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Voorwoord
Met dit profielwerkstuk sluiten wij onze loopbaan op het Gertrudiscollege af. Zo’n
kleine drie jaar geleden hadden we onze richting al gekozen en was het zeker dat we
een profielwerkstuk moesten gaan doen met betrekking tot een natuurvak. Voor ons
was de keuze snel gemaakt en natuurkunde werd het vak waar wij ons voor een
klein jaartje verder dan normaal in gingen verdiepen en dit werkstuk, met hulp van
onze docent dhr. van Egeraat, wordt hiervan het resultaat.
Onze opdracht was een natuurkundig onderwerp uit te zoeken wat niet te moeilijk
was, liefst redelijk origineel en liefst ook nog uitvoerbaar. Dit was al gelijk een
uitdaging, want we begonnen ambitieus.
Ons eerste echte idee was om een gemotoriseerd vliegtuigje te maken en daar iets
aan te gaan onderzoeken. We waren sowieso van plan om iets te gaan bouwen,
omdat daar veel uren mee binnen te halen waren en dit het werken aan ons
profielwerkstuk een stuk gevarieerder zou maken. Dit idee werd echter direct
afgekeurd, mede omdat het teveel werk was en de motor die nodig zou zijn veel te
zwaar zou worden voor het kleine vliegtuigje wat we wilden maken.
Toen kwamen we met het idee om iets op afstand bestuurbaar te maken. Eerst
dachten we nog aan een op afstand bestuurbaar vliegtuigje of aan een
afstandsbediening. Ook dit was te moeilijk en zou op ons relatief lage niveau te veel
werk zijn. Bovendien was de eis voor een natuurkundig profielwerkstuk dat het
werkstuk metingen bevatte.
Een goed passend onderwerp dat voldeed aan de bovengenoemde eisen was dus niet
zo makkelijk te vinden.
Gelukkig kwam dhr. van Egeraat met een haalbaar idee, afgeleid van het op afstand
bestuurbare idee, waar we alledrie behoorlijk enthousiast over waren: zenden en
ontvangen.
Nadat we hier wat over hadden gebrainstormd, kwamen we met het plan om een
paar simpele radiootjes te bouwen die hopelijk zouden werken en ondertussen de
algemene theorie achter het zenden en ontvangen te behandelen. Dit was eigenlijk
bedoelt als begin, maar we hebben ons uiteindelijk erg verdiept in de eenvoudige
radio’s, die kristalradio’s genoemd worden. Daar gaat ons profielwerkstuk dus over.
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Inleiding
Ons werkstuk
Over radio’s valt zeer veel te vertellen. Dit werkstuk is natuurlijk gericht op het
natuurkundige principe van radio’s. Echter zijn er zoveel radio’s, die op zoveel
verschillende manieren werken. Vooral in moderne radio’s is de elektronica
ingewikkeld en zelfs de informatica kan een rol spelen. Ons doel van dit werkstuk is
de echte kern van het ontvangen van radiosignalen natuurkundig te bekijken.
Daarmee gaan we terug naar de oudste en eenvoudigste radio’s, die nog thuis
gemaakt kunnen worden: de kristalradio’s. Ze werken zonder batterij, maar kunnen
toch AM-signalen ontvangen.
In ons werkstuk hebben we ons geheel verdiept in dit soort radio’s. De harde theorie
erachter behandelen we, maar passen deze ook toe op zelfgemaakte kristalradio’s.
We doen dit door met behulp van de theorie de opgeloste problemen en resultaten te
verklaren. Het eerste deel van werkstuk is theorie, waar we ingaan op de
natuurkunde van het zenden, ontvangen en moduleren van radiosignalen. Daarna
komen praktijkervaringen, resultaten en oplossingen van zelfgemaakte radio’s aan
bod. Alle theorie die we daar toepassen, is in het eerste deel behandeld.
Voor de natuurkunde eerst even een stukje geschiedenis over de radio als inleiding:

Geschiedenis van de radio
De radio is een apparaat wat elke dag door miljoenen mensen wordt gebruikt. Door
de verschillende frequenties zijn er honderden zenders te beluisteren op elk tijdstip.
De radio is tegenwoordig een commerciële industrie apart en is onderhevig aan
veelal dezelfde voor– en nadelen als de televisie. Wat in onze generatie echter
speelt, in tegenstelling tot de werkende generatie van nu, is dat wij veel minder
weten van een radio en hoe hij zich heeft ontwikkeld. (Dit zagen we veel op de
opendag van het Gertrudiscollege; kinderen wisten niks van radio’s en de volwassen
mannen vertelden vaak enthousiast over hun vroegere radio’s en het bouwen ervan.)
Vandaar dat we wat dieper op de geschiedenis van de radio in gaan en met name op
die met betrekking op de kristalradio.
1831: Michael Faraday ontdekt elektro-magnetische inductie.
1842: Joseph Henry ontdekt magnetisme door middel van overspringende vonken.
1858: Feddersen bewijst de oscillerende eigenschappen bij vonk-ontlading.
1870: Von Bezold ontdekt interferentie bij condensatoren.
1874: Ferdinand Braun ontdekt het punt – contact gelijkrichtingseffect. Hij ontdekt
dit aan de hand van zouten met metalen in oplossing. Hij bestudeerde metaalsulfide
kristallen en geleiding bij stoffen in vaste fase. Uiteindelijk ontdekte hij toen dat de
weerstand verandert als de polariteit en de grootte van de spanning verandert
wanneer één van de elektroden een puntvorm heeft. Bij deze ontdekking gebruikte
hij een halfgeleider van loodglans kristal (bestaat uit loodsulfide).
1879: David E. Hughes lukt het voor het eerst om signalen over een korte afstand
over te brengen. Vanwege de korte afstand wordt zijn ontdekking echter
toegeschreven aan de inductie.
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1884: Edison laat stroomdoorgang door vacuüm zien met behulp van een
gloeilampje met een plaatvormige elektrode.
1887: Heinrich Hertz ontdekt dat de werking van elektrische vonken wordt
veroorzaakt door het feit dat ze het golfprincipe volgen. Hiermee bevestigt hij ook
dat deze golven met de snelheid van het licht moeten gaan.
1895: Popoff te Kroonstadt gebruikt antennes om het signaal van elektrische golven
te versterken.
1896: Guglielmo Marconi bewijst dat het mogelijk is om met een coherer (detector)
berichten op te nemen. Dit gebeurt tijdens contact met een Brits telegraafstation.
1898: Braun raakt betrokken bij de draadloze telegrafie van Marconi en ontdekte dat
het bereik van radiosignalen veel groter is als de twee spoelen die toen waren
betrokken bij hun zender (één spoel voor de oscillator en één voor de antenne), in
resonantie waren. Dit verliep veel beter dan wanneer ze direct waren verbonden.
1902: Braun ontdekt dat hetzelfde principe geldt bij het ontvangen van signalen. Dit
komt van pas bij de kristalradio later omdat deze zo meer signalen kan ontvangen
en er hierbij minder demping optreedt.
1903: Poulsen ontdekt de opwekking van continu-signalen bij elektrische signalen.
1912: Lee de Forest ontwikkelt een gloeikathodebuis met drie elektroden. Deze
fungeert in de telefonie en radiotelegrafie als relais.
1913: Dr. Meissner bouwt een terugkoppelingsschakeling waarbij hij een generator
gebruikt voor het zenden van ongedempte trillingen.
1923: De eerste lange golven van de radiobanden worden gebruikt in Nederland.
1925: De korte golven worden gebruikt voor langeafstandscommunicatie.
1928: Met behulp van de radiogolven kunnen de eerste televisie-uitzendingen
worden gedaan.
In dit tijdsbestek zijn de meest essentiële ontdekkingen gedaan die van belang
waren voor de ontwikkeling van de (kristal)radio. In de tussenliggende jaren en de
jaren na 1928 werden de radiosignalen over steeds langere afstanden verzonden en
voor steeds meer toepassingen gebruikt.
Begin 20ste eeuw begon men de mogelijkheden in te zien van het zenden en het
ontvangen van radiosignalen. Het kon worden gebruikt voor bijvoorbeeld
telefoonverkeer, militaire doeleinden, ontspanning, communicatie etc.
Sindsdien heeft de radiotechnologie zich steeds verder ontwikkeld zodat er steeds
nauwkeuriger kon worden verzonden en ontvangen zonder te veel verlies aan
vermogen. Het werd ook steeds meer beschikbaar voor de normale mensen omdat
de technologie breder werd. Zoals we al hebben gezegd, refereren we naar de
volwassen generatie die is opgegroeid met de introductie van de kristalradio voor het
grote publiek.
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Later werden de analoge radiosignalen ook omgezet naar discrete en digitale
signalen (lp’s, cd’s, internetradio). Dit introduceerde voornamelijk het gebruik van
radiosignalen voor een commercieel doeleinde. Ook nu zal de radiotechnologie zich
steeds meer blijven ontwikkelen totdat de omzetting van analoog naar discreet bijna
gelijk is en het versturen van radiogolven over de hele wereld mogelijk is zonder
storingen en andere problemen.
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Kristalradio’s in theorie
Elektromagnetisch Spectrum
Het elektromagnetisch spectrum is een verzamelnaam voor meerdere soorten
straling. Het woord spectrum geeft alle elektromagnetische straling aan. Onder het
bovengenoemde spectrum vallen de volgende soorten straling:
• Radiogolven en microgolven
• Infrarode straling
• Zichtbaar licht
• Ultraviolet licht
• Röntgenstraling
• Gammastraling
We zullen deze varianten van elektromagnetische straling hieronder bespreken.

Radiogolven en microgolven
Radiogolven of radiofrequente straling, omvat golven met golflengten variërend van
meerdere kilometers tot een millimeter. Radiogolven hebben de grootste golflengten
uit het elektromagnetisch spectrum. Ze zijn in 1888 door Hertz ontdekt. Omdat
radiogolven de grootste golflengten hebben, hebben ze relatief gezien een lage
frequentie..Deze omvat een frequentie tot aan ongeveer 1000GHz.
Radiogolven worden in het algemeen gebruikt voor communicatie. Ze kunnen met
behulp van antennes worden verzonden en ontvangen. De informatie op de golven
zit in de variatie van de amplitude en de frequentie. Deze variatie heeft dus tot
gevolg dat er meerdere frequenties zijn. Dit heet de frequentieband van de golf. (fig.
1)
Bandnaam
ELF: Extra Low Frequency
VLF: Very Low Frequency
LF: Low Frequency (lange
golf)
MF: Medium Frequency
(middengolf)
HF: High Frequency (korte
golf)
VHF: Very High Frequency
UHF:Ultra High Frequency
SHF: Super High
Frequency
EHF: Extra High Frequency

Frequentieband
0,3-3kHz
3-30kHz
30-300kHz

Golflengte
1000-100km
100-10km
10-1km

300-3000kHz

1000-100m

3-30MHz

100-10m

30-300MHz
300-3000MHz
3-30GHz

10-1m
1-0,1m
10-1cm

30-300GHz

10-1mm

Figuur 1: Het radiofrequentiespectrum
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Verder hebben de banden van de microgolven een aparte benaming gekregen. Dit is
hieronder te zien (fig. 2).
Bandnaam
L-band (Long)
S-band (Short)
C-Band (Comprise)
X-Band
Ku-Band (Kurze
under)
K-Band (Kurze
Ka-Band (Kurze
above)
V-Band
W-Band

Frequentiegebied
GHz
1-2
2-4
4-8
8-12
12-18
18-27
27-40
40-75
75-110

Figuur 2: Naam frequentiebanden bij microgolven
Radiogolven en microgolven hebben in het algemeen geen nadelig effect op de
gezondheid. Bij langdurige blootstelling aan deze straling met een groot vermogen
kan er mogelijk wel schade aan de gezondheid optreden.

Infrarode straling
Infrarode straling heeft een golflengte tussen de 180nm en 1mm. Het kan worden
onderverdeeld in vier categoriën:
• Nabij-infrarood (780nm - 10 micrometer)
• Middel-infrarood (10 - 30µm)
• Ver-infrarood (30 – 300µm)
• Sub-millimeter (300µm – 1mm)
Infrarode straling werd in 1800 ontdekt door William Herschel.
Infrarode straling is net als de andere soorten straling, behalve licht, onzichtbaar
voor het menselijk oog. Het is een veelvoorkomende soort straling en het wordt door
alle lichamen in bepaalde mate uitgezonden. De golflengtes zijn afhankelijk van de
Wet van Wien (λ = constante van Wien / T waarbij de constante van Wien 2,9mm /
K is).

Figuur 3: Infrarode straling uitgezonden door een mens (T in Fahrenheit)
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Het spectrum van infrarode straling is bij vaste stoffen continu, bij gassen is er
sprake van een lijnenspectrum.
Infrarood kan gedetecteerd worden met behulp van thermografie. Thermografie
houdt in dat de warmte die afkomstig is van de straling zichtbaar wordt gemaakt met
fotografische emulsies en warmtebeeldkijkers.

Figuur 4: Een warmtebeeldkijker die gebruikt wordt bij thermografie
Dit is gebaseerd op het feit dat infrarode straling bij bepaalde temperaturen kan
worden geabsorbeerd. De detectoren zijn daarom ook afhankelijk van de
temperatuur, omdat je bij een te hoge temperatuur de straling niet goed kan
waarnemen door overbestraling. Infrarode straling wordt vaak gebruikt in het leger
(nachtkijkers, vizieren) en bij beveiliging.

Zichtbaar licht
Licht is zichtbare elektromagnetische straling in het elektromagnetische spectrum.
De golflengtes liggen tussen de 380nm en 720nm.
Licht ontstaat als elektronen in een angeslagen toestand terecht komen. Ze komen
dan tijdelijk in een hogere schil in het atoom terecht en de elektronen krijgen een
stuk meer energie. Wanneer ze terugvallen naar de schil waar ze zich oorspronkelijk
in bevonden, wordt de extra energie omgezet in een foton (een lichtdeeltje).
Afhankelijk van de hoeveelheid energie van een foton wordt de golflengte van het
licht bepaald.

Figuur 5: Het ontstaan van een foton
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Deze theorie werd bevestigd door Isaac Newton, deze meende ook dat licht uit
fotonen bestond. Dit werd echter tegengesproken door Christiaan Huygens die
beweerde dat licht een golfbeweging was met het verschijnsel interferentie
(uitdoving) als bewijs.

Figuur 6: Interferentie bij licht
Zichtbaar licht is mede hierdoor afhankelijk van drie factoren:
• Lichtsterkte (amplitude van de golf)
• Kleur (golflengte van de golf)
• Polarisatie ( de trillingsrichting van de golf)
Dit licht gaat met een universele snelheid van 300.000m/s, ook wel de lichtconstante
genoemd die wordt aangeduid met c. Deze snelheid wordt behaald in een vacuüm.
De lichtsnelheid is echter lager in andere stoffen. Vandaar dat de brekingsindex is
bepaald van een groot aantal stoffen. Met behulp van de wet van Snellius (n = sin
i/sin r) kan de lichtsnelheid worden bepaald en de mate waarin het licht breekt.

Figuur 7: Breking: de c in water is lager als in lucht
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Het lichtspectrum is op te delen in de kleuren van de regenboog, elk met haar eigen
golflengte:
• Rood (650nm - 780nm)
• Oranje (585nm - 650nm)
• Geel (575nm – 585nm)
• Groen (475nm – 575nm)
• Blauw (420nm – 475nm)
• Violet (380nm – 420nm)

Figuur 8: Het lichtspectrum van alle soorten licht
Bij licht dat bestaat uit één kleur is er sprake van monochromatisch licht.
Verder is licht essentïeel in onze huidige samenleving. Het wordt veel gebruikt in
telecommunicatie en in glasvezelkabels, vaak met behulp van de laser. Deze manier
van zenden wordt veel gebruikt omdat licht zeer snel gaat en de informatie zo snel
kan worden verzonden.

Figuur 9: Glasvezelkabel: het licht wordt verder verzonden door middel van totale
reflectie
(het licht overschrijdt de grenshoek van de stof)
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Ultraviolet licht
Ultraviolette straling, ontdekt in 1801 door Johann Wilhelm Ritter, heeft golflengtes
tussen de 100 en 400nm (zie fig. 8). Het is niet zichtbaar voor het menselijk oog en
het is te verdelen in 4 soorten:
• UV-A (315-400nm, lange golf)
• UV-B (280-315nm, middengolf)
• UV-C (200-280nm, korte golf)
• Vacuüm-UV (100-200nm)
Deze verdeling is vooral gebaseerd op het verschil in golflengtes, maar ook op de
sterkte. De golven met kleinere golflengtes hebben namelijk veel meer energie,
maar ze dringen wel minder ver door in de huid. Het tegenovergestelde geldt als de
golflengtes langer worden.
UV-B straling is het gevaarlijkst omdat deze het minst door onze huid wordt
tegengehouden. Hierdoor kan deze straling dus het meeste schade opleveren als de
huid lang er aan wordt blootgesteld.
Vacuüm-UV komt alleen voor in vacuüm, omdat in andere omstandigheden (normale
lucht bijvoorbeeld) de UV-straling geabsorbeerd wordt door zuurstof.
In de loop van een lichtstraal naar de huid toe, wordt eerst de UV-C-straling door het
ozon in de atmosfeer gefilterd. Hierdoor wordt de sterkste variant van de straling
gelijk weggehaald. Verder speelt onze huid een belangrijke rol in het beschermen
tegen UV-straling. UV-B-straling wordt vooral door de opperhuid tegengehouden.
Samen met melanine (de stof die pigment veroorzaakt) wordt zo in principe al de
schadelijke UV-straling tegengehouden.

Figuur 10: Dit figuur geeft schematisch aan welke soorten UV-straling de aarde
bereiken
Verder is UV-straling op onze aarde afhankelijk van meerdere factoren:
• Het seizoen
• De stand van de aarde ten opzichte van de zon (uur van de dag en de
breedtegraad)
• Hoogte ten opzichte van de zeesiegel (hoger in de atmosfeer is er minder van
de UV-straling geabsorbeerd)
• Weerkaatsing door het aardoppervlak (sneeuw, water etc.)
• De atmosfeer, deze neutraliseert UV-straling met ondere andere ozon
UV-straling is gevaarlijk voor de mens omdat het bij langdurige blootstelling
mutaties kan veroorzaken in voornamelijk huidcellen, maar ook andere cellen van
het menselijk lichaam. Deze mutaties kunnen leiden tot ongeremde celdeling
waardoor tumoren kunnen ontstaan, de symptomen van huidkanker. Door dit gevaar
wordt er veel in de maatschappij gedaan om de mens er tegen te beschermen
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(verbeterde zonnebrand etc.). Ook probeert men het gat in de ozonlaag (ontstaat
door CFK’s) te herstellen, zodat het ozon weer haar beschermende werking kan
uitvoeren.

Röntgenstraling
Röntgenstraling is een vorm van elektromagnetische straling met golflengten tussen
de 0,001 en 10 nm, ontdekt in 1895 door Wilhelm Conrad Röntgen.
Röntgenstraling is te verdelen in zachte en harde Röntgenstraling. Deze verdeling is
gebaseerd op de doordringende kracht van de straling. Hierdoor is Röntgenstraling
ook gevaarlijk, omdat het een ioniserende werking heeft. Het kan atomen blijvend
veranderen. Op celniveau heeft dit, net als bij UV-straling, mutaties tot gevolg en bij
langdurige blootstelling kans op kanker. Lood beschermt het beste tegen het
ioniserend vermogen van röntgenstraling.
Röntgenstraling wordt uitgezonden door elektronen buiten de kern. Dit gebeurd als
een elektron in aanraking komt met een ander geladen deeltje. Hierbij komt een
grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van fotonen. Afhankelijk van de
hoeveelheid energie die deze fotonen bezitten (zie H1.3), wordt een bepaalde
elektromagnetische straling uitgezonden, in dit geval Röntgenstraling.
Röntgenstraling wordt veel gebruikt in de medische wereld. Door de doordringende
kracht van de straling is het mogelijk om het skelet van organismen te bekijken
waardoor botbreuken etc. beter kunnen worden herkend en er beter kan worden
bepaald waar de breuken daadwerkelijk zitten. Met zachtere röntgenstraling kan ook
de spierweefsels worden bekeken en eventuele ziektes met betrekking hierop worden
herkend.
De Röntgenstraling wordt opgewekt in vacuümröntgenbuizen. Dit is een grote diode
waarin een gloeispiraal onderdeel is van de kathode (de pool waar de elektronen
uitkomen) en het focus onderdeel is van de anode (de pool waar de elektronen
ingaan). Door middel van verhitting van de gloeispiraal worden elektronen
losgemaakt. Door de hoogspanning tussen de twee polen worden deze elektronen
versneld in de richting van het focus. Door de vorm van de kathode komen de
elektronen in een smalle bundel op het focus terecht. Hierdoor wordt een stroom
opgewekt in de buis die in de orde ligt van enkele tot honderden milli-ampères.

Figuur 11: Schematische weergave van de röntgenbuis
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De uitgezonden Röntgenstraling is op te delen in twee soorten:
• Karakteristieke Röntgenstraling: deze wordt opgwekt door
elektronenverschuivingen tussen de schillen rond een atoom. Als een elektron
naar een andere schil verschuift, valt een ander elektron in de desbetreffende
schil terug en wordt er een foton uitgezonden (zie H1.3).
• Remstraling: deze vorm van straling ontstaat wanneer de bewegende
elektronen hun kinetische energie verliezen in het focusmateriaal. Bij deze
vorm is de maximale energie die kan ontstaan wel begrensd. De energie kan
niet groter zijn dan de energie die het elektron in eerste instantie bevatte, er
is dus sprake van een continu spectrum.
De Röntgenstraling wordt in principe in alle richtingen uitgezonden, maar het
grootste gedeelte van de energie wordt loodrecht op de elektronenbundel
uitgezonden. Hier is het ioniserend vermogen van de straling ook het grootst. Door
middel van vensters wordt bepaald waar de straling voornamelijk terecht moet
komen. De rest van de straling wordt tegengehouden door materiaal dat hier
voldoende geschikt voor is.

Gammastraling
Gammastraling is een zeer gevaarlijke vorm van elektromagnetische straling. Het
heeft golflengtes van minder dan 0,002nm en is in 1900 ontdekt door Paul Villard.
Anders dan Röntgenstraling ontstaat gammastraling in de kern van een atoom. De γfotonen worden uitgezonden na spontane veranderingen in de kern van een atoom.
De gammastraling die dan vrijkomt heeft een laag ioniserend vermogen. Dit klinkt
ongevaarlijk, maar het tegengestelde is waar. Juist door dit lage ioniserende
vermogen kan de straling ver doordringen in stoffen, omdat het weinig van zijn
energie verliest aan het ioniseren van atomen. Dit verklaart het grote gevaar van
gammastraling en de voorzichtigheid die erbij vereist is.
Vandaar dat gammastraling nog dodelijker is dan de hiervoor besproken
Röntgenstraling. Net als zwakkere elektromagnetische straling veroorzaakt
gammastraling veel schade als het in aanraking komt met levend weefsel. Cellen
worden onherstelbaar beschadigd met mutaties, andere afwijkingen, kanker en
andere stralingsziekten met uiteindelijk de dood tot gevolg.
Deze vernietigende kracht wordt gebruikt bij het steriliseren van medische
apparatuur. De straling doodt dan de organismen die er op zitten. Verder kan
gammastraling worden gebruikt bij het genezen van kanker; de straling doodt de
kwaardaardige cellen en door de straling op eenzelfde manier als bij röntgenstraling
te richten, kan de schade aan goedaardige cellen worden beperkt.
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Modulatie
Modulatie van radiogolven
Op de meeste radio’s zijn deze twee frequentiebanden te ontvangen: AM en FM. De
bekende radiozenders worden op FM uitgezonden. FM staat voor Frequentie
Modulatie, AM voor Amplitude Modulatie. Ze zijn beide gebaseerd op HF-techniek (HF
staat voor HoogFrequent). Een geluidssignaal wordt geproduceerd. Geluid heeft een
frequentie van 20 tot 20000 Hz. Deze frequentie is te laag om door de ether te
zenden, onder andere door het slechte bereik. Door een hoogfrequente golf
(minstens 100 kHz) te bewerken met het bronsignaal, kan het geluid als het ware
getransporteerd worden op de hoogfrequente golf. Deze golf wordt daarom ook wel
de draaggolf genoemd. Omdat deze een
veel grotere frequentie heeft dan het
oorspronkelijke geluidssignaal, heeft hij
wel genoeg vermogen om over een grote
afstand te zenden. De hoeveelheid
elektromagnetische straling is namelijk
evenredig met f2. De draaggolf kan
bewerkt worden door verschillen in
amplitude, frequentie en fase. De eerste
twee manieren worden verreweg het
meest gebruikt, het zijn respectievelijk de
AM- en FM-signalen.

Amplitude modulatie
De naam amplitude modulatie zegt het al: de muziek of het stemgeluid van de DJ
wordt door verschillen in amplitude van de draaggolf overgebracht. Dat werkt op
deze manier:
De DJ praat in een microfoon. Daardoor ontstaan er verschillen in spanning. Die
verschillen worden versterkt. Dat is het bronsignaal. De amplitude van de draaggolf
wordt constant veranderd door het bronsignaal.

Informatiesignaal

Ongemoduleerde
draaggolf

Gemoduleerde
draaggolf
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De mate van modulatie wordt weergegeven door de modulatiediepte:

m = (Ageluidssignaal/Adraaggolf) x 100 %

Zijbanden
Naast de draaggolf blijken er nog 2 zijbanden meegezonden te worden. De
minimumfrequentie voor draaggolven van radiosignalen is gesteld op 100 kHz. De
bandbreedte van de draaggolf is te verwaarlozen. Die van de zijbanden niet. De
frequenties van de zijbanden liggen iets boven en iets onder die van de draaggolf.
De één is gelijk aan de frequentie van de draaggolf, vermeerderd met de frequentie
van het signaal dat de informatie bevat, de ander gelijk aan de frequentie van de
draaggolf, verminderd met de frequentie van het informatiesignaal. Dus:

fbovenste zijband = fdraaggolf + fsignaal
fonderstebovenste zijband = fdraaggolf - fsignaal
De bandbreedte van het AM signaal is dus gelijk aan:

fbovenste zijband – fonderste zijband
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AM signalen zenden
Oscillatoren
Het zenden van AM signalen is gebaseerd op de theorie van de amplitudemodulatie,
die eerder is besproken. Bij het zenden wordt uitgegaan van een standaard signaal,
de draaggolf. Deze wordt geproduceerd door de oscillator. Dit is een bepaalde
schakeling die een periodiek signaal op kan wekken.

fig 1: Een oscillator
We beginnen met de oscillator omdat hiermee de opwekking van het signaal begint.
Er zijn meerdere soorten oscillatoren met elk hun eigen specifieke eigenschappen.
We zullen de belangrijkste varianten hieronder bespreken, eerst zullen we uitleggen
hoe een oscillator in het algemeen in elkaar zit.
Oscillator in het algemeen
Een oscillator is een elektronische schakeling die bestaat uit een versterkende trap
en een terugkoppelende trap.

fig 2: Oscillatorschakeling (A = versterkende trap B = terugkoppelende trap)
De oscillator werkt in het algemeen als het grootste deel van het signaal van de Btrap komt. Er is in een oscillator echter altijd ruis aanwezig. Deze ruis bevat zeer
veel verschillende frequenties. Eén van deze frequenties wordt het best versterkt
door de A-trap en deze frequentie wordt dan dus ook het best doorgegeven en
waargenomen. De oscillator versterkt dus het signaal waardoor het later kan worden
gemoduleerd en gebruikt in de zender.
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Hartley-oscillator
Dit is een LC kring, uitgevonden door Ralph Hartley in 1915, die bestaat uit twee
spoelen en een condensator. De condensator is hierbij parallel geschakeld aan de
spoelen. Meestal wordt hier een spoel gebruikt met een middenvertakking. Dit is van
belang bij het opwekken van inductie over de spoel.

fig 3: Hartley-oscillator
Bij deze spoel blijft de oscillatie in stand door de verbinding van de spoel met de
transistor. Hierdoor kan een deel van het uitgezonden radiosignaal worden
opgevangen.
De oscillatiefrequentie van de Hartley-oscillator is met deze formule te berekenen:

Hier wordt met behulp van een koppelingscondensator het uitgangssignaal naar de
transformator teruggebracht. Dit uitgangssignaal kan berekend worden met de
volgende formule:

B is hier de terugkoppelingsfactor en L1 en L2 de zelfinductie van de spoelen.
Respectievelijk degene die met de transistor is verbonden en degene die met de
uitgang is verbonden.
Bij een oscillator is er sprake van versterking. Deze versterking is te berekenen met
de formule hieronder:

Hier is Av de versterkingsfactor. L1 en L2 zijn hierboven al benoemd.
De belangrijkste voordelen van de Hartley-condensator zijn:
• De regelbare frequentie. Dit kan gedaan worden door de condensator af te
stemmen.
• De terugkoppelingsfactor blijft constant (zie bovenstaande formule).
• De constante amplitude van de uitgansspanning.
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Er zijn echter ook nadelen:
• De oscillator kan geen zuiver sinusvormig signaal opwekken.
• Er worden veel boventonen van de grondfrequentie geproduceerd (dit zijn
veelvouden van de grondfrequentie). Deze kunnen het zenden van de
radiosignalen verstoren.
Colpitts-oscillator
Bij deze oscillator, uitgevonden door Edwin Colpitts in 1920, zijn twee condensatoren
en een spoel verbonden in een LC kring. Deze oscillator heeft een
gemeenschappelijke emitter. Het radiosignaal komt in de basis van de transistor
(Q1) terecht.

fig 4: Colpitts-oscillator met gemeenschappelijke emitter
Hier is de formule voor de oscillatiefrequentie wat aangepast. De Colpitts-oscillator is
het omgekeerde van de Hartley-oscillator, vandaar de volgende formule:

Ook de formule voor de terugkoppelinsfactor is nu veranderd. L1 en L2 moeten nu
respectievelijk worden vervangen door C1 en C2.
De versterkingsfactor is bij de Collpits-oscillator op dezelfde manier te berekenen.
Alleen moet je hier de condensatoren door elkaar delen in plaats van de spoelen.
Behalve de Collpits-oscillator met een gemeenschappelijke emitter is er ook een
Collpits-oscillator met een gemeenschappelijke basis. Hierbij komen de radiosignalen
via de derde condensator (C3) bij de massa die daar ligt terecht. Hierdoor worden er
geen signalen naar de transistor gestuurd en kan deze oscillator ook werken op
hogere frequenties, iets wat de oscillator met de gemeenschappelijke emitter niet
kan.
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fig 5: Collpits-oscillator met gemeenschappelijke basis
Kristal-oscillator
Om een kristaloscillator goed te kunnen gebruiken zullen we eerst kort wat dieper
ingaan op de functie van een kristal.
Een kristal bestaat uit een stukje kwartskristal met twee elektroden eraan. Deze
zorgen ervoor dat de elektronen zich kunnen verplaatsen. Een kristal met deze
eigenschappen zal het piëzo-elektrisch effect gaan ondervinden. Dit houdt in dat
door de elektrische spanning tussen de elektrodes, druk wordt uitgeoefend op het
kristal, wat hierdoor gaat vervormen. Het omgekeerde principe geldt ook. Door
fysische veranderingen kan ook een spanningsverschil worden veroorzaakt tussen
twee elektrodes. Het kristal gaat trillen door deze wisselspanning, maar alleen bij
bepaalde frequenties (denk aan boventonen). Je kan het kristal met haar elektrodes
dan zien als een resonantiekring met een bepaalde resonantiefrequentie. De
resonantiekring wordt aangeduid met onderstaande algemene schakeling:

fig 6: Resonantiekring van een kristal in een kristal-oscillator
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Hier is Cs het equivalent voor de elasticiteit van het kristal (de mate waarin het
kristal van vorm verandert), Rs het wrijvingsverlies bij het trillen en Ls wordt bepaald
door de resonerende massa van het kristal. Cp is de capaciteit van de condensator.
Het belangrijkste is dat dit kristal zich in deze omstandigheden gedraagd als een
spoel en dus kan worden gebruikt als oscillator.

fig 7: Kristaloscillator
Het kristal is in feite het enige verschil met de Collpits-oscillator. Het kan fungeren
als spoel en het kristal kan daarom een spoel in deze specifieke oscillator vervangen.
RC-oscillator
Een RC-oscillator is een oscillator bestaande uit een versterker (de transistor) en een
faseverschuivend netwerk dat nodig is om de terugkoppeling in de schakeling tot
stand te brengen.
Het speciale aan de RC-oscillator is dat de versterker een bepaalde faseverschuiving
kan veroorzaken die bepalend is voor de manier van versterking in de oscillator. Dit
kan inverterend zijn en niet-inverterend (in fase of niet in fase trillen). Het eerste
vindt plaats bij 180°, het tweede bij 0°.
Een eenvoudige schakeling van dezen oscillator is als volgt:

fig 8: Eenvoudige RC-oscillator
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Het moduleren van het versterkte signaal
Na het opwekken en versterken van het gewenste signaal zijn er nog een paar
stappen die moeten worden genomen voordat het signaal kan worden verzonden.
Het signaal wat wordt geproduceerd door de oscillator is te zwak om te kunnen
verzenden. Zoals in het hoofdstuk over de modulatie al is toegelicht, moet het
signaal meer vermogen krijgen om te kunnen worden verzonden. Dit wordt gedaan
aan de hand van een draaggolf met een veel hogere frequentie. De draaggolf wordt
dan bewerkt met het oorspronkelijke signaal waardoor hetzelfde wordt verzonden
maar op een veel hogere frequentie. De modulatie kan ook plaatsvinden aan de hand
van frequentiemodulatie. Dit komt neer op het meestal verhogen van de frequentie
van het signaal zelf, waardoor er minder ruis ontstaat.
Voor de stap van de modulatie moet het signaal eerst worden omgezet naar een
elektrisch signaal dat kan worden verzonden door de ether. Het oorspronkelijke
analoge signaal wordt dan omgezet in een discreet signaal. We zullen hieronder kort
toelichten wat het verschil is tussen beiden.

fig 9: Links een analoog signaal, rechts een discreet signaal
Een analoog signaal is een signaal dat bestaat uit een vloeiende sinusvorm. Beter
beschreven: er is overal een exacte waarde op alle mogelijke intervallen. Er is dus
‘overal’ een signaal. Een analoog signaal bevat dus alle oorspronkelijke informatie.
Bij een discreet signaal is het echter anders. Bij een discreet signaal kunnen er maar
bepaalde waardes worden bereikt. Een binair discreet signaal bijvoorbeeld kan alleen
maar de waarde 0 en 1 hebben. Hetzelfde principe geldt hier bij radiosignalen, alleen
kan hier het discrete signaal meerdere waarde aannemen zodat de oorspronkelijke
informatie beter kan worden overgebracht. Je kunt het discrete signaal bij een
analoog radiosignaal zien als een staafdiagram waarbij over kleine intervallen één
waarde van het analoge signaal kan worden aangenomen. Als men het signaal zo
goed mogelijk wil overbrengen, moet men de intervallen kleiner maken. Hierdoor
kan het analoge signaal beter worden benaderd bij het verzenden.
Nu het radiosignaal is omgezet naar een discreet elektrisch signaal kan het worden
gemoduleerd aan de hand van de AM-modulatie en de FM-modulatie. FM-modulatie
heeft de laatste jaren de voorkeur gekregen omdat hierbij minder ruis ontstaat, wat
de geluidskwaliteit aanzienlijk verbetert.
Na het omzetten van analoog naar discreet en het moduleren kan het signaal door
de ether worden verzonden.
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Het verzenden van het signaal
De basis van het daadwerkelijke verzenden van een signaal ligt bij het feit dat een
wisselstroom (het eerdergenoemde discrete signaal) elektromagnetische golven
opwekt. De elektromagnetische golven die hier ontstaan kunnen worden verzonden
met een antenne. In deze paragraaf staat de antenne centraal, omdat dit onderdeel
van de zender de laatste stap is naar het zenden van het signaal door de ether.
De grondlegger van de antenne van nu is Nikola Tesla. Aan de hand van zijn
ontdekking met betrekking tot het overbrengen van vermogen van spoelen naar
gloeilampen legde hij de basis voor verscheidene soorten antennes die wij
tegenwoordig gebruiken.
In het algemeen zijn antennes te verdelen in zendantennes en ontvangstantennes.
Wij behandelen nu alleen de zendantennes, maar het principe van deze twee
antennes is grotendeels hetzelfde.
Een antenne verzendt dus elektromagnetische straling. Als een antenne echter
straling alle kanten uit zou zenden zou het zenden en ontvangen van signalen haast
onmogelijk worden. Talloze elektromagnetische golven met hun eigen specifieke
informatie gaan alle kanten op en door elkaar heen, waardoor de ontvangstantennes
ook talloze signalen ontvangen. Hierdoor kan de gewenste ontvangstfrequentie bijna
niet worden ontvangen in alle chaos van signalen. Bovendien verliest een antenne
veel vermogen als hij het signaal alle kanten op zou sturen.
Vandaar dat zendantennes de elektromagnetische golven bundelen. Hierdoor wordt
het vermogen wat er wordt ingestopt optimaal gebruikt en kan de golf veel grotere
afstanden afleggen. Verder kunnen gebundelde signalen veel makkelijker worden
ontvangen waardoor het zenden en ontvangen ook een stuk overzichtelijker wordt.
De bundeling kan worden weergegeven in een stralingsdiagram zoals hieronder.

fig 10: Het bundelen van elektromagnetische straling in het horizontale en verticale
vlak
Een ander punt wat van belang is bij zendantennes is de antenneversterking. Dit
geeft de mate aan waarin het verlies van het signaal wordt gecompenseerd met een
antenneversterker. Een antenne met weinig signaalverlies is essentieel als er over
lange afstanden informatie moet worden verzonden.
Tegenwoordig zijn de antennes zo gemaakt dat ze op elkaar zijn afgesteld. De
ontvangstantenne van een bepaalde zender is dan afgesteld op de
elektromagnetische bundeling van de zendantenne. Hierdoor kan het gewenste
signaal optimaal worden ontvangen.
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AM signalen ontvangen
AM detectie
Om AM signalen te ontvangen is een AM radio nodig. Een diode kan als detector
werken voor AM signalen. Aangezien een diode een zogenaamde halfgeleider is, hij
laat maar langs 1 kant stroom door, kan hij de oorspronkelijke informatiesignalen
terugwinnen (zie de afbeelding hiernaast).
De drempelspanning van een diode is de
minimale spanning die nodig is om door de
diode in doorlaatrichting te komen. Dit
Diode bewerkt signaal
verschilt door het gebruikte materiaal in de
diode. Zo heeft een siliciumdiode een
hogere drempelspanning dan een germaniumdiode. Dus zal er ook een sterker
signaal nodig zijn om door een siliciumdiode te komen dan door een
germaniumdiode.

LC-kring
Om geen wirwar van zenders door elkaar te horen, zal er één bepaalde radiozender
uit de ether gefilterd moeten worden. Dat gaat met behulp van zogenaamde LCkringen (ook wel trillingskringen), die bestaan uit een spoel en condensator. Een
geladen condensator bezit elektrische energie, een spoel waar stroom doorheen
loopt bezit magnetische energie. Als je deze energie aan elkaar door laat geven,
gebeurt dat in een bepaald ritme. De condensator wordt dan ontladen via de spoel.
De spoel zet de energie van de condensator om in magnetische energie. Vervolgens
laadt de spoel de condensator weer op. Het is vergelijkbaar met een slinger. De
(potentiële) zwaarte-energie van de slinger, wanneer hij op zijn hoogste punt is, is
vergelijkbaar met de elektrische energie van de condensator. De kinetische energie
van de slinger is vergelijkbaar met de stroom door de spoel. De slinger slingert dan
met een bepaalde frequentie. Dat gebeurt in de LC-kring ook. Dat wordt de
resonantiefrequentie genoemd. Deze is afhankelijk van de zelfinductie coëfficiënt van
de spoel en de capaciteit van de condensator.
In een radio zal dus uit de chaos van signalen die via de antenne binnenkomen het
radiosignaal gefilterd worden met de frequentie, gelijk aan de resonantiefrequentie
van de LC-kring.
De resonantiefrequentie van de LC-kring wordt met de volgende formule bepaald:

fres= 1/ (2π √ (LC) )
Daarbij is L de zelfinductie van de spoel in Henry en C de capaciteit van de
condensator in Farad.
De zelfinductie van de spoel is afhankelijk van het aantal windingen, de lengte,
doorsnede en soort kern. Deze formule hoort daarbij:

L = µ0 µr N2 A / l
µ0 = 4π (magnetische permeabiliteit van het vacuüm)
µr is de relatieve permeabiliteit van de kern. In vacuüm is deze 1, maar met een
ferrietkern vele malen groter. N is het aantal windingen van de spoel. A de
doorsnede en l de lengte van de spoel. Deze coëfficiënt is te meten met een
spoelmeter.
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De capaciteit van de condensator wordt met deze formule bepaald:
C = Q/U
Een nauwkeurige bepaling van de resonantiefrequentie in de spoel is moeilijk,
doordat de spoel en diode ook een zekere (maar geen grote) capaciteit hebben.

Bandbreedte
Als de fres= fradiozender, dan zal de spanning over de LC-kring dus het grootst zijn,
waardoor er geluid door de oortelefoon of luidspreker komt. Boven of onder de
resonantiefrequentie, zal de spanning dus afnemen. De twee frequenties waarbij de
spanning met 0.707 V is afgenomen, noemen we fh en fl. De bandbreedte is dan:
BW = fh – fl

Q-factor
Een maat voor de selectiviteit van een LC-kring is de Q-factor. Naarmate de kring
zwaarder wordt belast, neemt de Q-factor af. Hij wordt belast door de spoel, diode,
oortelefoon en weerstanden. De Q-factor is als volgt te berekenen:
Q = fres / BW
Voor de kring kun je een denkbeeldige vervangende weerstand die in serie staat met
de kring en een weerstand die parallel staat met de kring bepalen. De combinatie
van die twee geeft de totale belasting van de kring weer. De Q-factor is daar dus
afhankelijk van.
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Kristalradio’s in praktijk
Eenvoudigst mogelijke radio
Werking
Natuurlijk worden er op veel verschillende frequenties
signalen uitgezonden, dus om 1 bepaald radiostation
te vinden moet er 1 signaal uitgefilterd worden.
Echter als de ontvanger zich dichtbij een zender van
een radiostation bevindt, is het signaal zo sterk dat
het alle andere verdringt. Dan is een filter niet nodig
en kan een AM radio heel simpel opgebouwd worden,
zie de schakeling hiernaast. Zo’n AM radio bestaat uit
de volgende onderdelen:
• Antenne
De antenne ontvangt het signaal. Een antenne
is gewoon een metalen stick of lange draad die
ervoor zorgt dat er een groot stuk metaal is
waarmee de radiosignalen in aanraking komen.
• Diode
De diode werkt als detector.
• Metalen stok
De ene kant van de diode wordt met de antenne verbonden. De andere kant
van de diode moet geaard worden. Daarvoor is een metalen stok nodig die in
de grond steekt of een ander geleidend voorwerp dat als aarde gebruikt kan
worden, bijvoorbeeld een waterkraan.
• Twee stukken draad
Het ene stuk (ongeveer 5 meter) dient als antenne en is verbonden met de
ene kant van de diode. Het andere stuk draad is verbonden met de ander kant
van de diode en moet geaard worden.
• Kristal oortelefoon
Deze wordt verbonden met beide stukken draad. Dus aan weerszijden van de
diode. Het is belangrijk dat de oortelefoon hoogohmig is, dus erg gevoelig.
Dat is nodig omdat het signaal dat binnenkomt niet versterkt wordt, daardoor
is er ook geen extra spanningsbron nodig.

Problemen en verbeteringen
Deze radio simpele radio hebben we gemaakt volgens de schakeling op de afbeelding
hierboven en uitgeprobeerd. We hebben de antenne hoog opgehangen en de
aardeaansluiting van een stopcontact gebruikt als aarde. Er kwam geen geluid uit de
oortelefoon, ruis noch informatie.
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Verklaring
De oortelefoon was niet het probleem, want deze werkte feilloos bij andere
audioapparatuur. Bovendien weten we zeker dat het de goede soort was door
ervaring met andere radio’s. Deze komen nog aan bod. Met een batterij hebben we
getest of de schakeling goed geleidde. Ook dat was het probleem niet. Met de
antenne kan niks mis mee zijn (lang genoeg) en we hebben ook een kraan
geprobeerd als aarde.
Aangezien dat allemaal niet het probleem was, is een logische verklaring de te lange
afstand tussen zender en ontvanger. Deze radio heeft geen tuner, waardoor er
allerlei signalen op verschillende frequenties binnenkomen. Het is dus belangrijk dat
er één signaal is dat veel sterker is dan de anderen om toch een radiostation te
horen. Daarvoor moeten we de radio heel dichtbij een radiostation testen. Het
signaal van dat radiostation zal dan sterker zijn dan welke ook, waardoor deze de
andere signalen als het ware overtreft. De ontvanger krijgt van het radiostation
genoeg energie binnen om de oortelefoon in beweging te zetten.

Conclusie
We hebben dus opgezocht waar sterke AM-signalen worden verzonden. In de
afbeelding hieronder staan enkele zenders van bekende stations. Daar is op te zien
dat we hier in Roosendaal niet dichtbij een radiostation zitten. De ontvanger moet
namelijk binnen een straal van ongeveer 1 km van de zender af zijn om goed
ontvangst te hebben. De afbeelding bevestigt ons vermoeden.
Conclusie: deze eenvoudige radio werkt niet in een omgeving waar geen radiostation
in de buurt is.
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AM-radio’s met LC-kring
Werking
Omdat er geen radiostation aanwezig is die een overmaat aan energie levert aan de
radio, zal er één radiofrequentie uit de chaos gefilterd moeten worden. Dat gaat met
behulp van een LC-kring. Deze bestaat uit een spoel en een condensator, meestal
parallel geschakeld. Aan de hand van bouwpakketten hebben we twee radio’s
gemaakt met zo’n LC-kring. Beide radio’s zijn af te stemmen: de ene door een
afstelbare condensator (Model Blauw), de ander door een verschuifbare kern in de
spoel (schuifradio). Ze zijn als volgt opgebouwd:
• Kristal oortelefoon
• Diode
• Antenne: weer een lange draad, want de radio haalt zijn energie opnieuw
slechts alleen uit de radiosignalen zelf.
• Aardeaansluiting
• Spoel (+ ferrietkern bij schuifradio)
• Condensator
Via de antenne komt natuurlijk het signaal binnen. Dan treedt er resonantie op
tussen de LC-kring en het radiosignaal met dezelfde frequentie als de
resonantiefrequentie van de LC-kring. Het afstemmen van de condensator ofwel
spoel bepaalt de resonantiefrequentie. Als er resonantie optreedt, is de spanning
over de kring het grootst. Het radiosignaal waar resonantie mee optreedt, zal dus
hoorbaar worden in de oortelefoon.

Model Blauw en de schuifradio
(gele draad=antennedraad, rode draad = aardeaansluiting)
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Problemen en verbeteringen
Om te beginnen met model Blauw. Deze heeft een afstelbare condensator. In eerste
instantie kwam er nog geen geluid door de koptelefoon. Het bleek dus dat we een
paar essentiële voorwaarden voor goed ontvangst en geluid niet hadden toegepast.
We gingen ten eerste zorgen voor een goede aardeaansluiting, die belangrijk is voor
een duidelijk signaal. Het allerbelangrijkste is toch wel de antenne. Toen de lange
antenne hoog en buiten hadden hangen en tevens gezorgd hadden voor een goede
aardeaansluiting, hadden we direct zeer duidelijk, ruisloos radiogeluid.
De schuifradio gaf op deze manier ook geluid. Echter was dit signaal veel zwakker.
Het belangrijkste verschil met model Blauw is dat de antenne bij deze radio op een
aftakking van de spoel is aangesloten. We hebben van de leverancier van het
bouwpakket echter als tip gekregen om de antenne ook ergens anders aan te sluiten.
Toen werd het signaal veel duidelijker.
Beide radio’s hebben we ook aangesloten op een setje computerluidsprekers. Als het
volume op zijn hoogst staat, is het geluid door een hele kamer hoorbaar.

Resultaten
Aan deze twee LC-kringen hebben we een aantal metingen gedaan met behulp van
een LCR-meter. Deze kan zelfinductie van de spoel, de capaciteit van de condensator
en weerstanden meten. Het verband tussen L, C en f is:
fres= 1/ (2π √ (LC) )
Om te beginnen met model Blauw met een afstelbare condensator. De enige zender
die we goed konden ontvangen was CAZ!. Toen het signaal op zijn sterkst was, gaf
de meter de volgende waarden over de afgestemde kring:
L = 195 µH = 195 . 10-6 H
C = 115.1 pF = 115,1 . 10-12 F
Daaruit volgt als fres = 1,06 . 103 kHz. De frequentie waarop CAZ! in de ether te
ontvangen is, is echter 828 kHz.
Met de schuifradio konden we meer zenders vinden. Deze heeft een vaste
condensator met C = 471 pF. Van drie zenders rekenden we de frequentie uit:
Capaciteit C (pF)

Zelfinductie L (µH)

471
471
471

114,1
71,1
12,6

Resonantiefrequentie L
(kHz)
687
870
207 . 101

De afgestemde kring met resonantiefrequentie van 870 kHz gaf de zender CAZ! met
een frequentie van 828 Hz.

Verklaring
De maatregelen die we moesten treffen om geluid uit beide radio’s te krijgen,
hebben te maken met de spanning over de LC-kring en dus met de spanning over de
oortelefoon. Doordat er maar weinig vermogen in de radio zit (geen extra
spanningsbron, alleen de energie van het radiosignaal zelf), moet je de kring niet te
zwaar belasten en is een gevoelige oortelefoon nodig. Een kristaloortelefoon is zeer
gevoelig en die hebben we dus gebruikt. Daarnaast zorgt de aarde ervoor dat de
spanning over de LC-kring wat groter wordt. Met een hogere spanning over de
oortelefoon is het geluidsniveau hoger. De antenne moet natuurlijk lang zijn en hoog
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opgehangen, omdat deze zoveel mogelijk radiosignaal binnen moet halen, anders is
het signaal te zwak.
Maar waarom werkte de schuifradio nou slechter dan Model Blauw en waarom
moesten we de antenne boven de spoel aansluiten voor een sterker signaal? Dat is
te verklaren met de Q-factor. Zie de afbeelding hieronder: dit is een voorbeeld van
een signaal met kleine bandbreedte, dus hoge Q-factor (bovenste curve), en een
signaal met een grote bandbreedte, dus lage Q-factor (onderste curve). Wanneer de
antenne aangesloten is op de aftakking, wordt de kring minder belast, dus een
hogere Q-factor. Je ziet dan in de grafiek dat wanneer de frequentie van het signaal
gelijk is aan die van de resonantiefrequentie je een veel grotere spanning hebt, dan
wanneer dat niet zo is. Daardoor is de radio veel selectiever. Echter wanneer je de
antenne boven de spoel aansluit, gaat er een groter signaal de diode in. Dat is de
verklaring dat we ondanks de lagere Q-factor, toch meer geluid horen.
Omdat de radio zo’n laag vermogen geeft, was het een idee om
computerluidsprekers erop aan te sluiten. Deze hebben eigen voeding, dus die kan
het geluidssignaal opkrikken. Daardoor heb je een veel groter geluidsvermogen dan
uit een kristaloortelefoon. Echter kan het aansluiten van versterkers op de radio een
extra belasting op de LC-kring geven. Dus moet de ingang van zo’n versterker een
niet te hoge spanning nodig hebben. Computerluidsprekers zijn geschikt, omdat deze
weinig extra belasting op de kring leggen.

Signaal met een hoge en lage Q factor:
de bandbreedte bepaalt

En nu iets over de resultaten. De schuifradio gaf bij de zender CAZ! een
resonantiefrequentie van 870 kHz, wat dichtbij de 828 kHz van de zender ligt. Het
verschil kan om twee redenen verklaard worden:
1. De LC-kring had misschien nog fijner op de zender afgestemd kunnen worden,
zodat de resonantiefrequentie dichterbij de 828 kHz kwam.
2. Niet alleen de condensator bezit een zekere capaciteit. De ontvanger bevat
nog meer componenten die een kleine capaciteit hebben. Deze is dan wel
klein, maar kan toch de resonantiefrequentie beïnvloeden. Wij hebben alleen
met de capaciteit van de condensator rekening gehouden.
Model Blauw gaf bij de zender CAZ! als resonantiefrequentie zo’n 200 kHz meer dan
de werkelijke frequentie van CAZ!. Bovenstaande redenen geven een klein verschil,
maar dit grote verschil is alleen te verklaren met een fout in de meting. De LCRmeter gaf een twijfelachtige meting van de capaciteit van de afstembare
condensator. Hij gaf namelijk geen stabiele waarde. Het is dus goed mogelijk dat de
capaciteit van de condensator niet helemaal klopt.
30

Conclusie
De LC-kring moet niet te zwaar belast worden. Als er geen extra spanningsbron
wordt gebruikt, moet er rekening gehouden worden met het lage vermogen door de
radio. Daarom kun je een zeer gevoelige oortelefoon of computerluidsprekers
gebruiken.
Met behulp van de waarden van L en C kun je ongeveer de ontvangen frequentie
uitrekenen. De metingen van L en C zijn onnauwkeurig.
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Kristalradio met zelfgemaakte spoel en
condensator
Werking
Deze radio werkt hetzelfde als de vorige twee. Hij heeft net als de schuifradio een
verschuifbare kern in de spoel. Echter is deze radio niet gemaakt vanuit een
bouwpakket. Hiermee proberen we te laten zien dat een radio eenvoudig en met
eigen materialen gebouwd kan worden. Op deze manier maakte men vroeger veel
radio's zelf. De radio bestaat uit dezelfde onderdelen als de schuifradio en model
Blauw. We hebben hiervoor de volgende materialen gebruikt:
- Diode
- Kristaloortelefoon
- PVC-elektriciteitsbuisje (om condensator te maken en om de spoel omheen te
wikkelen)
- Aluminiumfolie (2 stroken die als 'platen' van de condensator dienen)
- Schilderstape (om de platen van de condensator te scheiden)
- Koperdraad (voor de spoel en de verbindingen)
- Ferrietstaaf (dient als kern van de spoel)
- Spijkers, getimmerd op een plankje (om de verbindingen aan elkaar te maken)
Hieronder op de afbeelding van deze radio is te zien hoe hij is opgebouwd.

De kristalradio met zelfgemaakte onderdelen
(naar handleiding van: www.vicbakker.nl)

Problemen en verbeteringen
Het heeft veel moeite gekost om deze radio aan de praat te krijgen. Daarbij was de
geschiktheid van de materialen de belangrijkste oorzaak.
Om te beginnen werkte de radio zoals hij eerst was gebouwd dus niet. Het
controleren en verbeteren van de (gesoldeerde) verbindingen mocht niet baten.
Daarna ontdekten we een grote fout. We dachten dat we een kristaloortelefoon
hadden gekocht, maar het bleek dat het een laagohmige oortelefoon was.
Uiteindelijk zijn we wel aan een kristaloortelefoon gekomen, maar nog steeds
werkte de radio niet. Een langere antenne was nog steeds niet de oplossing. Het
laatste probleem bleek in de diode te zitten. Toen we de diode van model Blauw
gebruikten, werkte de radio eindelijk.
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Verklaring
Vanwege het zeer lage vermogen in de radio, is een gevoelige koptelefoon of
versterker essentieel. Een standaard oortelefoon wordt niet in trilling gebracht door
de lage spanning. Zoals eerder besproken, is een lange antenne die hoog is
opgehangen belangrijk, omdat deze voor al de energie in de radio zorgt en daarbij
dus ook medeverantwoordelijk voor het geluidsvermogen uit de oortelefoon.
Een diode bezit een bepaalde drempelspanning. Eerst gebruikten we een
siliciumdiode. Toen werkte de radio niet. Toen we de germaniumdiode gebruikten,
werkte de radio wel. Dit is te verklaren aan de hand van de drempelspanning: een
siliciumdiode heeft een hogere drempelspanning dan een germaniumdiode. Daardoor
komen signalen tussen ongeveer 0,2 V en 0,5 V wel door de germaniumdiode, maar
niet door de siliciumdiode. Ofwel: de siliciumdiode is niet geschikt, omdat het signaal
te zwak is. Deze komt daardoor niet door de diode, dus is er ook geen geluid
hoorbaar in de oortelefoon.

Conclusie
Een AM-radio is erg geschikt voor amateurs om te bouwen. De spoel en condensator
zijn zelfs zelf te maken. De juiste diode moet je wel zelf kopen en dat moet geen
silicium diode zijn. De kristaloortelefoon is alleen wel moeilijk te krijgen. Op deze
manier konden mensen vroeger dus hun eigen radio’s maken en radiostations
ontvangen.
Met behulp van de waardes van L en C kun je ongeveer de ontvangen frequentie
uitrekenen. De metingen van L en C zijn onnauwkeurig.

33

Nawoord
We zijn nu aan het einde gekomen van ons profielwerkstuk over zenden en
ontvangen. We kunnen zeker zeggen dat het naar ons idee geslaagd is, want het is
ons uiteindelijk gelukt om de theorie te behandelen. Waar we met name tevreden
over zijn, is het feit dat we radio’s hebben gebouwd die het ook doen. Iets wat in het
begin van het werkstuk nog ver weg leek.
Dit kwam omdat we er in de loop van het werkstuk achter kwamen dat het moeilijker
was dan we dachten om een werkende radio te bouwen. De kennis was er wel, mede
door de theorie we ondertussen zelf al hadden behandeld, in de les of op eigen
houtje. Maar iets wat ons echt dwarszat was de beschikbaarheid van de materialen.
Met name bij onze tweede radio, waar uiteindelijk misschien ook wel het meeste
werk in zat, hadden we serieuze problemen met de beschikbaarheid van de
materialen en het goed in elkaar zetten van de radio. Materialen als de pvc-buis en
de koperen schroefjes etc. konden we zelf vinden bij de Praxis. De ferietstaaf en het
hoogohmige oortje waren echter een groot probleem. Het duurde lang voordat we
hier beschikking over hadden, maar uiteindelijk met de hulp van dhr. van Egeraat
konden we in ieder geval een ferietstaaf krijgen. Ondanks dat deed de tweede radio
het nog steeds niet. Andere factoren speelden ook wel een rol, maar nadat we daar
naar hadden gekeken was er nog niet veel hoop. We zaten op een dood punt.
Gelukkig ging alles veel gemakkelijker toen we een site hadden gevonden waar je
kant en klare bouwpakketten kon kopen. Deze hadden we besteld en na een week
(de zendtijd viel gelukkig ook mee), konden we weer serieus aan de slag. Alles
verliep een stuk beter nu. We hadden de materialen die we nodig hadden
overzichtelijk bij elkaar, samen met een handleiding waarin precies stond hoe we het
aan moesten pakken. Toen we het in elkaar hadden gezet konden we na relatief
weinig verbeteringen en het verbeteren van fouten zeggen dat we een radio hadden
gemaakt die het deed. De beste zender die we konden ontvangen was de AM zender
CAS.
Maar een ander probleem was onze ambities, die achteraf gezien toch wat te hoog
lagen. In eerste instantie wilden we in ons profielwerkstuk het aspect zenden en
ontvangen uitvoerig behandelen, zowel theoretisch als praktisch. Maar vanwegen
simpelweg tijdsgebrek en misschien ook wel een verkeerde planning, zijn we niet
meer toegekomen aan het maken van een AM zender. Dit was echter waarschijnlijk
ook niet mogelijk geweest, omdat een simpele zender relatief moeilijker te bouwen
was als een simpele AM ontvanger. Bovendien zouden we dan hoogstwaarschijnlijk
weer met de zoektocht naar materialen zitten en zou het lang duren voordat we na
veel proberen een eventueel geschikte zender hadden kunnen maken. Daarom
hebben we ons op het eind gericht op alleen de theorie van het zenden, zodat we dat
in ieder geval wel hadden behandeld.
Gelukkig zijn er naast de dingen die tegenvielen of tegenzaten, ook veel aspecten
van ons werkstuk waar we juist zeer tevreden over zijn. Ons grootste doel toch wel
van ons werkstuk zoals we al zeiden, het maken van een werkende radio, is gelukt.
Dit was toch zeker ons streven omdat we in eerste instantie veel wilden gaan
bouwen bij ons werkstuk. Dan moet er wel een resultaat zijn waarmee we kunnen
laten zien waar we de moeite voor hebben gedaan. Des te blijer waren we toen we
eindelijk de radio’s (model blauw en de schuifradio) aan de praat kregen.
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Het moment waarop we dit tot nu toe het beste konden tentoonstellen was op de
open dag op 14 februari van het Gertrudiscollege. Samen met een andere groep
leerlingen die een ander project hadden voor hun profielwerkstuk, zaten we in een
nis waar we onze radio (model blauw, want die werkte het beste) konden
presenteren. In eerste instantie deed onze radio het niet, omdat we op een plek
zaten in een gebouw dat omringd was door muren aan de buitenkant. We
probeerden onze antenne zo lang mogelijk te maken maar het had niet veel
resultaat. Gelukkig konden we onze radio toch aan de praat krijgen door de antenne
wat hoger te hangen. We konden het signaal zelfs versterken met de versterker van
Scott en Philippe (lap-steel guitar), waardoor het voor iedereen duidelijk te horen
was. We kregen veel enthousiaste reacties en konden goed uitleggen wat we hadden
gedaan. We waren erg blij met de waardering die we hier voor kregen.
Aan de andere kant ging het behandelen van het theoretische deel van ons werkstuk
ook goed. We hebben naar ons idee de kern van de theorie bij het zenden en
ontvangen goed naar voren gebracht. Dit was soms wel moeilijk omdat je heel diep
kan ingaan op sommige aspecten van de theorie (oscillatoren bijvoorbeeld),
waardoor het soms best lastig was om de belangrijkste dingen er uit te filteren
zonder teveel informatie over te slaan.
Achteraf kunnen we zeggen dat het een project is waar we veel van hebben geleerd,
zonder dat het een geforceerde toon kreeg. We werden heel vrij gelaten in onze
aanpak, wat zijn voordelen en zijn nadelen heeft. We werden goed begeleid en
geholpen als we vastzaten waardoor we altijd weer snel doorkonden met ons werk.
Voor ons gevoel is dit werkstuk ook iets waar we met recht trots op kunnen zijn
omdat we iets concreets op tafel kunnen en zullen zetten waarvan we kunnen
zeggen dat het het ook daadwerkelijk doet. En daar ging het toch uiteindelijk om.
Wij bedanken Chris Dorna voor de hulp en uitleg over de kristalradio’s. Deze is ook
leverancier van de gebruikte bouwpakketten. Deze verkoopt hij via zijn site:
www.kristalradio.nl
Als laatste willen we dhr. van Egeraat bedanken voor de hulp en het begeleiden bij
ons werkstuk. U creëerde een prettige werksfeer die niet de indruk gaf dat we echt
onder druk stonden, waardoor het voor ons een stuk prettiger werken was. Bedankt.
Marcel Mol en Merlijn Roks.
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