur in huis te vallen... bij
de rechtuitontvangers, die wij tot nu toe hebben
besproken, waren we al een aardig eindje op weg
wat de selektiviteit betreft, door méér dan één
kring te gebruiken en vooral door de toepassing
van 'terugkoppeling'. Weet u nog wel?'
'Zeker, zeker', haastte meneer Leeckmans te bea
men.
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'Wanneer we een rechtuitontvanger selectiever
willen maken en tegelijkertijd ook gevoeliger,
dan begrijpt u, meneer Leeckmans, dat daar vele
afstemkringen en versterkerkringen voor nodig
zouden zijn'.
Meneer Leeckmans maakte een hoofdbeweging,
die het midden hield tussen ja en nee, zoiets van
'Njee' of 'Nja'.
'Nu is de grote moeilijkheid om al die kringen
regelbaar af te stemmen en ze in de pas te laten
marcheren.
Als men een rechtuitontvanger nu alleen maar op
één enkele frequentie zou behoeven af te stem
men, vooral als die frequentie betrekkelijk laag
zou zijn (bijv. 100 kHz), dan zou 't allemaal veel
eenvoudiger worden. Maar aan een ontvangtoe
stel, dat maar één frequentie kan ontvangen,
hebben we helaas niet veel!'
'Nee', dat vond meneer Leeckmans ook.
'Men heeft dus naar andere oplossingen gezocht
en na lang experimenteren, is men tenslotte ge
komen tot 'frequentie-transformatie'. Die 'ge
transformeerde' frequentie wordt versterkt en
men noemt zo'n versterker een 'middenfrequentversterker'.
'Middenfrequent', zuchtte meneer Leeckmans,
met een groot gevoel van spijt, dat hij bij zijn ge
boorte niet wat sneller werkende hersens had
meegekregen!
'Ik begrijp uw gevoel van zelfonderschatting,
maar ik had u al gewaarschuwd voor het feit dat
ik met de deur in huis viel.

Kijk, wanneer ik in een versterkertrap twee ver
schillende frequenties stop, bijvoorbeeld 1000 Hz
en 800 Hz, dan komen daar, door 'zweving', twee
nieuwe extra-frequenties uit, namelijk de somen de verschil-frequentie, te weten: 1800 Hz en
200 Hz'.
..................................................
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"t Spijt me buitengewoon, majoor, maar ik be
grijp er nog geen sikkepitje van. Het is allemaal
voor mij erg 'zweverig'.'

:

Het woord 'zweverig' gaf de majoor juist die
impuls uit zijn herinnering, die hem in staat stel
de één van zijn gerenommeerde, glasheldere en
bikkelharde, militaire voorbeelden ten tonele te
voeren.
'Stel u voor, meneer Leeckmans, een peloton
soldaten is aan het marcheren in het bekende
Hollandse 'ferme jongens-ritme'.
Na een lange mars wordt 'Rust' gecomman
deerd.
Nu bestaat die troep uit twee soorten soldaten.
Namelijk zij, die 'geheelonthouder' zijn en zij, die
er 'geheel van houden'. De laatsten duiken een
kroegje in en de anderen nemen hun intrek in een
zuivelhandel, onder het motto: Met Melk meer
Mans!
Wanneer de sergeant (waarvan het onbekend is,
waar dié de pauze heeft doorgebracht) de 'hap'
weer laat aantreden en een inmiddels ietwat
schor klinkend 'Vooooorwaaaaerts... marrs' ten
gehore brengt, zet de op verschillende wijze
beïnvloede voornoemde 'hap' zich in beweging.
De met melk gelaafde militairen zetten er, op ho
ge frequentie, een driftige pas in, terwijl de op
vloeibare wijze tot andere, meer betrekkelijke,
gedachten gekomen militairen een beduidend la
ger marstempo aanhouden.

...VED SCHIL VAM
TEMTO - OPVATTI IMG...
Wanneer we, met geërgerd, hoger geplaatst oog
deze van 'peloton' nu tot 'troep' gedegradeerde
soldaten, gadeslaan, dan zien we de kenmerken
de golfbeweging van de hoofden van Neerlands
Hoop in Bange Dagen! Die golfbeweging houdt

5UPERHET02ODVNJE
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het 'midden' tussen het driftige en het trage
marstempo (= de 'middenfrequentie'!).
En, meneer Leeckmans, u hebt inmiddels wel
begrepen dat er van een hogere en lagere fre
quentie sprake was in deze, mag ik het beschei
den uitdrukken, wélgeslaagde parabel!
Die somfrequentie is wat moeilijk waar te nemen
in dit voorbeeld, maar één ding is belangrijk om
te weten! Het peloton was door melk en bier niet
meer, laten we maar zeggen, lineair. Door deze
beïnvloeding is er, als 't ware, een 'vervorming'
in de troep ontstaan, die 'intermodulatie' veroor
zaakte. Maar dat begrip zal uw verstand mis
schien nét effies te boven gaan, naar ik vrees!'
'Klopt', zei meneer Leeckmans, eerlijk als goud.
'Dat spijt me dan werkelijk, maar houdt u 't maar
even op die 'zweving'. Dat was toch wel duidelijk,
nietwaar?'
'Ja, inderdaad, dat heb ik goed begrepen', ant
woordde meneer Leeckmans.
'In onze 'superheterodyne' doen wij nu feitelijk
hetzelfde. We gaan in een zgn. mengtrap het te
ontvangen hoogfrequent signaal confronteren
met een, in de ontvanger zélf, opgewekt hoogfre
quent hulpsignaal. Door de, laten we maar zeg
gen, 'vervormende' eigenschappen van die
mengtrap, ontstaat hier weer een 'zwevingsfrequentie', die we de middenfrequentie noemen'.
'En die middenfrequentie kunnen we weerverder
met bandfilters behandelen en versterken?',
vroeg meneer Leeckmans, uiterst pienter en gevat.
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'Volkomen juist! U hebt 't goed begrepen'.
'En met een speciaal oscillatortje of generatorschakeling wekt men dat hulpsignaal dan op?',
informeerde meneer Leeckmans weer.
'Wederom goed en gaaf', zei de majoor, zielste
vreden over zijn eigen didactische begaafdhe
den.
'Maar... eh, er is toch nog één ding, dat ik niet
helemaal zie zitten', waagde meneer Leeckmans
uiterst voorzichtig te berde te brengen.
'Wat nóu weer voor de driedubbele donder?'
stoof de majoor op.
Meneer Leeckmans nam een gepaste psycholo
gische pauze in acht, om het effect van zijn vraag
te verhogen en sprak dan: 'Wat betekent nu toch
eigenlijk 'superhetero... (effies kijken op mijn
blocnote)... dyne'?'
De majoor slaakte een zucht van verlichting en
sprak op docerende wijze:
'Dyne komt van het Griekse woord kracht. Denkt
u maar aan de dynamo, vervolgens aan een ge
nerator en dan aan een oscillator, in dit geval dus
de hulposcillator. Hetero betekent in het Grieks:
van buitenaf komend. In dit geval wil dat zeggen,
dat de hulpgenerator géén deel uitmaakt van de
mengtrap, maar een aparte schakeling is. Super
betekent eigenlijk bovenop en wil zeggen, dat in
de mengtrap het te ontvangen hoogfrequent
signaal op het hoogfrequent hulpsignaal wordt
gelegd.
De Duitsers noemen dit 'Überlagern' en spreken
over een zwevingsontvanger, derhalve over een
Überlagerungs Empfanger, hetgeen de zaak
goed weergeeft.
Ik zal de hele gang van zaken bij superheterodyne

hoog frequent versterkervoortrop

mengtrap

GV—p

HO01? JE T OOIC EEK&
VAK) 'M AKJDER...
ontvangst maar eens als een 'blokschema' op het
bord tekenen. Dat ziet er dan zó uit'. (Zie Fig. 60.)
'U hebt in dit blokschema in het eerste vakje het

middenfrequent versterker

detector
(demodulatie)

laogfrequentversterker

oscillator

Fig. 60. Blokschema van een radio-ontvanginrichting volgens het superheterodyne-systeem. In plaats van het in
de antenne binnenkomende signaal direct te 'demoduleren', zoals bij een rechtuit-ontvanger, wordt het signaal eerst
hoogfrequent versterkt, dan naar de mengtrap gevoerd, waar het met behulp van de oscillator, die een constante
hulptrilling opwekt, wordt omgezet in een signaal met een frequentie, die zich gemakkelijk laat demoduleren en
daarna laagfrequent versterken.
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woord 'hoogfrequentversterker' geschreven.
Daar hebt u 't nog helemaal niet over gehad!', zei
meneer Leeckmans een beetje verongelijkt, maar
toch wèl pienter.

Om het begrip hoogfrequentversterking maar ïn
grote trekken te beschrijven, zal ik even een teke
ning maken.' (Zie Fig. 61).

HF in

I

0

C

L

I
Fig. 61. Het hoogfrequentversterkerschema van dr. ir.
Koomans (een der oudste schakelingen voor het ver
krijgen van hoogfrequentversterking). Doormiddel van
de spoel L en de daaraan parallelgeschakelde variabele
condensator C, kan men afstemmen op de frequentie
die men wenst te versterken.

O)

'Deze tekening (Fig. 61 dus) laat wel het allereen
voudigste schema van een hoogfrequentverster
ker zien! Het is het antieke, klassieke en aloude
schema van dr. ir. Koomans, een der grootste
pioniers op het gebied van de radiotechniek in
Nederland. Het is aan deze begaafde ingenieur
te danken, dat de radio-telefoonverbinding tus
sen Nederland en Indonesië tot stand is geko
men.
In dit schema wordt de hoogfrequentversterking

... augebradaom...

'En daar hebt u ook gróót gelijk aan!', gaf de ma
joor, grootmoedig toe en hij vervolgde: 'Inder
daad hebben wij het tot dusverre alleen nog maar
gehad over laagfrequentversterkers. De verster
king vond plaats, nadat hij de hoogfrequente tril
lingen, afkomstig uit de antennekring, de detec
tor (demodulator), hetzij een buis, een diode, of
transistor, deze hoogfrequentie trillingen 'ont
daan' had van hun inhoud aan laagfrequente tril
lingen, die dus 'hoorbaar' waren.
Maar... 't is ook mogelijk, de uit de antenne af
komstige hoogfrequente trillingen eerst nog
'hoogfrequent' te versterken alvorens ze te demoduleren. Daarbij wordt het originele, niet-gedemoduleerde (dus onhoorbare!) signaal, eerst
versterkt.
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bereikt doordat men in de anodekring van de buis
een parallelkring heeft opgenomen, bestaande
uit een spoel L en een variabele condensator C.
Deze condensator maakt het mogelijk af te stem
men op de te versterken frequentie.
De hoogfrequent versterkte trilling wordt, zoals
uit het blokschema in Fig. 60 blijkt, geleid naarde
mengtrap en u ziet, dat ik vlak daaronder het
vakje 'Oscillator' heb getekend.
Vroeger was de superontvanger het uitsluitend
en souverein domein van de elektronenbuis.
Intussen heeft de transistortechniek zich ook
daarvan allang weer meester gemaakt!
Om u een idee te geven hoe zo'n mengtrap met
oscillator er in de praktijk uitziet, zal ik proberen
een dergelijke schakeling op het bord te zetten.
Het gaat hier alleen maar om een principeschema, zodat ik de waarden van de verschillende
condensatoren, spoelen, weerstanden e.d. zal
weglaten'. (Zie Fig. 62.)
'Wat betekent dat stippellijntje, dat loopt van de
condensator C1 naar de condensator C2 en wat
zijn dat voor merkwaardige kleine condensatortjes, die u bij die twee grote condensatoren C1 en
C2 hebt getekend? U hebt er geen pijl bij ge
tekend, zoals bij gewone variabele condensato
ren, maar een lijntje met een streepje er bo
venop!'
'Uitstekende vraag! Dat is namelijk iets nieuws
voor u, meneer Leeckmans. Dat stippellijntje be
tekent, dat de condensator en C1 en C2 samen
één variabele duocondensator vormen, die be
staat uit twee, van elkander gescheiden helften
(dus C1 en C2), die echter tegelijk, door middel
van één enkele knop worden bediend. Met deze
ene knop kunnen wij dus 2 kringen tegelijk af
stemmen. Die kleine condensatortjes, die ik naast
C1 en C2 heb getekend, zijn 'bijstelcondensatortjes', zogenaamde 'trimmers'. Zo'n trimmer be
staat, meestal, uit twee kleine metalen plaatjes,
die, door middel van een schroef, dichter bij
elkaar, of juist verder uit elkaar, kunnen worden
gedraaid, waardoor de capaciteit gevarieerd kan
worden. Hiermee 'trimt' men dus de kringen,
zodat ze precies op elkaar zijn afgestemd. Men
voert ze ook wel in tolvorm uit. Dat streepje, met
een plat lijnstukje er bovenop, betekent dat deze
condensator instelbaar is. Dat instellen gebeurt
alleen tijdens het trimmen van de kringen en ze
staan'11 d8arna in de eenmaal ingestelde toestand
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ferrietantenne

mengtrap

ci7- 7-
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Fig. 62. Voorbeeld van een mengtrap met oscillatorschakeling.

'Nog iets!', merkte meneer Leeckmans op, 'u
hebt een 'friet'-antenne getekend, in plaats van
een gewone buitenantenne. Waarom en wat is
dat voor een beest?'
'Een ferrietantenne bedoelt u natuurlijk! Och kijkt
u eens hier, meneer Leeckmans, in transistorontvangers worden meestal ferrietantennes inge
bouwd en ik vond, dat u daar nu ook maar eens
kennis mee moest maken. Bij zo'n ferrietantenne
worden de antennespoel en de koppelspoelen
samen op één ferrietstaafje gewikkeld. Zo'n ge
val ziet er, in werkelijkheid, zó uit'. (Zie Fig. 63.)

Fig. 63. Voorbeeld van een ferrietantenne. Atenne- en
koppelspoeltjes zijn op één staafje ferriet gewikkeld.

Gelukkig vroeg meneer Leeckmans niet hoe zo'n
ferrietantenne precies werkte, want dat zou de
majoor voor onoverkomelijke problemen heb121

ben gesteld. Hij zou dan namelijk moeten hebben
uitleggen hoe dit magnetisch hooggeleidende
materiaal, als antenne dienst kon doen! Daarom
vervolgde de majoor maar snel met:

...ZWE^IKJGSOMTVAKJGER..
'Niet voor niets noemde men vroeger, zoals ik al
zei, een superontvanger ook wel een zwevingsontvanger. En die naam is heus niet zó gek be
dacht als men er goed over nadenkt. Ik heb u al
een$ verteld, dat wij de uit de antennekring af
komstige hoge frequenties 'superponeren' (let
terlijk: er boven op leggen!) op de oscillatiefrequentie.
De hierdoor ontstane middenfrequentie heeft

een belangrijk lager trillingsgetal. Hoe het geval
er grafisch uitziet, zal ik even op het bord teke
nen'. (Zie Fig. 64.)
'Ik zou toch best eens een eenvoudige 'super' zelf
in elkaar willen zetten, om me daarmee watmeer
vertrouwd te maken', kondigde meneer Leeckmans, volkomen onverwacht aan.
'Nou eh, mij best', zei de majoor, 'maar dan zou
ik u wél willen aanraden met het eenvoudigste
type te beginnen, want 't komt er allemaal érg
nauw op aan. Juiste plaatsing van de onderde
len, korte verbindingen maken, nauwkeurig sol
deren en dergelijke... Maar goed, u zult uw zin
krijgen, meneer Leeckmans! Ik zal een schema
voor u tekenen en meteen een stuklijst opzetten
van hetgeen u daarvoor allemaal nodig hebt!'
(Zie Fig. 65.)
Meneer Leeckmans zat volijverig het schema op
zijn blocnote te krabbelen. Toen hij daarmee
klaar was, kwam de, lang niet onredelijke, vraag
over zijn lippen:
'Alles goed en wel, majoor, maar hoe werkt dat
zaakje nu eigenlijk precies?'
De majoor schraapte zijn keel op de bekende
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Fig. 64. Door de trillingen f1 en f2 op elkaar te 'super
poneren' (entenI), ontstaat een samengestelde trilling
f1 - f2 die, na gelijkrichting, een stroom F doet ontstaan.
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'militaire' wijze en doceerde dan als een volwaar
dig leraar:
'Onze stomeenvoudige super bestaat uit een
zelfoscillerende mengtrap. Dat is dus oscillator
én mengtrap in één transistor verenigd. Verder
een demodulatietrap en een laagfrequenttrap.

1

Bovendien is deze transistor een onderdeel van
de oscillator, die samengesteld wordt door de
trillingskring, gevormd door de spoel L4 en de
vaste condensator C6, de variabele condensator
Cl en de trimmer C8. Kunt u dat allemaal volgen,
meneer Leeckmans?'
'Als een bloedhond, majoor!'
'Prima, dan gaan we verder. De terugkoppeling,
die nodig is om de oscillatie te bewerkstelligen,
wordt verkregen door een stroom van de col
lector naar de emitter. Aan de ene kant door de
koppelspoel 4-5 van L4 en aan de andere kant

Dat kunt u allemaal zelf in het schema zien. Het
hoogfrequentsignaal stemmen we af met een
ferrietantenne (L1), waarop niet alleen de anten
nespoel 1-2, maar bovendien de koppelspoel 3-4
gewikkeld is. De antennekring stemmen we dus
af met de antennespoel LI en de variabele con
densator C1, die wij weer kunnen bijregelen met
de trimmer C.
De hoogfrequentspanning, die in deze anten
nekring optreedt, wordt vervolgens door de kop
pelspoel 3-4 zodanig getransformeerd, dat de
basis van de transistor 7S1 juist wordt gestuurd.
ferriet
antenne
i
(npnj
TS1
1
3

D

C

“fi

L2

11

C5

C4

Cl

R3

I

1

CIO

TS2

TS3

C9

5

Tl *

3

C3

3

II

T

T

R5

C6

5

J

C2

w

C11
R2

R4

C8
4|

3

T

S
™“C12

Fig.65. Dit is wel het meest eenvoudige schema voor een 'super'.
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Stuklijst:
TS1
TS2
TS3
D
R
R1
R2
R3
R4
R5
C
C1
C2
C3
C4
C5

= transistor BC 107/108 n-p-n.
= transistor AC 126 of BC 557/559 p-n-p.
= transistor AC 132 n-p-n.
= diode OA91 of OA95.
= weerstand 27 kft.
= weerstand
1 kn.
= weerstand 160 kfl.
= weerstand 100 kft.
= weerstand
1 kft.
= weerstand 100 ft.
alle weerstanden Va W.
= trimmer 50 pF.
= variabele condensator 500 pF.
= vaste condensator 100 nF (=nanofarad).
= vaste condensator 10 nF.
= vaste condensator 1 nF.
= vaste condensator 1 nF.

C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
P
L1

= vaste condensator 470 pF.
= variabele condensator 500 pF.
= trimmer 50 pF.
= vaste condensator 4,7 nF.
= elektrolytische condensator 10 /xF/15 V.
= elektrolytische condensator 100 #xF/15 V.
= elektrolytische condensator 500 #*F/15 V.
= potentiometer (logaritmisch) 5 kft.
= ferrietantennespoel, aansl. 1+2 met koppel
spoel (aansl. 3+4), bij de radiohandel compleet
te verkrijgen.

J = middenfrequentspoel (Philips, Amroh, enz.).
Lj #

T
S
LS

= uitgangstransformator voor de luidspreker (se
cundaire spoel 5 - 8 ft).
= schakelaar.
= luidspreker 5-8 ft.
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door de vaste condensator C3, die een verbin
ding vormt tussen de emitter en de aansluiting
2 van de spoel L4.
Met de variabele condensator Cl stellen we de
oscillatiefrequentie in. De trimmer C6 moet zor
gen voor de vereiste 'gelijkloop' tussen oscillator- en zenderfrequentie. Zoals u wel ziet, is de
transistor TS1 in geaarde basisschakeling aan
gesloten. De uiterst geringe zelfinductie van de
koppelspoelwikkeling van de spoel L1 kan men
gerust verwaarlozen.
Maar... voor de zenderfrequentie werktde transis
tor in geaarde emitterschakeling. Vandaar twee
functies in één enkele transistorl'
De heer Leeckmans was één en al bewondering.
'Dit alles met elkaar resulteert in een zeer hoge
mengversterking. Met andere woorden: aan de,
op de middenfrequentie afgestemde, kring, be
staande uit de vaste condensator C4, de spoel L2,
treedt een vrij hoge spanning op, met een fre
quentie van ongeveer 460 kHz. Nu vormen de
vaste condensator C4, de spoel L2 mét de spoel
L3 en de vaste condensator C5 een middenfrequentbandfilter. Hiervan neemt de koppelspoel
4-5 van L3, de middenfrequentie af, die vervol
gens door de diode D wordt gelijkgericht. De nu
gelijkgerichte spanning komt terecht op de potentiometer P en de condensator C9, die, samen
met de diode, de AM-detector vormen.
De weerstand R2 geeft de diode een kleine voorspanning in de doorlaatrichting om vervorming
te voorkomen.
Bij de potentiometer P wordt de laagfrequentspanning afgenomen en dan via de elektrolytische condensator C10 naar de basis van de
transistor TS2 gevoerd. Deze transistor TS2
maakt deel uit van de eerste laagfrequentversterkertrap. De weerstand R3 zorgt voor de instelling
van het gewenste werkpunt.
De weerstand R stuurt de transistor TS 1. De vaste
condensator C2 zorgt voor ontkoppeling van de
hoogfrequentstroom.
De transistor TS2 is met de eindtrap gekoppeld
en de weerstand P4 plus de collectorweerstand
van de transistor TS2 vormen dan weer de basis
weerstand van de transistor TS3. Zoals u ziet is
in de emitterleiding van de transistor TS3 een beveiligings-tegenkoppelemitterweerstand P5 op
genomen, voor wisselspanning ontkoppeld door
de elektrolytische condensator C11.
In de collectorkring is de primaire wikkeling van

de uitgangstransformator T geschakeld, terwijl
de secundaire wikkeling de luidspreker van
stroom voorziet'.
'Wat doet die elektrolytische condensator C12,
die er maar zo'n beetje onderaan bijbungelt, nu
eigenlijk?', wilde meneer Leeckmans weten.
'Oh, die dient alleen maar om de batterij voor
audiofrequente wisselspanning te ontkoppelen,
anders niet', legde de majoor uit.
Dan vervolgde hij: 'Als u dit schema gaat maken,
meneer Leeckmans, zou ik u sterk willen aanra
den om de ferrietantenne een eind weg te hou
den van de spoelen L2, L3 en L5.
Zo'n ferrietantenne is richtinggevoelig en het
toestel werkt dus tevens als 'peilapparaat'. Om
de beste ontvangst van een bepaalde zender te
verkrijgen, zult u het hele apparaatje dus moeten
draaien totdat u de grootste geluidssterkte krijgt.
En dan nog iets héél belangrijks!', sprak de ma
joor, met waarschuwend opgestoken vinger.
Meneer Leeckmans schoof meteen een eindje
naar voren om toch maar vooral niets te missen
van de wijze woorden, die de majoor van zijn lip
pen deed vloeien...
'Voordat u dit apparaat in gebruik kunt nemen,
zult u 't eerst zeer zorgvuldig moeten afregelen!'
'Hoe moet dat dan weer?', vroeg meneer Leeck
mans, een beetje beduusd. Hij had gedacht
meteen aan de knoppen te kunnen draaien en
dan de popzender van Manilla kristalhelder te
zullen horen!
'Nou ja', sprak de majoor op geruststellende
toon, 'zó'n heksentoer is 't nu óók weer niet!
Schrijft u maar eens op. Bij de spoeltjes L2 en L3
draait u de poederijzerkerntjes maar tot ongeveer
op 't midden van de spoel in. Dan zit u zo onge
veer op een middenfrequentie van 460 kHz. Ver
volgens moet u proberen een sterke radiozender
te pakken te krijgen door zeer langzaam te
draaien aan de knoppen van de variabele con
densatoren C1 en Cl. Hebt u zo'n zender eenmaal
te pakken, zoek dan een zwakkere zender op.
Stem eerst met de variabele condensatoren Cl
en C1 af en probeer dan, door de poederijzerkern
tjes van de spoelen L2 en L3 te verdraaien de
grootste geluidssterkte te verkrijgen.
Wanneer u zowel aan 't begin als aan 't eind van
de condensatorschaal een omroepzender hoort,
dan gaan we de oscillatiekring nauwkeurig bijre
gelen. Dat moet u als volgt doen. Laten we maar
eens aannemen, dat een radiostation werkt op

!
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een frequentie van 520 kHz. U zoekt dat station
op en verdraait de poederijzerkerntjes van de
spoel L4 zodanig, dat de variabele condensator
Cl vrijwel helemaal moet worden ingedraaid om
dat station nog te kunnen ontvangen.
Dan moet u de ingangskring afregelen en dat
kunt u doen door de ferrietstaaf te verschuiven.
U zoekt een radiostation op aan de bovenzijde
van het schaalbereik, dus bijvoorbeeld 1550 kHz.
Met de trimmer C8 stelt u de oscillatorkring
opnieuw bij. En let u op, terwijl u dat doet, moet
de variabele condensator Cl vrijwel geheel uit
gedraaid zijn! Dan stemt u de afstemkring even
bij met het trimmertje C1, zodat u een maximale
geluidssterkte verkrijgt. Op die manier hebt u nu
zowat het gehele bereik van de oscillator vast
gelegd en meteen de ingangskring, zij het nog
onnauwkeurig - gelijk laten lopen met de oscil
latorkring.
Helemaal precies zult u de zaak waarschijnlijk
n'et krijgen, meneer Leeckmans. Daarom is het
r-f ,?.k' dat de variabele condensatoren C1 en
geijkte' condensatoren zijn.
unt zelfs éénknopsbediening bereiken als u

voor C1 en Cl een dubbele variabele condensa
tor gebruikt.
Daar hebben wij in het schema van Fig. 62 al eens
over gesproken. Dergelijke dubbele, draaibare
condensatoren zijn meestal al voorzien van een
kleine 'trimmer', waarmee u de capaciteiten van
beide helften van de condensator heel aardig ge
lijk kunt maken.
Het allermooiste zou natuurlijk zijn wanneer u
over een meetzender zou beschikken. Dan zou u
daarmee zowel de middenfrequentie als de ge
lijkloop met de oscillatorkring kunnen verbete
ren. Maar... wie weet wat Sinterklaas op een
goeie dag nog eens in uw schoen stopt!', zei de
majoor, met een knipoog naar meneer Leeckmans.
'En nu we 'tdantochovermiddenfrequenttransistorschakelingen hebben, moet ik u nog wijzen
op een der nieuwste ontwikkelingen in de transistortechniek, namelijk die van de zgn. 'veldeffect'-transistoren.
Eigenlijk werd dat 'veldeffect' al in het jaar 1928
ontdekt...'
'En u zegt daarnet, dat 't een nieuwe ontdekking
is', wierp meneer Leeckmans tegen.
'Ho, ho, kalmpjes aan, vriend Leeckmans! In 1928
ontdekte een zekere meneer Von Lilienfeld het
veldeffect in een halfgeleidende laag. Samen met
de onderzoeker Heil patenteerde hij in 1935 een

vinding betreffende een halfgeleidende laag,
waarvan de weerstand gewijzigd kon worden on
der invloed van een elektrostatisch veld. Dat veld
werd opgewekt door een spanning, die werd
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aangelegd tussen één der polen van de halfgeleidende laag (de 'bron', hetgeen in schema's
meestal wordt aangegeven met de Engelse be
naming source) en de 'stuurelektrode' (de zgn.

'poort'. Engels: gate). Daarbij werd de stuurelek
trode geheel geïsoleerd van de halfgeleidende
laag aangebracht. Doordat men in die tijd nog
niet voldoende op de hoogte was van oppervlakte-eigenschappen en ook de zgn. 'dunne-film'techniek nog niet bekend was en men de toepas
sing van p- en n-geleidend silicium, cadmiumselenide en dergelijke stoffen nog niet kende, wa
ren de praktische resultaten van deze primitieve
veldeffecttransistoren maar povertjes! In feite
had Von Lilienfeld een gebrekkige 'triode' gefa
briekt, maar de elektronenbuizen (trioden) lever
den in die dagen veel betere resultaten op en zo
verdween deze vinding jarenlang in de ijskast. In
1948 en 1952 begon de onderzoeker Shockley
zich te interesseren voor de ontwikkeling van een
veldeffecttransistor en hij pakte het probleem, op
grond van de nieuwste natuurkundige en tech-

nische ontwikkelingen, op een geheel andere wij
ze aan.
Het zou ons werkelijk te ver voeren om al die
verschillende ontwikkelingsstadia van de veldeffecttransistor op de voet te volgen. Daarover zijn
hoogst interessante boeken geschreven, waar
van ik u de bekende serie 'Veldeffecttransistoren'
van de hand van de heer J.H. Jansen (uitgave
Kluwer) bijzonder warm kan aanbevelen'. Me
neer Leeckmans maakte daarvan gauw een aan
tekening. 'Laat ik dus volstaan met erop te wijzen,
dat de moderne veldeffecttransistoren enkele
typische voordelen bieden boven gewonetransistoren.
We onderscheiden twee hoofdgroepen van veld
effecttransistoren, namelijk:
De FET's (Field EffectTransistor) en de MOSFET's
(Metal OxideSemi-Conductor Field EffectTransis
tor), en wel:
a) Sperlaag-veldeffecttransistoren, zoals die ont
wikkeld werden door Shockley en die men JFET's
noemt (Junction FET). De stuurelektroden bij de
ze transistoren worden gevormd door twee p-novergangen aan de zijvlakken van het kanaal. En
dat kanaal kan of uit p- of uit n-materiaal zijn ver
vaardigd.
b) Veldeffecttransistoren met geïsoleerde stuur
elektroden (IGFET) (Insulated Gate Field Effect
Transistor).
Ik zal er even een schetsje van maken, anders krijgt
u geen duidelijk beeld!'
'Bijzonder graag!', zei meneer Leeckmans met
een diepe zucht.
En de majoor tekende Fig. 66 op het bord.
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Fig. 66. Dit is een doorsnede van een sperlaag-FET of
JFET (sperlaag-veldeffekttransistor).
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'Oei!', kreet meneer Leeckmans verschrikt. 'U ge
bruikt me daar een aantal woorden, waarvan ik
geen sikkepitje begrijp! Wat betekent bijvoor
beeld dat uitputtingsgebied?
'Ja, die vraag is volkomen gerechtvaardigd', gaf
de majoor toe. 'We moeten namelijk eerst bekij
ken wat er in het grensgebied tussen de p- en de
n-laag van zo'n veldeffecttransistor aan de hand
is, wanneer daarop een elektrische spanning
wordt aangesloten. Het ladingsevenwicht wordt
dan namelijk verstoord. Door de warmtebeweging dringen elektronen uit het n-gebied in de plaag door. Het gevolg is een overmaat aan nega
tieve lading in het grensgebied van de p-laag en
aan de andere kant, in de n-laag dus, een over
maat aan positieve lading! Deze ladingsverschillen veroorzaken een potentiaalverschil in het
grensvlak: de zogenaamde diffusiespanning, die
een elektrisch veld opwekt, dat de diffusiestroom
zal tegenwerken. De verdeling van de ladingdra
gers komt hierdoor weer in evenwicht.
Wordt echter een diode op een sperspanning
aangesloten (een spanning die mét de diffu
siespanning mééwerkt!), dan worden elektronen
uit de grenslaag in het p-gebied en elektronen uit
de grenslaag in het n-gebied gestuwd. Daardoor
zullen in het grensgebied minder vrij beweeglijke
ladingdragers voorkomen en de zone zal slechter
gaan geleiden. Hoe hoger de aangelegde spann'ng, des te breder de uitputtingszone zal zijn! En
J^et die uitputtingszone wordt dan het grensge
bied bedoeld.

Men kan, wanneer het kanaal van een veldeffecttransistor, of dit nu vervaardigd is van het p-typeof van het n-type-materiaal van de p-n-verbinding, door het uitputten van de grenszone de
weerstand van dit kanaal beïnvloeden doormid
del van de sperspanning.
Het scheidingsvlak van een p-n-verbinding kan
men dus beschouwen als een isolator. Er kan im
mers geen stroom in de sperrichting vloeien!
Hetzelfde effect is ook te bereiken wanneer men
een dunne laag p-type- of n-type-materiaal be
dekt met een zéér dunne isolerende laag, bijvoor
beeld met siliciumoxyde (Si02). De andere elek
trode kan van metaal vervaardigd zijn (bijv.
aluminium). Sluit men daarop een sperspanning
aan, dan zal hetzelfde effect worden bereikt als
bij een p-n-verbinding! Vrije elektronen aan het
oppervlak, onder de metalen elektrode, zullen
worden afgestoten en andere worden aangetrok
ken. Het oorspronkelijke n-type-materiaal gaat
eerst in het ongedoteerde basismateriaal over.

maar bij voortschrijdende verhoging van de
sperspanning ontstaat uiteindelijk p-type-materiaal aan het oppervlak. We zien dus, dat de
aangelegde sperspanning het oppervlak van het
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kanaal verrijkt met elektronen. Daarvan maakt
men dankbaar gebruik bij de zogenaamde 'verrijkings' (Enhancement)-FET'.
'Wat gebruikt u toch veel Engelse woorden, ma
joor!', riep meneer Leeckmans uit.
'Daar is niets aan te doen, beste Leeckmans! De
belangrijkste vindingen op dit gebied komen uit
Amerika en ze zijn internationaal volkomen ingeburgerd. Zelfs de Duitsers, die een hekel hebben
aan 'Fremdwörter', hebben zich daarmede allang
verzoend en brabbelen opgewekt over 'Gates' en
'Drains', of 'Enhancement-FET's'. Daar moet u
dus ook maar mee leren leven! Voorlopig is daar
niets aan te doen. Kijkt u nog maar eens goed
naar Fig. 66, hoe zo'n sperlaag-FET of JFET er nu
eigenlijk uitziet. En maakt u vooral niet die fout,
die een jolige Milva eens maakte en die stug en
constant 'Speklaag'-FET in een rapport typte, hahaha...'
Meneer Leeckmans keek eens naar de twee dikke
spekrichels in de nek van de majoor en kon 't dat
Milva-meisje niet eens érg kwalijk nemen dat zij
die fout had gemaakt. 'Spekvet' en 'Sper'-FET lig
gen niet eens zó ver uit elkaar meende hij.
Toen hernam de majoor: 'De simpelste vorm van
een FET of JFET, bestaat uit een staafje p-typeof n-type-materiaal, met aan beide zijden, tegen
over elkaar, twee gebieden, vervaardigd van
materiaal dat 'complementair' is met het mate
riaal waarvan het staafje is vervaardigd.
Als we nu nog eens eventjes naar 't bord kijken,

meneer Leeckmans, dan ziet u, dat ik ook de
symbolen (zie Fig. 67) heb getekend voor een
sperlaag-FET (of JFET) met een n-kanaal en
eentje met een p-kanaal.
poort
Igate)

afvoer(drain)

©

bron(source)

poort
(gate)

afvoer (drain J

©

bronlsource)

b.
a.
Fig. 67
a. symbool voor een n-kanaal JFET;
b. symbool voor een p-kanaal JFET.
Wordt nu een spanning op het kanaal aangeslo
ten^ en - aangegeven in de Fig. 66), dan zal er
een stroom elektronen gaan vloeien tussen de
bron (source) en de afvoer (drain).
De stroom /DS tussen de bron en de afvoer, bij
een gegeven spanning UDS, wordt bepaald door
de totale weerstand tussen de beide aansluitin
gen. De werkzame breedte van het kanaal tussen
de poortelektroden bepaalt deze weerstand.
Daarbij werken de p-n-verbindingem als in sperrichting aangesloten dioden.
Wordt de sperspanning verhoogd, dan zal de
ruimteladingszone (de uitputtingslaagl), zich
verder uitbreiden in het kanaal en het gevolg is,
dat de werkzame breedte van het kanaal zal wor
den verkleind. In dit uitputtingsgebied komen
geen vrij bewegende elektronen voor. Tengevol-
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ge van de vernauwing van het kanaal zal de
stroom tussen de bron en de afvoer (/DS) afne
men.
Dit betekent dus, dat men de kanaalstroom kan
regelen, door een veranderlijke spanning tussen
de bron en de poort aan te leggen'.
'Precies zoals bij hetstuurrooster van een triodeelektronenbuis dus!', merkte meneer Leeckmans, bijzonder pienter, op.

len alleen maar het verarmingstype bespreken,
omdat dit voldoende inzicht geeft inzake de
constructie en de werking van een MOSFET.
Eerst maar weer eens even een schetsje maken
hoe zo'n geval eruit ziet!'
De majoor tekende Fig. 68 op het bord.
afvoer

bron

poort

^

silicium-oxyde

|aluminium|
jsilicium-oxydej

I

silicium-oxyde

-n -

p-materiaal
substraat

Fig. 68. Model

van

een

MOSFET van

het verar-

mings(depletion)-type.

'Inderdaad, die vergelijking gaat aardig op. Nu u
het principe van zo'n sperlaag-FET blijkbaar goed
onder de knie hebt, zullen wij hier maar niet die
per op ingaan, maar ons even bezig gaan houden
met de MOSFET'.
'Ook dét nog!', zuchtte meneer Leeckmans, die
aardig naar het slot van dit verhaal begon te
verlangen.
'Zoals ik al heb verteld', ging de majoor echter
onverdroten voort, 'betekent het woord MOSFET
'Metal Oxide Semi-Conductor Field EffectTransistor'. Ook deze MOSFET's worden vervaardigd
volgens het verrijkingstype (enhancement) en
volgens het verarmingstype (depletion). Wij zul-

'Bij dit type MOSFET gaat men uit van een onder
laag (substraat) in twee sterk gedoteerde n-gebieden (in de tekening aangegeven met n+) ter
wijl daartussen een n-zone wordt gediffundeerd.
Dat doteren kunt u zich voorstellen als doseren
met een verontreinigende stof. Denkt u maar aan
de gewone huis-tuin-en-keukentransistor. Daar
na brengt men een uiterst dunne laag siliciumoxyde aan. Vervolgens worden, met behulp
van de foto-ets techniek, de n+-gebieden vrijge
maakt en van aansluitingen voorzien. Tussen de
ze gebieden, de bron (Source) en de afvoer
(Drain), wordt een aluminium poort (Gate) opge
bracht. Deze bedekt echter niet het gehele kanaal;
zoals bij de FET, van het verrijkingstype, wél het
geval was.
Een typisch onderscheid tussen dittype MOSFET
en de verrijkings-FET is, dat zich tussen de n+gebieden, die de bron en de afvoer vormen, al
een n-type-laag aanwezig is. Er is dus reeds gelei-

D (drain)

G(gote)

a.

m

substraat

S(source)

substraat

G

b

Fig. 69
a. symbool vooreen n-kanaal MOSFET;
b. symbool voor een p-kanaal MOSFET.
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ding mogelijk, wanneer er géén spanning op de
poort (gate) is aangelegd.
Wordt de poort echter negatief gemaakt, dan zul
len elektronen aan het oppervlak met de isola
tielaag worden afgestoten en zal hier een uitputtingsgebied ontstaan. Wordt de spanning ver
hoogd, dan zal dit gebied zich uitbreiden, de
werkzame breedte van het kanaal wordt kleiner
en de afvoerstroom zal dalen.
Bij de FET van het verarmingstype bedekt de
poort maar een klein gedeelte van het kanaal. Dit
soort veldeffecttransistor bezit dus, vergeleken
met de verrijkings-FET, een kleinere ingangscapaciteit.

'Alsjeblieft, wat een kruidje-roer-me-nietl', z<
meneer Leeckmans, diep onder de indruk.
'Inderdaad, en daarom worden die MOSFET'j
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Als u ooit nog eens met MOSFET's gaat experi
menteren, meneer Leeckmans, moet u daarmee
uiterst voorzichtig omgaan! Het isolatielaagje
(siliciumoxyde) is zó ontstellend dun, dat in de
p-n-grenslaag, zelfs alleen reeds door het met de
vingers aanraken van de aansluitingen, zulke ho
ge veldsterkten kunnen ontstaan, dat de MOSFET
doorslaat en daardoor wordt vernield!'
130

door de fabrieken afgeleverd, met een kortsluitbeugeltje of holnietje over de aansluitingen.
En dit kortsluitbeugeltje of holnietje mag pas
worden verwijderd na de montage van de MOSFET in de schakeling!
Om de zaak nu maar eens bijzonder stoer af te
ronden, meneer Leeckmans, zal ik een schema
voor u tekenen van een middenfrequentversterker, die uitgerust is met sperlaag-FET's'.
'Nou, ik zal het graag overnemen, majoor', sprak
meneer Leeckmans en hij voegde er oer-voorzichtig aan toe: 'Maar of ik daér nu al toe in staat
ben, staat nog te bezien'.
De majoor lachte bemoedigend: 'Gewoon begin
nen, meneer Leeckmans, gewoon beginnen en
als de zaak in de prak gaat, dan maar weer op
nieuw aanpakken, net zolang tot het lukt. Van dat
zélf doen leert u toch 't meeste! Enfin u moet
maar zien, hier komt in elk geval het schema!'
En de majoor tekende, vol ijver en overgave, Fig.
70 op het bord.
'Twee vragen nog, majoor, als 't maar even kan!',
zei meneer Leeckmans, een beetje bedeesd. De
majoor begon namelijk uiterlijke tekenen van
vermoeidheid te vertonen en dan was 't stellen
van, hetgeen de majoor placht te betitelen als
'stomme' vragen, altijd een riskante onderne
ming!
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'Vooruit dan maar, als 't dan ook maar de laatste
zijn voor vanavond!'
'Wat betekenen die letters ASR?'
'ASR betekent zoveel als 'Automatische Sterkte
Regeling'. Het signaal kan, vooral bij verafgele
gen radio-stations, nogal eens afzakken en daar
na weer sterk terugkomen. Als we 't een volgen
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de keer over 'sluieringseffecten' zullen hebben,
zult u begrijpen hoe zo'n sluiering kan ontstaan'.
'Aha', zei meneer Leeckmans en waagde 't er nog
eens op met de vraag: 'En nu nog dat metertje,
waarbij u S-meter hebt geschreven'.
'Dat is een sterktemeter, die de ontvangststerkte
aanwijst. Dat metertje, in feite een gewoon milli-
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Fig. 70. Een middenfrequentversterker
uitgerust met sperlaag-FET's.
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= FET 2N3819.
= FET 2N3819.
= FET 2N3819.
= middenfrequentspoel (Philips, Amroh, enz.).
= middenfrequentspoel (Philips, Amroh, enz.).
= middenfrequentspoel (Philips, Amroh, enz.).
= draadspoeltje 0,05 mH (millihertz).
= weerstand 100 kft.
= weerstand 47 kft.
= weerstand 470 fl.
= weerstand 220 ft.
= weerstand 100 kft.
= weerstand 220 SI.
= weerstand 2700 ft (2k7).
= weerstand 100 kft.
= weerstand 470 ft.
= weerstand 220 ft.
= weerstand
1 kft.
= weerstand 470 ft.
= weerstand 470 ft.
alle weerstanden V2W
= condensator 100 pF.
= condensator 1 nF.

i

!

C3 = condensator 47 nF.
C4 = trimmer ('paddertje') 60 pF.
C5 = condensator 47 nF.
C6 = trimmer 60 pF.
C7 = condensator 100 pF.
C8 = trimmer 60 pF.
C9 = trimmer 60 pF.
C10 = condensator 47 nF.
C11 = condensator 100 pF.
C12 = condensator 47 nF.
C13 = trimmer 60 pF.
C14 = condensator 47 nF.
C15 = trimmer 60 pF.
C16 = condensator 47 nF.
C17 = condensator 5 nF.
C18 = condensator 5 nF.
C19 = condensator 0,1 /*F.
P1 = instelbare potentiometer 500 ft.
P2 = instelbare potentiometer 500 ft.
P3 = potentiometer 5 kft.
D
= 4 x diode AAZ-10.
S-meter = milliampèremeter (meotbereik 1 mA).
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ampèremetertje, is in een zogenaamde brugschakeling opgenomen en de FET is een onder
deel van deze brug. In deze brugschakeling werkt
de veldtransistor als een veranderlijke weer
stand, bestuurd door de regelspanning van de
ASR. Wanneer nu de spanning van de Automati
sche Sterkte Regeling zich wijzigt, zal de brug uit
zijn evenwicht geraken en de meter slaat uit.
Met behulp van de instelbare potentiometer P2
wordt de meter op 0 gezet. Vanzelfsprekend moet
dat gebeuren als er geen signaal aan de ingang
van het ontvangtoestel aanwezig is!'
'Dat snap ik', bevestigde meneer Leeckmans.
'Zo', sprak de majoor, zeer zelfvoldaan, 'ik geloof,
dat 't voor vanavond nou wel welletjes is ge
weest. We moesten Eleonora nog maar eens la
ten opdraven met die Chateau Neuf du Pape, die
wij gisteravond geprobeerd hebben. Wat mij
althans betreft, was dat een wijntje, dat zéér
hoogfrequent in orde was. Toen ik nog in aktieve
dienst bij de radio was, zouden we hebben ge
zegd: 'Luisterrijk'!'
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Dat meneer Leeckmans, na deze inspannende
avond, allerakeligst droomde, zal u wel duidelijk
zijn! Hij droomde van griezelige mengsels van
buitengewoon grillige, hoogfrequente spannin
gen, van poorten, die met een smak opengingen
en dichtsloegen. Zijn linkerteen jeukte verschrik
kelijk en bij onderzoek bleek daar een oscillator
te zitten trillen. Daarna zag hij zich zelf meesjok
ken met een troep beschonken soldaten. Maar ze
kwamen allemaal geen stap vooruit. 'Je bent niet
in fase!', verklaarde de majoor met een hoofd zo
rood als een tomaat met roodvonk.
'Lig toch niet zo ellendig te woelen!', riep me
vrouw Leeckmans spinnijdig.
'Ik zit in een uitputtingszone', mompelde meneer
Leeckmans zwakjes van onder de dekens.
'Krijg jij 't heen en weer!', wenste zijn liefhebben
de eega.
Maar meneer Leeckmans hoorde 't al niet meer.
Hij droomde, dat een zéér progressief, gemeen
soldaat, tegen de majoor durfde te schreeuwen:
'Hé, lelijke speklaag FET-zak!'
En zoiets kan je natuurlijk alleen maar dromen...

de negende avond
De majoor neemt de reuze (frequentie)-zwaai! Over 'discriminatie' gesproken, daar weten
ze weg mee bij de FM... Een radio-golf 'kijkt om een hoekje', dank zij de heren Heaviside
en Appleton. Meneer Leeckmans vindt het 'Wah-Wah'-effect uit en ziet stereo-sterretjes.
Over FM en — pak weg — meteen ook FM- en TV-antennes! Maar laét dat 't wordt...
'Nu heb ik me toch stellig voorgenomen, majoor,
om vanavond niet eerder weg te gaan voordat u
mij eindelijk eens hebt uitgelegd wat het verschil
is tussen AM en FM!', sprak meneer Leeckmans,
zeldzaam energiek voor zijn doen.
De majoor b.d. Everardus Ludovicus Degenouwer glimlachte beminnelijk. Dat optreden van
meneer Leeckmans beviel hem wel. Hij had in zijn
actieve dienstjaren tenslotte van heel wat pap
zakken en moederszoontjes 'kaerels' gemaakt.

W* WM umi rrr«:

spraak bij AM (Amplitude Modulatie) tot stand
komt.
U herinnert zich ongetwijfeld nog wel, dat we bij
deze modulatiemethode een draaggolf uitzen
den, waarin laagfrequente spanningen, afkom
stig van een microfoon, na versterking worden
'verpakt' in de draaggolf, die voor het 'transport'
door de ruimte zorgt. Als we die gang van zaken
in beeld willen brengen, zou het geval er onge
veer als volgt moeten uitzien...'

1

.. DE MAJOOR MAAKTE

'Jawel, u hebt volmaakt gelijk, mijn beste Leeck
mans. 't Wordt inderdaad hoog tijd, dat we ons
daarin eens gaan verdiepen. FM is vrijwel alles
wat de klok slaat in de radio en daar behoort u
dus iets van te weten!
Laten wij eerst nog eens even in herinnering roe
pen hoe de draadloze overdracht van muziek en

De majoor tekende Fig. 71 op het bord.
'Wanneer iemand voor een microfoon spreekt of
muziek maakt, dan zal de microfoon deze geluidstrillingen in elektrische trillingen omzetten.
We noemen deze trillingen het 'audio'signaal. In
de modulatietrap van de zender wordt dit audiosignaal versterkt en dit signaal beïnvloedt nu de
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sterkte (dat is de amplitude) van het hoogfrequentsignaal (draaggolf I), die in de zender wordt
opgewekt.
De op deze wijze in amplitude
gemoduleerde

-MICROFOON) ZET
GELUlDSTR l LLINJGEM OM IN)
ELEKTRISCHE TRiLUMCew

draaggolf wordt dan door de zender de ruimte
ingezonden.
Het grote verschil tussen AM (Amplitude Modu
latie) en FM (Frequentie Modulatie) is dit (en
schrijft u dat vooral duidelijk op, meneer Leeck
mans!; leraarde de majoor):

Bij AM blijft de frequentie van de draaggolf altijd
constant maar verandert de amplitude.
Bij FM echter blijft de amplitude constant terwijl
de frequentie varieert!
Bij AM wordt dus bij het moduleren de sterkte
van de zeer snelle draaggolf gevarieerd in het
tempo van de, naar verhouding, langzamere ge*
luidstrilling. Tengevolge daarvan wijzigt zich de
amplitude van de draaggolf zodanig, dat, als we
een lijntje langs de toppen van een gemoduleer
de draaggolf trekken, dit overeenkomt met de
lijn, die de geluidstrilling voorstelt. Maar de fre
quentie van de draaggolf wijzigt zich bij Amplitu
de Modulatie (AM) niet! Dat ziet er dus ongeveer
zó uit!'
En de majoor tekende Fig. 72 op het bord.
'Bij Frequentie Modulatie (FM) ziet de zaak er ech
ter volkomen anders uit en wel zó. (Zie Fig. 73).
Zoals u wel ziet, meneer Leeckmans, gaan we bij
FM eveneens uit van een hoogfrequente draag
golf met een bepaalde frequentie, die men de
nominale frequentie zou kunnen noemen. Zoals
uit de figuren 72 en 73 blijkt,zien de draaggolven,
zo lang ze niet gemoduleerd zijn, bij AM en FM
er precies hetzelfde uit.
Laten wij eens, in gedachten, een draaggolf van
100 MHz (megahertz) in frequentie gaan module
ren met een toon van 200 Hz (hertz). De amplitude
van de radiofrequente draaggolf zal dezelfde blij
ven, maar... de zenderfrequentie zal nu 200 maal

V ■
zender

ontvanger
luid
spreker

draaggolf

draaggolf
onbesproken gemodu
leerd

afstemkring

r..:
darde -

opgewekt

f,

gemoduleerd

■

laagfrequentdetector

£

versterker

T •

ontvangen

gelijkgericht

laagfrequent
versterkt

hoorbare
muziek of
spraak

Fig. 71. Hoe bij Amplitude Modulatie de draadloze overdracht van spraak of muziek tot stand komt.
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per seconde van zijn nominale frequentie afwij
ken! Deze zal van een bepaalde waarde onder de
nominale frequentie, schommelen tot een even
grote waarde boven de nominale frequentie van
de FM-zender.

amplitude

b_

*,
Fig.72
a. De draaggolf (ongemoduleerd) blijft bij AM constant.
b. De draaggolf (gemoduleerd).
Over de toppen van deze gemoduleerde draaggolf is
een lijn getrokken, die overeenkomt met de lijn, die de
geluidstrilling voorstelt. De frequentie van de draaggolf
wijzigt zich echter niet!

tijdas voor en we bewijzen hiermede, dat de frequentie dus NIET constant is!'
'Hoeveel kilohertz zal die frequentie telkens van
de nominale frequentie afwijken?', wilde meneer
Leeckmans weten.
'Om die vraag te kunnen beantwoorden, mijn
l(J<J waarde Leeckmans, moeten wij bedenken, dat,
wanneer er wordt gesproken of muziek gemaakt,
niet alleen de toonhoogte, maar ook de toonintensiteit (de luidheid!) moet worden uitgezon
den.
Gebruiken wij de Amplitude Modulatie-methode,
tijd
b.
dan zal de intensiteit de amplitude beïnvloeden.
Maar bij FM komt de intensiteit tot uitdrukking in
de frequentiezwaai, waarover wij 't zoéven al
Fig.73
hadden!'
a. De draaggolf (ongemoduleerd) is ook bij FM constant.
'Maar dan nemen FM-zenders véél meer band
b. De draaggolf bij FM (gemoduleerd).
breedte in beslag dan AM-zendersl', merkte
De amplitude verandert niet! De frequentie wijzigt zich,
meneer Leeckmans op, die weer eens een bijzon
daarentegen, zéér duidelijk!
der pienter ogenblik beleefde.
'Ook dat klopt als een vinger, die je tussen de
deur hebt gehouden en dat is ook zéér juist op
Zouden wij een toontje van 2000 Hz, in plaats van
gemerkt! Maar, aangezien FM-zenders op zeer
200 Hz, op de nominale frequentie moduleren,
hóge frequenties werken, kunnen zij zich een
dan zou dé frequentie 2000 maal per seconde
grotere
frequentiezwaai permitteren zonder an
heen en weer schommelen.
dere FM-zenders te hinderen. Op die hoge fre
Deze 'afwijking'; ten opzichte van de nominale
quenties is veel meer ruimte beschikbaar dan bij
frequentie, wordt de 'frequentiezwaai' genoemd.
voorbeeld op de middengolven, waar tientallen
U ziet in Fig. 73 duidelijk, dat die curvelijn steeds
zenders op een kluitje zitten. Bovendien hebben
de 0-lijn passeert en dat daarbij stukjes van onge
FM-zenders slechts een beperkt bereik (ik zal u
lijke lengte worden afgesneden. Die 0-lijn stelt de
135

direct uitleggen waarom dit het geval is!). En zo
kan men, zonder bezwaar, op enkele honderden
kilometers afstand van elkaar, twee FM-zenders
op dezelfde frequentie laten uitzenden, zonder
dat ze elkaar storen. Alleen bij zeer bijzondere at
mosferische omstandigheden, o.a. bij hevige uit
barstingen op de zon kan wel eens onderlinge
beïnvloeding optreden, maar dat zijn toch uit
zonderingen.

+ 75 kHz (boven de O-lijn) en dus tot 100 MHz 75 kHz (onder de 0-lijn), derhalve van 100 075 kHz
tot 99 925 kHz. Dat is een duidelijke zaak.
Bij een toontje van 2500 kHz 'zwaait' de zenderfrequentie 2500 maal per seconde tussen deze
beide waarden. Er komen natuurlijk ook minder
'luide' passages voor en dan zal de frequentiezwaai, naar verhouding, ook geringer zijn. Een
toon van bijvoorbeeld 3000 Hz, die maar half zo
luid is, veroorzaakt 3000 maal per seconde een
afwijking van 100 MHz + 37,5 kHz (= 100037,5
kHz) tot 100 MHz - 37,5 kHz (= 99 962,5 kHz).
Des te luider een signaal is, des te groter zal de
frequentiezwaai zijn en hoe hoger de toon, des
te groter zal het aantal keren per seconde zijn, dat
de frequentie van de nominale waarde zal afwij
ken.
In Europa zijn de FM-zenders ondergebracht in
de 100 MHz-band en de maximale frequentie
zwaai is, zoals ik al zei, vastgesteld op 75 kHz.
Met andere woorden: bij FM-uitzendingen in
Europa schommelt de frequentiezwaai van Otot
maximaal plus of minus 75 kHz'.

I

Om echter alle ellende te voorkomen, is bij de
FM- en TV-frequentiebanden internationaal
overeengekomen, dat de maximumfrequentiezwaai voor FM-zenders 75 kHz mag bedragen'.
'Als ik 't allemaal goed heb begrepen, mag bij een
'fortissimo' tijdens een concert, een FM-zender
hoogstens 75 kilohertz van zijn nominale fre
quentie afwijken!'
'Precies, zó is 't!', zei de majoor tevreden. En hij
stelde met voldoening vast, dat het 'beton' waar
uit hij meende, dat het veel geplaagde hoofd van
meneer Leeckmans zeker zou bestaan, tenminste
geen 'gewapend' beton was. Hetgeen hij als een
enorme vooruitgang beschouwde. Dan vervolg
de hij:
'Wanneer dat plaatsvindt bij een toon van 200 Hz,
zal een FM-zender, met een draaggolf van 100
MHz, 200 maal per seconde afwijken van 100 MHz
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... D£ MAJOOR. ZWAAIT
K3U MET 2500 IcHz...
'Maar...', merkte meneer Leeckmans op, 'ik vind,
dat FM veel en veel mooier klinkt dan AM. Hoe
komt dat toch?'
'Nou, dat is een nogal ingewikkeld verhaal, maar

N
i

+75 kH2

m

-75 kHz

...SCHOMMELT
VAM O TOT + OF MAX. 75 !cHx..

1

t

ik zal proberen 't u uit te leggen'.
'Bijzonder graag, majoor', zei meneer Leeck
mans, dankbaar als altijd.
'Kijk, bij een FM-zender is de afstand tussen de
zenders in de frequentieband zodanig, datwij het
gehele toonbereik tot 20 kHz kunnen uitzenden.
U ziet in Fig. 74 de gehele scala van de muziek
instrumenten uitgezet.
Ja, 't is zelfs mogelijk om signalen tot méér dan
53 kHz uit te zenden, bijvoorbeeld bij stereo en
andere uitzendingen. Nee, nee, doet u nou maar
niet zo schrikachtig, meneer Leeckmans, want als
we 't straks over stereo-uitzendingen zullen heb
ben, zal ik dat allemaal haarfijn uit de doeken
doen!'
Meneer Leeckmans schrok dus maar niet.
De majoor hervatte: 'Bij AM is de zenderafstand
in de frequentieband zó gering, dat we slechts tot
ongeveer 4,5 kHz kunnen uitzenden...'
'Dan zijn er dus bepaalde instrumenten, zoals de
triangel, bekken, of piccolo, die we bij AM niet
kunnen horen!', stelde meneer Leeckmans vast,
nadat hij defrequentieschaal aandachtig had be
keken.
'Zeer juist!', sprak de majoor. 'AM is derhalve niet
geschikt voor 'kwaliteits-weergave' van muziek.
Maar... er is nog wat. Wij spraken tot dusver
uitsluitend over het verschil in 'audiospectrum'

van AM en FM. Er is echter óók nog de kwestie
van de dynamiek!'
'De sterkteverschillen, bedoelt u?', vroeg meneer
Leeckmans argeloos.
'Juist, de dynamiek dus', sprak de majoor met
besliste verheffing van stem en kin. 'Aan de bo
venzijde van de dynamiek, ik geloof dat ze dat in
de muziek 'forto' noemen...'
'Fortissimo!', verbeterde meneer Leeckmans,
beleefd, doch beslist, want zijn vrouw speelde
uitstekend piano!
'Dank u, héél erg forto dus', ging de majoor ver
der en dan uit zijn hum: 'Hè, u maakt me in de
war met uw opmerkingen. De bovenzijde van de
dynamiek, verdorie, wordt door de AM-zender
duidelijk begrensd bij de maximaal mogelijke
modulatiediepte en bij de FM-zender door de
maximaal toelaatbare frequentiezwaai van 75
kHz! De onderzijde van de dynamiek!'
'Pianissimo', mompelde meneer Leeckmans,
oer-voorzichtig geworden.
'De ONDERZIJDE VAN DE DYNAMIEK!!!!', brul
de de majoor, zonder ook maar in 't minst reke
ning te houden met de Wet op de Geluidshinder.

DE
ONDERZIJDE
VAM DE
DVMAMIEkl!

'De ONDERZIJDE DUS', vervolgde hij met luide
stem, 'wordt bij FM en AM in feite bepaald door
atmosferische storingen of andere invloeden, die
hetzelfde effect teweegbrengen.
Bij AM kunnen we daar, aan de ontvangzijde,
niets aan doen. Wij kunnen bij de zender hoog137
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stens de dynamiek verkleinen door gebruik te
maken van een 'dynamiek-compressor'.'
'Moet ik daaronder verstaan een apparaat, dat de
afstand tussen fortissimo en pianissimo ver
kleint?', bracht meneer Leeckmans te berde.
'Inderdaad, de afstand tussen het 'fort' en de
faiano spelende' soldaat, wordt verkleind en er is
hier dus geen sprake van 'natte compressen', die
zo afdoende een stevige 'kater' kunnen bestrijden
en verlichten', voegde de majoor er, voor zijn
doen humoristisch, maar toch ook wel een beetje
sarcastisch, aan toe.
Meneer Leeckmans werd gelukkig door deze,
enigszins misplaatste, humor niet van zijn stuk
gebracht. Integendeel! Hij kreeg weer één van die
uitzonderlijk verlichte ogenblikken!

'Dat is inderdaad de waarheid en niets dan de
waarheid', antwoordde de majoor, nu weer
tamelijk goed gemutst. 'Maar...', zo voegde hij
eraan toe, 'u moet in uw FM-ontvanger toch wel
degelijk maatregelen treffen om AM-storingen
wérkelijk onhoorbaar te maken. U kunt bijv. het
hoogfrequentsignaal, waar het inderdaad alléén
om de frequentiezwaai gaat, sterk begrenzen, bij
voorbeeld door een speciale begrenzertrap, of
door een speciale FM-demodulator, die zélf
begrenst.
Alleen het overblijvende, ontstoorde, signaal
wordt versterkt. Ik kan niet erg best tekenen,
maar ik zal een krabbeltje voor u op 't bord zetten,
dat de zaak misschien wel aardig illustreert'. (Zie
Fig. 75.)

IW1
versterkte en „begrensde"
gave FM-draaggolf

met storingen..verontreinigde"
FM -draaggolf

Fig. 75

„begrenzer"

'Ik begrijp, geloof ik, dat bij FM-demodulatie, de
sterkteverschillen van het hoogfrequentsignaal
geen rol spelen, want dat gaat door middel van
de frequentiezwaai. Je zou bij FM geen AMstoringen kunnen horen!'

'De uit de begrenzer komende, van storing gerei
nigde wisselspanningen, hebben, als wij die op
een oscillograaf zichtbaar zouden maken, geen
mooie gave sinusvorm meer, maar ze zien er dan
meer als een 'trapezium' uit, dus zó. (Zie Fig. 76.)

Uit de antenne binnenkomende, met storingen
'verontreinigde', wisselspanning.

Dezelfde wisselspanning, na het passeren van
de begrenzer.
Fig. 76. Nadat de uit de antenne binnenkomende, nog met storingen verontreinigde wisselspanningen de begrenzer
gepasseerd zijn, hebben ze geen zuivere sinusvorm meer, doch zien er min of meer trapeziumvormig uit.
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Deze trapeziumvormige wisselspanningen zijn
samengesteld uit meerdere gave sinusvormige
trillingen, waarvan de frequenties veelvouden
zijn van die van de grondfrequentie. De grondfrequentie van het trapeziumsignaal is dus gelijk
aan die van het sinussignaal'.

Wij zullen maar niet al te lang bij die 'discriminator' stilstaan, want dat zou al een boekdeel op
zich zelf vergen. Er bestaan verschillende syste
men voor, maar, zoals al gezegd, dat zou ons te
ver voeren! Wel heb ik, om u een genoegen te
doen, er een tekening van gemaakt. Dan kunt u

'Worden de, in de antenne binnenkomende,
hoogfrequente trillingen bij FM op de normale
manier gedemoduleerd, door middel van een
diode, zoals dat bij AM het geval is?', wilde
meneer Leeckmans weten.
'Dat is een heel goeie vraag! Het antwoord luidt
namelijk 'neen'!', zei de majoor.
'Men heeft hiervoor een speciale 'discriminator'
bedacht.
'Discrimineren' is een modewoord tegenwoor
dig. Een jongetje, dat van zijn moeder geen ijsje
krijgt, voelt zich al 'gediscrimineerd'! U zult met
de betekenis van dit woord dus wel geen moeite
hebben, meneer Leeckmans.
De 'discriminator' in een FM-ontvanger moet de
laagfrequente modulatie uit het gemoduleerde
hoogfrequente signaal proberen te 'onderschei
den'. Eerst moet de discriminator ontdekken hoe
vaak de frequentie van het binnenkomende
signaal afwijkt van de nominale frequentie. Dat
betreft dus de toonhoogte. Van de frequentiezwaai kan worden afgeleid welke amplitude het
laagfrequente signaal bezit en dat heeft dus te
maken met de intensiteit (luidheid) van het sig
naal.

die later nog eens bekijken'.
Meneer Leeckmans was hiervoor tóch dankbaar,
al werd zijn bekende nieuwsgierigheid niet ge
heel bevredigd.
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Fig. 77. Een veel gebruikte discriminatorschakeling.
Dit is de zgn. 'Ratio-detector' die én discriminator én
begrenzer in één is, door middel van de elektrolytische
condensator C. Wanneer de frequentiezwaai 0 is, heeft
de door de dioden gelijkgerichte spanning op het punt
P een bepaalde waarde. Varieert de frequentie om het
nulpunt dan gaat onder invloed van de spoel L deze
spanning variëren in het ritme van deze frequentievariatie, dus het audiosignaal.

De majoor ontging dit niet, hij frommelde me
neer Leeckmans het papiertje waarop Fig. 77
stond getekend in de handen en vervolgde met
luide aanhef:
'Interessant is misschien nog het volgende: zéér
hoge frequenties, zoals die bij FM en bij televisie
worden toegepast, hebben een zogenoemd horizoneffect'.
'Wat is dat nou weer?', waagde meneer Leeck
mans op te merken.
'Dat wil zoveel zeggen, dat deze zéér hoge elek
tromagnetische trillingen, die wij VHF (Very High
Frequency) en zelfs UHF (Ultra High Frequency)
noemen, niet, zoals trillingen met belangrijk
lagere frequenties, bijvoorbeeld bij AM worden
gebruikt, door de Heaviside-laag worden weer
kaatst, maar dat dergelijke trillingen met zeer ho
ge frequenties, recht-toe, recht-aan, door de
Heaviside-laag heenschieten in het heelal'.
'Ho, ho, majoortje. Dat vraagt nog wél enige uit
leg, zou ik zo zeggen!', wierp meneer Leeckmans
er tussen door.
'Ja, daar hebt u wel gelijk in', sprak de majoor,
die, zoals we allemaal intussen wel zullen hebben
bemerkt, een uiterst redelijk (zij 't dan wel een
beetje erg kort aangebonden,) persoontje was.
'Hebt u er wel eens over nagedacht, meneer
Leeckmans, hoe 't mogelijk is, dat een radiogolf
'om een hoekje' kan kijken?'
Nee, dat had meneer Leeckmans eigenlijk nog
nooit.
'Kijk', zei de majoor, 'we hebben al eens bespro
ken, vrind Leeckmans, dat zéér hoge frequenties
zich op dezelfde manier in de ruimte voortplan
ten als het licht. Zonder bijzondere hulpmidde
len, zoals bijvoorbeeld prisma's en lenzen, kan
een lichtstraal niet 'ombuigen'. Het licht kan dus
niet 'om een hoekje kijken'. Maar een lage radio
frequentie kan zich om de kromming van de aar
de 'heenbuigen', omdat de uitgezonden trilling
weerkaatst tegen een atmosferische laag. Deze
laag noemt men de Heaviside-laag. Deze werd in
het jaar 1902 al door een zekere meneer Heaviside ontdekt.
Het zou hier gaan om een, door het zonlicht,
geïoniseerde luchtlaag. Maar toen men later met
korte en ultrakorte golven begon te werken, bleek
deze theorie niet helemaal waterdichtte zijn. Kor
te golven gedragen zich namelijk uitermate gril
lig. Ja, ze zijn zó wispelturig van aard, dat men
voor het intercontinentale radioverkeer, overdag

andere frequenties moet gebruiken als 's nachts
om 'er door' te kunnen komen.
Toen vermoedde in 1926 de natuurkundige Appleton de aanwezigheid van een tweede, veel ho
ger in de atmosfeer gelegen, geïoniseerde laag.
Later werd een dergelijke laag inderdaad aange-

Mfc APPLETON) ontdekt
DE F-LAAG. .______

toond door middel van uiterst scherp gebundel
de, gerichte, korte impulsen, die loodrecht om
hoog werden uitgezonden. De teruggekaatste
straling werd opgevangen. Evenals bij de radar
gebeurt, kon men uit het tijdsverschil tussen de
uitgezonden impuls en de terugontvangen echo
de hoogte van de laag vaststellen. Daarbij maak
te men gebruik van de reeds bekend zijnde snel
heid van elektromagnetische trillingen.
Er bleek toen een onderste laag, de zogenaamde
E-laag, aanwezig te zijn, die minder 'dicht' was
dan een hoger gelegen laag, die men de F-laag
heeft genoemd.
Men kon vaststellen, dat korte golven dóór de
circa 100 km boven de aarde aanwezige E-laag
kunnen doordringen. Ze worden pas terugge
kaatst door de ongeveer 300 km boven de E-laag
gelegen F-laag. Ik zal 't maar weer eventjes op het
bord tekenen. Dat is veel begrijpelijker dan al dat
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geklets!', zei de majoor energiek. Dan tekende hij
Fig. 78 op het bord.
'U ziet wel, meneer Leeckmans, dat een door de
F-laag gereflecteerde golf een héél eind verder
naar beneden komt dan een door de E-laag
weerkaatste golf!

zender
ontvanger

©

ontvanger

©

E-laag

F-laag

Fig. 78. De E- en de F-laag hebben grote invloed op
radio-ontvangst over lange afstanden. Ontvangstation
1 ontvangt de zender via de E-laag, maar het veel verder
verwijderde station 2 ontvangt dezelfde zender via de
F-laag.
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Het zal u duidelijk zijn, dat, om zéér lange afstan
den te overbruggen, een radiogolf van lagere fre
quentie vele malen moet weerkaatsen tussen de
E-laag en het aard- of zeeoppervlak.
Daarentegen kunnen golven met hoge frequen
ties (de kortegolfzenders bijvoorbeeld), dikwijls
met slechts één terugkaatsing hun plaats van
bestemming bereiken. Dat betekent, dat er min
der verliezen optreden en de ontvangst veel
krachtiger is.
Daarbij komt nog iets om de hoek kijken! Een ge
deelte van de straling plant zich namelijk hori
zontaal, langs het aardoppervlak voort. Men
noemt die manier van voortplanting ook wel de
'directe straling' in tegenstelling tot de door de
zender in opwaartse richting uitgestraalde 'ruimtegolf' of 'indirecte straling'. Die ruimtegolf kan
nu, door terugkaatsing door atmosferische la
gen, in 't bijzonder door de F-laag, op een grotere
afstand van de zender worden ontvangen.
Nu moet u zich van die 'directe straling' niet al
te veel voorstellen bij kortegolfzenders! Niet
eens zo heel ver van de kortegolfzender ver
wijderd kan men de 'directe straling' al niet meer
ontvangen. Maar tegelijkertijd ligt zo'n gebied
ook weer niet ver genoeg van de zender ver
wijderd om de teruggekaatste, dus indirecte of
ruimtestraling te kunnen ontvangen!'
'Als ik 't goed begrijp zou men een kortegolfzen-
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der, die bijvoorbeeld in Nederland staat, laten we
zeggen de Wereldomroep, in België of Frankrijk
niet of slecht kunnen ontvangen!', riep meneer
Leeckmans, puur verbaasd uit.
'En zó is 't nou precies!', beaamde de majoor en
hij vervolgde: 'Uitzendingen van de Wereldom-

'Dat dacht ik ook!', sprak de majoor, zielstevre
den met zich zelf. Want zo was deze bescheiden
ex-krijgsman nu ook wel weer!
'Toch wil ik u nog even vertellen dat er intussen
alweer een nieuwe 'schil' rondom Moeder Aarde
is ontdekt! Dat was 't werk van de Europese
appleton F-laag

heaviside
E-laag

Fig. 79. Door weerkaatsing tegen de F-laag in de atmosfeer, wordt radioverkeer over lange afstanden mogelijk
In deze figuur zijn aangegeven:
a. De hoek, waarbinnen (bij de in dit geval gebruikte frequentie!) geen weerkaatsing plaatsvindt.
b. De 'dode zone', waarbinnen geen ontvangst van de zender mogelijk is.
c. De directe 'straling', die slechts op korte afstand van de zender nog te ontvangen is.
d. De 'ruimtegolf' of 'indirecte straling', die door de Appleton-F-Laag naar de aarde wordt weerkaatst.
Op die manier kan een radiogolf de kromming van de aarde overwinnen en dus 'om een hoekje kijken'. Op deze
wijze bereiken bijv. de signalen van een Nederlandse zender onze 'tegenvoeters', de Australiërsl

roep, die op bepaalde frequenties Worden uitge
zonden, bijvoorbeeld voor uitzendingen be
stemd voor het Verre Oosten, kan men pas in de
Middellandse Zee behoorlijk ontvangen. Daar
vindt dan blijkbaar de eerste 'weerkaatsing'
plaats.
Daarom werkt de Wereldomroep Nederland ook
op verschillende golflengten wanneer men uit
zendingen verzorgt naar andere landen. Die tussengelegen gebieden, waar men een bepaalde
zender niet kan ontvangen, noemt men de 'dode'
zone.
We zullen dat eens op 't bord tekenen, dan wordt
de zaak meteen veel duidelijker!'
Energiek schetste de majoor Fig. 79 op het bord.
'Ja, nu is het geval veel begrijpelijker geworden.'

kunstmaan Helios, die op 21 januari 1972 werd
gelanceerd. Het gaat hier om een gordel van
elektrisch geladen deeltjes, die zich rondom de
aarde bevindt.
Op het ogenblik weet ik nog geen nadere bij
zonderheden, maar het beroemde Max Planck
Instituut voor Buitenaardse Natuurkunde te
München, meent, dat deze ontdekking in be
langrijke mate zal bijdragen tot meer inzicht in de
wisselwerking tussen de zon en de aarde, die een
beslissende invloed heeft op het leven van en op
onze planeet. In hoeverre deze, pas ontdekte gor
del van elektrisch geladen deeltjes van invloed is
op telecommunicatiesystemen is nog niet be
kend, maar zal zeker verder worden onderzocht',
vervolgde de majoor.
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... D£ E- EW F-LAGEKI
ALS ^INJGEfM OM DE AARDE
'Nu moet u weer niet gaan denken, meneer
Leeckmans, dat die E- en F-lagen een soort solide
ringen of plakken rondom de aarde vormen, die
altijd netjes constant op de zelfde hoogte blijven
en die daarbij ook altijd even dik blijven! Deze
geïoniseerde atmosferische lagen ontstaan,
hoofdzakelijk, door de invloed van de ultraviolet
te stralen uit het zonlicht. U begrijpt dus wel, dat,
dag en nacht en bovendien de jaargetijden, met
meer of minder zonlicht, maar ook zonnevlekken
(dat zijn waterstofuitbarstingen in de zonnecorona), grote invloed op de toestand van deze lagen
kunnen uitoefenen.
Bij hevige zonnevlekken komen de zogenaamde
'Dellinger'-storingen voor. Dan is 't helemaal
geen zeldzaamheid, dat in het kortegolfgebied op
het gedeelte van de aarde, waar het dag is, een
kwartier lang (en soms nog langer!) helemaal
geen radioverkeer mogelijk is. De marconisten
zeggen dan: 'Er zit een gat in de lucht'. Zelfs
meteorenstof, dat uit de wereldruimte de aardse
atmosfeer binnendringt, kan de ionisatie van de
E- en F-lagen sterk beïnvloeden.
Hoewel deze verspreide ionisatie niet sterk ge
noeg is om lange golven (dus met lage frequen
ties!) te reflecteren, absorbeert ze de radiogolf
toch wel enigszins. Daarom komen lange golven
's nachts sterker door dan overdag het geval is.
Bij de middengolven ziet men dat overdag de
absorptie in de atmosfeer zó groot is, dat men al144

leen de bodemstraling (directe straling) kan ont
vangen. Deze reikt verder al naar gelang de
golflengte langer is. Maar luistert u 's avonds
maar eens naar middengolfzenders, dan spreekt
de weerkaatsing van de E-laag een hartig woord
je mee! Zelfs vér verwijderde zenders komen dan
op de middengolf krachtig door.
De ruimtegolf (indirecte straling) van dichtbij ge
legen radiozenders ontvangen we dan niet. De
E-laag kan de steil omhoog gestraalde golf niet
weerkaatsen. Maar staat de zender niet al te ver
van de ontvanger verwijderd, dan ontvangt men
zowel overdag als 's nachts alleen de indirecte of
ruimtegolf. Bevindt de zender zich daarentegen
op grote afstand, dan ontvangt men alleen 's
avonds de indirecte of ruimtegolf. Wilde u iets
vragen?'
Meneer Leeckmans had al een tijdje op de punt
van zijn fauteuil zitten schuiven als een jongetje,
dat zo nodig 'moet'...
'Ja, majoor!', flapte hij er meteen uit, 'als ik
's avonds wel eens probeer een verafgelegen
radiostation op te pikken, dan hoor je vaak zo'n
soort wah-wah-geluid... net alsof de muziek op
en neer golft. Precies alsof je de vingers in de
oren stopt en af en toe geluid toelaat!'

'Wah-wah-geluid, zei u toch, nietwaar, meneer
Leeckmans? Jongen, jongen u blijft maar aan 't
uitvinden! Eenvoudig niet te temmen!', zei de
majoor, quasi-bewonderend.

i1

'Dat wah-wah-geluid, vriend Leeckmans, wordt
namelijk veroorzaakt door 'fading', of met een
goed Nederlands woord 'sluiering'.'
'Hoe ontstaat dat dan weer?', wilde meneer
Leeckmans weten.

ogenblik werken directe en indirecte straling
elkaar tegen en het volgende moment onder
steunen ze elkaar. Dat leidt tot die wisselende
ontvangststerkte, ofwel tot het door u zoëven
ontdekte 'wah-wah-effect!'
'Juist', zei meneer Leeckmans, een beetje droog
jes.
'Aan de top van grote zendmasten ziet men wel
eens een ring, die men de 'capaciteitsring'
noemt. Men probeert met zo'n 'anti-sluieringsantenne', de schuin omhoog gerichte straling te
verminderen en op die manier een geringere
indirecte straling te bereiken.
De ruimtevaart houdt wel degelijk rekening met
die geïoniseerde, atmosferische lagen. U zultwel
eens hebben opgemerkt, tijdens een TV-reportage, dat bij de landing van de neuskegel er altijd.

aantrekkelijk voorbeeld
VAN * SLUIERING*

'Kijk, of nog beter, hóór', legde de majoor uit. 'Bij
tussengelegen radiostations, waarvan wij over
dag de directe straling zwakjes ontvangen, maar
die 's avonds, via de ruimtegolf (indirecte stra
ling) krachtig doorkomen, kan 't gebeuren, dat
zowel de directe als de indirecte straling vrijwel
tegelijk in de ontvangantenne aankomen. Maar
aangezien de directe en de indirecte golven die
antenne via totaal verschillende wegen bereiken,
zal de ruimtegolf (indirecte straling) soms iets la
ter de antenne bereiken dan de directe straling.
Dit leidt tot een verschijnsel, dat men wel 'interfe
rentie' noemt (hoewel men dit woord eigenlijk
meer gebruikt voor een storing, veroorzaakt
doordat een ander radiostation op vrijwel dezelf
de golflengte stoort).
Het gevolg is een wisselende ontvangststerkte,
die men 'fading' of 'sluiering' noemt. Het ene

gedurende korte tijd, geen radiocontact met de
bemanning mogelijk is. Dan suist die neuskegel
door de geïoniseerde lagen en elk radiocontact
is dan volkomen onmogelijk'.
'Maar hoe komt 't dan, dat men met de astronau
ten wél kan spreken als ze op de maan rondschar
relen?', vroeg meneer Leeckmans, die in alle stil
te hoopte de majoor nog eens te kunnen 'vastzet
ten'.
'Dat zit namelijk zó, meneer Leeckmans! Zéér
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korte golven, dus van het VHF (Very High Frequency)-type, dringen door de E- en F-lagen heen
en verdwijnen dan in de wereldruimte. Het is dus
theoretisch (en misschien ook wel praktisch!)
mogelijk, dat u, ergens in Nederland, een bepaal
de Nederlandse FM-zender niet kunt ontvangen,
maar dat iemand ergens op een sterretje in de
Melkweg zit mee te deinen op 't een of andere
popmelodietje, dat hier in een Nederlandse
studio door een slecht gekamd jochie, dat ernstig
doch tevergeefs probeert te 'zingen', met een
hese stem staat te balken!
Daarom is de ontvangst van deze zéér korte gol
ven alleen dan mogelijk, wanneer men (theore
tisch althans!) de zendmast kan 'zien' op de
plaats, waar de ontvanger zich bevindt. Dat is in
de praktijk zo'n 60 tot 80 km afstand. Het is name
lijk alleen mogelijk de grondgolf (directe golf) van
de FM-zender te ontvangen. Deze golf is niet al
leen zwak, maar gedraagt zich bovendien als een
'licht'golf. En die kan alleen maar recht-toe-rechtaan gaan.
Hoe hoger de zend- resp. ontvangantennes'zijn
opgesteld, des te groter zal het gebied zijn dat
overbrugbaar is. De rest wordt in de wereldruim
te uitgestraald en kan dus o.a. ook de maan berei
ken.
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U begrijpt dus wel dat een draagbaar radiotoestel
met een aangebouwde sprietantenne nooit wér
kelijk goede FM-ontvangst kan opleveren. Sluit
men zo'n zelfde toestel echter aan op een échte
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FM-dakantenne, dan is dat meteen een verschil
van dag en nacht! Dat behoorden de fabrikanten
van FM-toestellen, vooral als 't om FM-stereoontvangst gaat, eigenlijk erbij te vertellen. Ik zal
dat 'horizoneffect' voor u op het bord tekenen!'
De majoor tekende Fig. 80.
FM-zender

FM-ontvanger

\
horizon

\

/
\

7

ontvang bereik

/
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Fig. 80. Illustratie van het 'horizoneffect' bij FM-ontvangst. Zender én ontvanger moeten elkaar, theore
tisch althans, kunnen 'zien'!

'Ik vertelde, dat FM-ontvangst over een afstand
van ongeveer 60-80 km mogelijk is, in verband
met het horizoneffect. Door allerlei invloeden,
bijvoorbeeld terreingesteldheid, atmosferische
toestanden, enz. komt men vaak een heel eind
verder... 100 tot 150 km zijn dan geen uitzonde
ring.
Toen ik nog aan zee woonde, ontving ik in de
middaguren vrij geregeld TV-uitzendingen uit
Madrid, Milaan en Bremen. Enkele jaren geleden,
toen het letterlijk wemelde van de zonnevlekken,
werd de politie-omroep in Utrecht gestoord door
de politiezender van... Chicago! Het onderwerp
'Frequentie Modulatie' op zeer hoge frequenties
is ontzettend interessant! Daar moest u maar
eens een goed boek over lezen, meneer Leeckmans! 't Is méér dan de moeite waard, maar 't
gaat te ver om dat allemaal hier in de huiskamer
te gaan bespreken'.
'Toch wilde ik u nog wel iets vragen, majoor? Hoe
komt 't dat, zoals u vertelde, een linker- en een
rechterkanaal over één zender kunnen worden
uitgezonden voor stereo-ontvangst?'
'Op die vraag zat ik eigenlijk al een tijdje te wach
ten, meneer Leeckmans, want ik heb u nu wel zo

1
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langzamerhand leren kennen als iemand, die niet
alles maar voor zoete koek aanneemt! Ik zal 't u
dus uitleggen. Maar daarvoor moeten wij eerst
de 'zender'kant van stereofonische uitzendingen
bekijken!
De toegepaste methode is de techniek, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd
'piloot'signaal aan de zenderzijde. Dat'piloot'signaal kunt u misschien wel het beste vertalen met
loodssignaal. Maar omdat het intussen zo sterk
is ingeburgerd, zal ik bij mijn uiteenzettingen het
woord pilootsignaal gebruiken.
Wanneer we twee kanalen, dus links en rechts,
over één HF-kanaal van de FM-zender willen stu
ren en bij de ontvanger weer willen 'vertalen' in
twee aparte signalen voor de linker- en de rechterluidspreker, dan zullen we een bepaalde code
moeten gebruiken! Bij dê zender staat, in dit ge
val, een stereo-encoder en in alle stereo-ontvangers bevindt zich een stereo-decoder'.

'Wat een modulator is, weet ik', zei meneer
Leeckmans en hij voegde eraan toe 'maar wat is
in vredesnaam nu weer een 'matrix'?'
'Kijk eens hier, meneer Leeckmans, wanneer u er
nu blijkbaar prijs op stelt, dat ik u dit op een
begrijpelijke manier uitleg, dan moet u me niet
voortdurend onderbreken, want dan word ik op
een gegeven ogenblik verdraaid nijdig!'
Stilte bij meneer Leeckmans.
'Ahum', vervolgde de majoor, 'in de matrix wor
den twee dingen gedaan. Ten eerste worden het
linker- en het rechtersignaal van de radiostudio
opgeteld tot een monosignaal. Dit monosignaal
wordt vervolgens naar de zender geleid, zodat al
le luisteraars, die in bezit zijn van een FM-ontvanger die slechts over mono-ontvangstmogelijkheden beschikt, een normale ontvangst hebben.
Die horen dus precies nét zo alles in de studio ge
beuren als de lieden, die over een stereo-ontvanger beschikken. Alleen komt het geluid nu uitéén
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'Nou ben ik nóg niet veel wijzer!', merkte meneer
Leeckmans een beetje vinnig op.
'Rustig, kalmpjes aan..., ik ben nog niet klaar! Wat
doet die stereo-encoder namelijk?', vroeg de ma
joor.
'Dat is juist de grote vraag!', riep meneer Leeck
mans.
'Die stereo-encoder bevat twee hoofdschakelin
gen, namelijk een matrix en een modulator'.

Fig. 81. Stereo-zend-en-ontvangsysteem.

enkele luidspreker.
Ten tweede wordt in de matrix het rechtersignaal
van het linkersignaal afgetrokken!
Dit verschilsignaal noemt men het S-signaal. De
'S' is afkomstig van het Duitse 'Seite'.
We krijgen nu dus de volgende formule:
L+ R = M
L- R= s
Die 'M' staat dus voor het Duitse 'Mitte'.
147

'Maar dat is toch eigenlijk geniaal!', riep meneer
Leeckmans geestdriftig uit.
'Zeker, dat is 't ook... en dit sommetje werd al in
1934 gemaakt door een zekere meneer Blumlein,
die dit toepaste voor stereo-grammofoonplaten.
Maar... zult u nu waarschijnlijk vragen, wat doen
we met het S-signaal?'
'Dat stoppen we in de modulator!', zei meneer
Leeckmans, die dat als een logische consequen
tie beschouwde.
'Precies, dat doen we dan ook', zei de majoor te
vreden en hij vervolgde: 'In die modulator zit een
oscillator, die een hulpdraaggolf opwekt van
38 kHz (38 kilohertz). Die hulpdraaggolf wordt nu
in amplitude (AM) gemoduleerd met het S-sig
naal. Om de bandbreedte van de zender nu zo ge
ring mogelijk te maken, wordt, vóórdat het sig
naal naar de zender gaat, de hulpdraaggolf on
derdrukt. En om nu de modulatie aan de ontvangstzijde mogelijk te maken, wordt er een toon
van 19 kHz mét de zender meegestuurd. En dat
is nu de piloottoon, of het pilootsignaal, waaraan
dit systeem zijn naam te danken heeft. Ik zal 't wel
voor u op het bord tekenen'. (Zie Fig. 82).
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Fig. 82. Overzicht van het frequentiespectrum van een
stereosignaal. (Hulpdraaggolf wordt hier sterk onder
drukt.)

'Ik vind dit tóch wel een leuk systeem', zei meneer
Leeckmans, 'want, zowel mono-FM-ontvangers,
als stereo-ontvangtoestellen kunnen ditzelfde
signaal, naar eigen behoefte en wens, ontvangen
en demoduleren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen,
dat beide systemen, mono en stereo, zich met
elkaar verenigen op één FM-zender!'
'Inderdaad', sprak de majoor, 'maar zo'n 'multi148

plex-stereo-FM-zendsysteem is dan ook compa
tibel voor mono en stereo', zei de majoor, die
toch wel héél erg graag met vreemde woorden
smeet.
'Mag ik nu eens proberen om de ontvangerkam
uit te leggen?', vroeg meneer Leeckmans, nu
duidelijk zéér overmoedig.
'Nou, daar sta ik werkelijk van te kijken, maar gaat
uw gang, vrind Leeckmans!'
'Volgens mij en volgens het voorbeeld van de
grote rekenmeester Bartjens, zit er in een stereoontvanger een stereodecoder'.
'Dat is nogal logisch, dat hèd ik toch al verteld!',
onderbrak de majoor.
'Dat klopt, want dat staat in mijn aantekeningen',
zei meneer Leeckmans, die vóór alles, een uitste
kend administrateur was. En hij vervolgde, moe
dig, frank en onverveerd:
'Nou zou zo'n stereodecoder, in omgekeerde
volgorde, ten opzichte van de zender, twee on
derdelen moeten bevatten, namelijk een demo
dulator en een, eh... eh... (even nakijken...) oh ja,
een matrix'.
De majoor sloeg zijn leerling met trots en genoe
gen gade. Blijkbaar was meneer Leeckmans nu
in staat om zélf te denken!
'Wat ik dus moet doen, is, met behulp van die
AM-detector, het S-signaal demoduleren. En
daar heb ik voor nodig: de draaggolf van 38 kHz
en de S-zijbanden, en... enne...'
Daar stokte meneer Leeckmans, hij zweeg, hij
wist niet meer, om met de dichter Tollens te spre
ken in diens gedicht 'De Overwintering op NovaZembla'...
Grootmoedig ging de majoor, met opvallend kal
me en zeer meelevende stem verder:
'Die 38 kHz zouden we zélf in de ontvanger moe
ten opwekken, of regenereren, door gebruik te
maken van een hulposcillator, die - en nu komt
't - in de pas wordt gehouden door het piloot
signaal van 19 kHz. Verdubbeling van de 19 kHz
levert, volgens uw eigen en eveneens door mij
hoog gerespecteerde Bartjens, namelijk 38 kHz
op'.
'Zeer juist', zei meneer Leeckmans op zijn beurt,
'en wanneer ik nu weer in de matrix het S-signaal
bij het, uiteraard gedemoduleerde, M-signaal
voeg, dan krijg ik links en rechts. Dus, als ik zo vrij
mag zijn om dat sommetje even op uw bord te
zetten, majoor...'
'Zeker, zeker, gaat uw gang maar...', mompelde

de majoor, geheimzinnig grinnekend...
'Nou, daar gaat ie dan', sprak meneer Leeckmans, vol heilig vuur:
L + R = M
L - R = S
2L
= M + S

+

en

L + R = M
L - R = S
2R = M - S

'Oh, goeiegrieten...!', riep meneer Leeckmans
beteuterd uit.
Hij stond verslagen naar het bord te staren, ter
wijl de majoor een bulderende lach langzaam in
regelde, zoals ze dat in de radiostudio's plegen
uit te drukken.
'Hoe kèn dat nou, nu heb ik ineens 2 L en 2 R!',
sprak meneer Leeckmans, die tittel noch jota
scheen te begrijpen van wat er gebeurd was.

'Ha, ha, ha... dat is een bekend stereograpje',
schokschouderde de majoor. 'U had dit som
metje natuurlijk niet zó moeten opzetten... Maar
trekt u er zich maar niets van aan, want de grond
gedachte was toch juist!'
Jongen, jongen, wat hèd die majoor een lol! Zijn

dikke buik werd gesynchroniseerd met een hulptrilling, gezeteld in zijn dubbele onderkin. Meneer
Leeckmans kon niet anders doen dan grinneken
als een landbouwer met een ontzettend hevige
kiespijn. Maar de 'inductie' van de buldergierende majoor werkte zo aanstekelijk, dat meneer
Leeckmans plotseling van zijn zetel afgleed en
zich met grote spoed naar het kleinste kamertje
in huize 'Podagra' moest begeven om nog nade
liger gevolgen van dit lachproces te voorkomen,..
Toen de majoor tot bedaren was gekomen en
meneer Leeckmans weer in zijn fauteuil genes
teld zat, vervolgde de majoor:
'Mijn beste Leeckmans... ik meen 't, ik heb nog
nóóit zo'n goeie, leergierige en redelijk intel
ligente burger in mijn huis gehad! Ik wil er nog
even aan toevoegen, dat in moderne stereo-ontvangers een wat andere methode wordt toege
past om een stereo-multiplexsignaal te decode
ren, namelijk de schakelmatrix, en die is tegen
woordig net zo groot als een enkel IC'.
'Dat woord IC hebt u nog nooit gebruikt, majoor',
merkte meneer Leeckmans meteen gretig op. Die
kon er blijkbaar niet genoeg van krijgen!
'Oh, dat IC betekent eenvoudig 'Integrated Cir
cuit'. Dit zijn op zeer klein formaat uitgevoerde
'bouwstenen' voor elektronische apparaten,
waarin een hele groep transistoren, condensato
ren, weerstanden e.d. zijn ondergebracht, die op
zich zelf een complete schakeling vormen. Der
gelijke geïntegreerde schakelingen worden, o.a.
om ruimte en montagetijd te verkleinen, veelvul
dig toegepast in draagbare radio's, autoradio's,
radio- en cassetterecorders, platenspelers, stereo-apparatuur en ook in TV-toestellen. Bijvoor
beeld in één enkel klein blokje een gehele transistorversterker. En we staan nog maar aan 't be
gin... Zo'n matrix, waarover we zo juist bij stereo
spraken, bijvoorbeeld...'
Hier onderbrak meneer Leeckmans snel:
'Nee, majoor, stopt u maar. U behoeft niet bang
te zijn, dat ik nu óók nog zal vragen hoe die
schakelmethode in zo'n matrix werkt. Dat zal ik
later zelf wel eens gaan uitzoeken. Ik heb nu de
smaak te pakken!'
'Ik geloof, mijn beste Leeckmans, dat ik heb ge
probeerd de lang niet gemakkelijke onderwerpen
FM-mono- en FM-stereo-ontvangst op de wel
meest simpele manier uit te leggen.
Alleen moet ik nog even een compleet overzicht
op het bord tekenen van het gehele frequen149
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tiespectrum van het stereosignaal. Ook de totale
zenderuitsturing (frequentiezwaai) is daarin
zichtbaar, namelijk: 45% + 2 x 22,5% + 10% =
totaal 100%. (Zie Fig. 83).

100%

totale _uit sl ur i ng^

45%
22,5%
10%
0.03

15

1*9 23

38

53 kHz

Fig. 83. Overzicht van het complete frequentie-spectrum van het stereosignaal. Ook de totale zenderuitstu
ring (frequentiezwaai) is hier zichtbaar, namelijk:
45% + 2 x 22,5% + 10% = 100%
Vanzelfsprekend kan deze uiteenzetting, in het
kader van onze gezellige huiskamergesprekken,
niet op volledigheid aanspraak maken. Vérre van
dat... maar in elk geval hebt u nu een indruk ge
kregen van hetgeen op dit reeds zeer vér ontwik
kelde gebied, is bereikt!'
'Inderdaad, majoor, u hebt uw best gedaan! Mis
schien wilt u mij nu alleen nog iets vertellen over
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de voor FM-ontvangst noodzakelijke antenne! U
hebt tenminste al eens verteld, dat goede FMontvangst niet mogelijk is zonder een antenne op
het dak!', zei meneer Leeckmans.
'Dat hebt u prima onthouden, meneer Leeck
mans!', prees de majoor. 'Welnu, bij midden-en
lange-golfontvangst doet de lengte van een
buitenantenne er niet zo bar veel toe.
Maar bij het ontvangen van zeer hoge frequen
ties, zoals bijvoorbeeld bij FM het geval is, ligt de
golflengte onder de 5 meter. Men kan in dit geval
dus rustig gebruik maken van de vuistregel, dat
de afmetingen van een zendantenne moet sa
menvallen met de helft of een kwart van de ge
bruikte golflengte. De ontvangantenne moet,
theoretisch, daaraan worden aangepast. Dat is
voor de midden- en langegolfontvangst prak
tisch niet meer uit te voeren omdat de antenne
dan enkele honderden meters lang zou moeten
zijn! Wij lossen dit bezwaar, zoals u al weet, op
met behulp van een verlenging resp. verkorting
van de ontvangantenne door middel van con
densatoren en spoelen.
Maar bij FM-ontvangst, dus voor het ontvangen
van golven onder de 5 meter, kan men zonder
enige technisch bezwaar best een antenne ver
vaardigen in hoofdzaak bestaande uit 2 staven.

elk van 'U golflengte. De ene staaf dient dan als
de feitelijke antenne, terwijl de andere de tegencapaciteit vormt'.
'Dus dient die tegencapaciteit eigenlijk ook als
aarde, zoals bij een gewoon huis-tuin-en-keukenradiotoestel voor midden- en langegolven
gebruikelijk is!', wierp meneer Leeckmans er
pardoes tussen in. Hij had weer een bijzonder
'verlicht' ogenblik.
'Precies, zó is 't ook!', gaf de majoor toe en hij
ging voort:
'Beide staven worden in eikaars verlengde ge
plaatst en op de plaats, waar de staven bij elkaar
komen, worden de verbindingen met de ontvan
ger aangebracht. Het geheel vormt dan een
zogenaamde 'dipool' (di = twee). De zaak ziet
er dan zó uit! (Zie Fig. 84.)

maar een gedeelte van de luisteraars, resp. de
kijkers, de uitzendingen kunnen ontvangen. Men
noemt zulke zendantennes 'vlinder'- of 'tourniquet'antennes'.
'Hoe moet ik me zo'n antenne voorstellen, ma
joor?'
'Wacht u maar eventjes, dan zal ik 't op het bord
schetsen'. (Zie Fig. 85.)

A
golflengte

golflengte

I

naar
FM-ontvanger
Fig. 84. Voorbeeld van een FM-antenne.
Er komt nog iets belangrijks bij! Elke antenne
heeft een zogenaamd 'richteffect'. Dat wil zeg
gen, de antenne zal voorkeur vertonen voor de
ontvangst van golven uit één bepaalde richting.
De zendantennes voor FM en televisie zijn in de
meeste landen horizontaal opgesteld. (In Enge
land zijn ze vertikaal opgesteld!) Het gevolg is,
dat bij ons de elektromagnetische stralingen
horizontaal en in Engeland vertikaal gepolari
seerd worden.
FM- en TV-antennes moeten derhalve op gelijke
wijze worden opgesteld als de zendantenne van
het station dat wij willen ontvangen. Daarbij
moet de ontvangantenne loodrecht staan op de
richting van de zender. Dit soort antennes heb
ben namelijk ook in het platte vlak een sterk
richteffect.
De zendantennes worden voor FM en TV zodanig
ingericht, dat ze niet in één bepaalde richting
uitstralen, maar naar alle richtingen. Anders zou

Fig. 85. Model van een zendantenne voor zeer hoge
frequenties. Men noemt dit type zendantenne ook wel
een tourniquet- of vlinderantenne.

'Nu moet u eens opletten, meneer Leeckmans,
als u advertenties voor FM- en TV-antennes ziet
of wanneer u een artikel daarover leest, komt vast
en zeker het woord stralingsweerstand ter spra
ke. Hoewel de stralingsweerstand in 't bijzonder
slaat op zendantennes, gebruikt men deze uit
drukking ook dikwijls voor ontvangantennes
voor zeer hoge frequenties omdat ze vrijwel het
zelfde zijn uitgevoerd. De 'dipool', die wij in Fig.
84 al zagen, bestaat uit 2 staven, elk van V4
golflengte. Deze dipool bezit een stralingsweer
stand van ca. 75 ohm voor zijn resonantiefrequentie (als de antenne dus afgestemd is).
In de praktijk zal de lengte van de antenne wel een
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beetje korter moeten zijn dan de zogenaamde
elektrische lengte'. Wanneer bijvoorbeeld wordt
uitgezonden met een frequentie van ongeveer
100 Megahertz (dat wil dus zeggen een golflengte
van ongeveer 3 meter, rekent u maar na, meneer
Leeckmansl), dan moet de lengte van de dipool
een ietsje korter zijn dan 1,5 meter. Daardoor zal
de stralingsweerstand op ongeveer 70 ohm ko
men.
Maar ook de ingangstrap van een FM- of TV-ontvangtoestel heeft een zekere impedantie. Deze
ligt bij voor FM en voor TV toegepaste frequen
ties belangrijk lager dan voor de omroepstations
worden gebruikt. Meestal niet meer dan enkele
duizenden ohms.
Door middel van een zogenaamde 'impedantie'transformator kan men die waarde gemakkelijk
op de gewenste grootte van 70 a 80 of 240 ohm
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ten die spanningen, die in de antenne worden op
gewekt, nog naar beneden worden getranspor
teerd. Hiervoor wordt een coaxiaalkabel ge
bruikt.
Voor FM-ontvangst wordt in de regel gewerkt
met een 'gevouwen' dipool en die ziet er dan zó
uit'.
De majoor tekende Fig. 86 op het bord.
I/2 golflengte

c

naar
ontvanger
Fig. 86. Voorbeeld van een gevouwen dipool.

'De aanpassingswaarde van zo'n gevouwen di
pool bedraagt 300 ohm'. 'Wat voor voordelen
biedt die gevouwen dipool nu eigenlijk?', wilde
meneer Leeckmans beslist weten.
'Och', zei de majoor, 'voor de gevoeligheid be
hoeft men 't werkelijk niet te doen, maar 't voor
deel van een gevouwen dipool is, dat de stra
lingsweerstand 300 ohm bedraagt. Die kabel tus
sen antenne en ontvangtoestel veroorzaakt be
paalde verliezen. Voor een leiding van 70 ohm
zullen die verliezen groter zijn dan voor één van
300 ohm. Bij een lengte van bijvoorbeeld 30 me
ter ontstaat bij een 70 ohm-leiding ongeveer 51 %
verlies. Maar bij een 300 ohm-leiding amper 18%
bij dezelfde lengte van 30 meter.
De werking van een gevouwen dipool kan nog
belangrijk worden verbeterd door het aanbren
gen van een zogenaamde straler (director), dat
is een staaf, die vóór de gevouwen dipool wordt
aangebracht, en door een 'reflector' op een
nauwkeurig uitgekiende afstand achter de ge
vouwen dipool te monteren.
Door de lengte van dipool, straler en reflector
ongelijk te maken, wordt een uitstekende richtinggevoeligheid verkregen.
Kijk, hier heb ik een plaatje van FM-antennes van
het zogenaamde 'Lambda'-type. (Zie Fig. 87.)
Deze combinatie is zeer gevoelig en de richtwerking is uiterst scherp.

Er zijn, als u over lange afstand FM-stations wilt
ontvangen, of wanneer u op een ongunstige
plaats zit voor FM-ontvangst, vele types golf- en
breedbandversterkers in de handel, die de ont
vangst zeer gunstig kunnen beïnvloeden. Boven
dien bestaan er draaibare antennes, zowel voor
FM- als voor TV-ontvangst. Die kan men, door
middel van een knop in de nabijheid van het
toestel, in de gewenste richting draaien om de
beste ontvangstresultaten te bereiken.
Een goede buitenantenne is voor werkelijk uitste
kende FM-ontvangst absoluut noodzakelijk. En
wel héél speciaal wanneer het om FM-stereoontvangst gaat, dient de antenne 'gevoelig' te
zijn. Men heeft bij laboratorium-proeven vast
gesteld, dat bij stereo-ontvangst een nuttige
spanning van 100-300 microvolt op 240 ohm
noodzakelijk bleek voor een goede ontvangst. Bij
mono-ontvangst bleek de noodzakelijke nuttige
spanning maar enkele microvolts te bedragen!
't Is werkelijk onvoorstelbaar, dat de mensen
graag duizend gulden en meer voor een uitste
kende FM-stereo-ontvanginstallatie uitgeven,
maar dan beknibbelen op de aanleg van een goe-

TF-0006

geen manier van doen hier in Huize 'Podagra'...
ELEONORA!'
'U schijnt geen intercom of babyfoon nodig te
hebben, majoor', merkte meneer Leeckmans,
een beetje droog op. Zijn oren toeterden nog na
van die paradeveldachtige schreeuw van de ma
joor.

TF-0003

Fig. 87. Voorbeelden van een gevouwen dipool met
straler en reflector.

de FM-antenne. Men 'behelpt' zich dan maar met
een draadantennetje in het toestel zelf! We pra
ten in dit verband maar niet over centrale-antennesystemen.
Maar... over 'beknibbelen' gesproken, meneer
Leeckmans, ik ben vanavond wel een allerbelab
berdste gastheer geweest! U zit al minstens een
half uur met een leeg glas voor uw neus. Dat is
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Maar de uitwerking van dit militair 'geweld' liet
niet lang op zich wachten...
Mevrouw Degenouwer zeilde tenminste de ka
mer binnen als een galjoen, met volle zeilen, voor
een bolle wind...
Het is die nacht ijselijk laat geworden! Toen
meneer Leeckmans onder de lauw-warme dou
che stond, teneinde een opkomende kater doel
treffend het hoofd te bieden, gonsden er
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vreemdsoortige gedachten door zijn machtig
brein. 'Als ik nou eens met een FM-ontvanger op
de maan zat en als ik dan eens, met een verrekij
ker, de zendmast van Lopik kon zien en dan...'
bons... Toch al niet vast op de benen staande,
bonsde meneer Leeckmans vervaarlijk tegen de
tegelwand, die weinig meegaand bleekte zijn. Uit
volle borst schreeuwde hij 'AU!' en een pracht
van stereosterretjes dat hij zag...

’t heerlijk avondje
Drie maanden zijn voorbijgegaan...
Weliswaar had de majoor meneer Leeckmans enkele malen ontmoet en hem met flinke
pakken zien sjouwen, had hij op het dak van het huis van meneer Leeckmans vreemde
lieden allerlei vreemdsoortige antennegedrochten zien aanbrengen en stond er nu een 10
meter hoge antennemast in de tuin, maar... tot een gesprek was 't eigenlijk helemaal nog
niet gekomen. Meneer Leeckmans bleek het bijzonder druk te hebben. Totdat de majoor
een brief in zijn brievenbus vond, die hem niet weinig verbaasde. De inhoud luidde:

Uit erkentelijkheid voor de grote moeite, die u zich
hebt getroost om mij enigszins wegwijs te maken op
het zo interessante radiogebied, hebben wij het ge
noegen u en mevrouw uit te nodigen voor een gezellig
dineetje op vrijdagavond.
de heer en mevrouw Leeckmans

'Alleraerdigstl', knorde de majoor.
'Wat moet ik in vredesnaam aantrekken, ik heb
niets', zuchtte mevrouw Degenouwer.
'Wat doet dat er nou toe?', gromde de majoor.
Dét verhaal had hij al zo dikwijls gehoord. Dat
imponeerde hem volstrekt niet meer. Dan ver
volgde hij: 'Hoofdzaak is, dat die Leeckmans een
behoorlijk wijntje op tafel weet te brengen. Niet
zoiets uit de zelfbedieningswinkel of zo...'
Enfin 't werd vrijdagavond en de heer en me
vrouw Degenouwer, beiden behoorlijk opge-

poetst en de majoor versierd met zijn geliefde
lintjes op de fiere borst, belden bij buurman
Leeckmans aan.
Het effect van dit eenvoudige drukje op de bel
was verrassend... Opeens was de voortuin één
groot lichtfeest. Uit een luidspreker, ergens in de
tuin opgesteld, tetterde een militaire mars.
Dan deed een geheimzinnig grinnikende meneer
Leeckmans de deur open.
'Hartelijk welkom, meneer en mevrouw Degenouwer', zei hij minzaam.
155

De muziek in de tuin kwam tot zwijgen en ook de
verlichting floepte, als door geestenhand be
diend, opeens uit.

eenvoudig geen woord meer voor. Ik heb hem in
jaren niet zo opgeruimd en hups meer gezien. Hij
knort gewoonweg van plezier als ie met die
draadklossen en weet ik wat voor spullen bezig
is. De post brengt het ene radioboek na het ande
re! Ik hoor hem nooit meer klagen over hoofd
pijn, oorpijn, kiespijn, enfin u weet wel hoe klein
zerig mannen zijn!'
Na een pittig aperitiefje genoten te hebben,
noodde meneer Leeckmans het gezelschap aan
tafel.
Iedereen had een keurig getypt menu bij zijn bord
liggen. Hoogstpersoonlijk door meneer Leeck
mans opgesteld.
En dat menu loog er echt niet om:
'Nou, nou, dat mag er wezen!', sprak de majoor
vol ontzag!
'Dat hebben u en uw vrouw dan ook dubbel en

Menu
Consomméc Héterodyne

In de huiskamer aangeland, klonk prachtige mu
ziek uit twee enorme luidsprekerboxen... stereo!
In een hoek van de kamer stond zachtjes voor zich
uit te mummelen een klein kortegolfontvangertje, dat afgestemd stond op de 2182 noodfrequentie voor radiotelefonie en de majoor hoorde
hoe Scheveningen-Radio net een schip naar
'Kanaal Anna' verwees.
Boven op een kast stond een VHF-ontvanger,
waaruit de stem van een gezagvoerder van een
lijnvliegtuig in het Engels met een zwaar Duits ac
cent klonk, die met alle geweld 'Sjiephool Tauwer' te pakken probeerde te krijgen...
Mevrouw Leeckmans nam Eleonora Degenouwer even apart: 'U moet er maar niet op letten,
mevrouw Degenouwer... boven op de hobbykamer breek je helemaal je nek over de draden en
andere radiogedoe. Mijn man is gewoon idolaat
van alles wat radio heet', zei ze verontschul
digend. Precies alsof ze over een ernstig zieke
patiënt sprak.
'Och, laat 'em toch!', zei mevrouw Degenouwer
met een vergoeilijkend pruimenmondje, 'als hij
er nu gelukkig mee is...!'
'Gelukkig?', sprak mevrouw Leeckmans, 'daar is
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I
Coupe de glacé Résistancc

dwars verdiend', antwoordde meneer Leeck
mans vol overtuiging en hij méénde 't van harte.
En toen de majoor en zijn vrouw na het savoure-

ren van menig goed glas wijn tegen middernacht
opstapten, kwam meneer Leeckmans opeens
voor de dag met een kolossale doos.
'En dit is voor u allebei!', sprak meneer Leeck
mans, niet zonder trots. Hij lichtte het deksel van
de doos en een reuzetaart werd zichtbaar.
Op de geglazuurde bovendeklaag waren tiental
len, kunstzinnig, met chocolade gespoten, schemasymbolen zichtbaar. Van een eenvoudige
weerstand, condensator en afstemspoel tot een
transformator met middenaftakking toe! Ook had
de kunstzinnige banketbakker (geheel volgens
aanwijzingen van meneer Leeckmans zélf), een
ragfijne chocolade buitenantenne bovenop de
taart gepoot...
'Heerlijk, prachtig, verrukkelijk... maar oh, mijn
arme lijn!', zuchtte mevrouw Degenouwer.
De majoor gaf meneer Leeckmans een hand als
een kordaat uitgevallen nijptang en schudde die
zó lang en nadrukkelijk, dat er een pijnlijke trek

op het gezicht van meneer Leeckmans ver
scheen.
'Ik hoop', zei de majoor, 'dat dit niet betekent, dat
ik onze prettige praatavondjes in de toekomst zal
moeten missen!'
'Welnee', piepte meneer Leeckmans, die nu toch
wel zijn hand, als 't éven kon, heelhuids terug wil
de hebben, 'ik zit nog met een impedantieprobleem... enne, ik wilde eigenlijk wel eens wat
meer over televisie weten en zo...'
'Ik hoor 't al', zei de majoor opgewekt. 'Zullen we
dan maar zeggen morgenavond op de vaste tijd?'
'Nou, als 't kèn, majoor, dan héél erg graag', zei
meneer Leeckmans en hij voegde eraan toe: 'Ik
lig er 's nachts over te piekeren, maar ik kom er
niet uit!'
'Ziet u wat ik bedoel, mevrouw Degenouwer?',
fluisterde mevrouw Leeckmans. 'Volkomen wég
van dat radiogedoe!'
Mevrouw Degenouwer knikte begrijpend...
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Schema-symbolen,
die in dit boek worden gebruikt

Ir
gelijkstroom

batterij, spanningsbron (B)

wisselstroom
/

kruising van 2 draden
(die geen onderling contact
hebben)

instelbaar
verstelbaar

verbinding tussen
twee draden

of

weerstand (R)
/
—1/1—
/

potentiometer (P)
LDR (lichtgevoelige
weerstand)
NTC (weerstand met nega
tieve temperatuurcoëfficiënt)

±
T

*

*

=k
T
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V

antenne

_L

aarde

_L

massa, chassis
schakelaar (S)

vaste condensator (C)
"* omschakelaar met
verschillende standen (S)
draaibare condensator (C)

luchttrimmer (C)

I3fi -

relais

*

elektrolytische condensator
I'S»

gelijkrichtercel

zekering (Z)

spoeleneenheid (L)

smoorspoel met ijzerkern

0
©
®

galvanometer (G)

voltmeter (V)
ampèremeter (A)
gloeilampje (L)

transformator (Tr)
diode (G)

£

microfoon (M)

pnp-transistor (TS)

hoofdtelefoon

npn-transistor (TS)
(let op de naar buiten
wijzende pijl!)

luidspreker

ÊJBU
ot hcti\
\
ÜXH.R/

U ~L't/
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Codes voor weerstanden en condensatoren
WEERSTANDEN
tolerantie: goud 5%; zilver 10%

kleur
zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet
grijs
wit

1e
2e
ring ring
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3e
ring
x 1
x 10

x
x
x
x
x

100
1000
10000
100000
1 000000

i

I

CONDENSATOREN

i

1

m
Tolerantie

T
C >10pF

CdOpF

±
±
±
±
±

20% zwart
10% wit
5% groen
2% rood
1% bruin

±
±
±
±

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

T.C.
-40x10'6
zwart
-140x10'6
oranje
-750x10'6
violet

25 V zwart
400 V geel
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Eindelijk eens een boek over 'radio' in romanvorm geschreven!
Een gezellige, vaak humoristische uiteenzetting over radio en
alles wat daaraan vast zit. En dat alles in de vorm van
onderhoudende gesprekken tussen een denkbeeldige ex-majoor
van de Verbindingsdienst en zijn buurman, die een volkomen
leek op radiogebied is.
Het boek is onderverdeeld in 'Avonden'. En elke 'avond' komen
we een eindje verder tot het doel: 'Hoe werkt nu eigenlijk een
radio en alles wat daarbij hoort?'
Als er nog iemand mocht denken, dat hij een zo ingewikkeld
onderwerp als 'radio' toch niet kan bijbenen, welnu, laat hij dan
maar eens een blik in dit prettig geschreven boek werpen!
Van de eenvoudigste diode-ontvanger tot super-ontvangers,
van Amplitude-Modulatie (AM) tot Frequentie-Modulatie (FM),
ja tot stereo-ontvangst toe. 't Is allemaal zeer eenvoudig, maar
toch grondig en voor iedereen begrijpelijk uitgelegd.
Werkelijk een boek, dat men als een prettige roman in één
adem zou willen uitlezen. De meest ingewikkelde zaken worden
in dit boek, met frappant eenvoudige voorbeelden, glashelder,
uitgelegd.
Als u dit boek hebt uitgelezen, dan kan 't haast niet anders, of u
hebt grote sympathie opgevat voor de ex-majoor Everhardus
Ludovicus Degenouwer en diens leergierige buurman, meneer
Leeckmans!
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