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De televisie staat in Nederland
op ’t ogenblik in het brandpunt
van de belangstelling. Er zijn
ongetwijfeld velen, die iets meer
zullen willen weten over de
technische zijde van dit onder
werp en geen voldoening vinden
in de bestaande, min of meer
populaire werkjes hierover.
„TELEVISIETECHNIEK” is dan
ook een boek waarnaar iedereen
met verlangen heeft uitgezien.
Om het de lezer in het begin
niet te moeilijk te maken is eerst
een beschrijving van het mecha
nische systeem met Nipkowschijven gegeven, waardoor een
duidelijk inzicht in het principe
van de beeldon11eding en
-synthese wordt verkregen.
Daarna worden de thans toe
gepaste, zuiver electronische
systemen behandeld, echter
voorafgegaan door een uiteen
zetting over de electronenstraalbuizen, zodat ook het volgende
aan de lezer, die enigszins op de
hoogte is met de beginselen van
electro- en radiotechniek, geen
móeilijkheden meer zal bieden.
Tenslotte volgt een uitvoerige
bespreking van de kleuren
televisie, welke pas enige jaren
oud is en -zich nog volkomen
jtkeen ontwikkelingsstadium
bevindt en daarom voor hen, die
hopen zelf nog eens de techniek
met een nieuw idee of uitvinding
te verrijken, bijzonder inte
ressant is.
De tekst is verlucht met een
groot aantal tekeningen en foto’s.
..TELEVISIETECHNIEK” is on
misbaar voor iedereen, die met
de ontwikkeling van de techniek
op de hoogte wil blijven.
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VOORWOORD

Dit werk is bedoeld voor diegenen, die een inzicht willen krijgen
in de belangrijkste problemen, welke zich voordoen bij de moderne
televisietechniek. De nogal gedetailleerde behandeling der voor een
groot deel verouderde mechanische systemen is opgenomen, omdat
deze systemen, naast hun interessante bijzonderheden, ertoe kunnen
bijdragen de grondslagen van de beeldoverdracht te verduidelijken
zonder te vervallen in zuiver theoretische beschouwingen. Alvorens
nl. tot de bespreking der electronische beeldontleding en -synthese
over te gaan, is het noodzakelijk, dat de lezer de principes van
de beeldontleding en -synthese op zichzelf doorgrondt. Aan de hand
van althans één der mechanische systemen zijn deze principes voor
de lezer gemakkelijker in te zien. Daarom zijn ook alleen de mecha
nische systemen met Nipkowschijven besproken, daar deze wel
gerekend kunnen worden tot de belangrijkste van deze soort.
Wanneer dan na deze behandeling de lezer een inzicht heeft
verkregen in de hoofdproblemen, die zich in de televisietechniek
voordoen, volgt de behandeling der tegenwoordig algemeen toe
gepaste zuiver electronische systemen.
De bedoeling is allerminst geweest een zo volledig mogelijke
bespreking van deze systemen te geven. Afgezien van de vraag, of
het mogelijk ware een volledig boek over een zo jonge tak der techniek
als de televisie te schrijven, moet worden opgemerkt, dat een der
gelijke behandeling de meeste lezers van dit boek van geen nut zou
zijn. Bovendien is de televisietechniek, waarvan we niet kunnen
zeggen, dat deze reeds algemeen in het dagelijkse leven is door
gedrongen, nog aan vele veranderingen blootgesteld. Een behandeling
van bepaalde onderdelen van de televisietechniek zou dan ook wel
eens van geen belang kunnen blijken te zijn, omdat deze eventueel
zouden zijn vervangen door andere, vóórdat zij in practijk zouden
zijn gebracht. Daarom is de bespreking der electronische systemen
beperkt tot de typische televisieproblemen, waarbij dan ter ver
duidelijking niet is geaarzeld reeds bestaande apparatuur te bespre
ken. Dit is b.v. het geval met de in hoofdstuk 10 behandelde schake
lingen, die dienen om het samengestelde synchronisatiesignaal op
te wekken.
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In het laatste hoofdstuk zijn de principes van de kleurentelevisie
besproken. Deze techniek is nog slechts enkele jaren oud en in
volle ontwikkeling. Eén systeem onderscheidt zich van de andere,
doordat het in de practijk is toegepast, waarbij gedurende betrekkelijk
lange tijd geregelde uitzendingen zijn gegeven (ongeveer 3 maanden).
Dit systeem is dan ook in hoofdzaak besproken.
Aan het einde van verschillende hoofdstukken is een litteratuur
lijst opgenomen, welke de lezer, die zich in een bepaald onderwerp
verder zou willen verdiepen, van nut zal zijn.
Wanneer in aanmerking wordt genomen, dat de in Nederland
verschenen litteratuur öp dit gebied zeer schaars is, terwijl deze
bovendien zeer populair is gehouden, kan hier de hoop worden
uitgesproken, dat dit werk in een behoefte zal voorzien.
Bij de lezer wordt bekendheid verondersteld met de grondslagen
van electro- en radiotechniek.
Op mij rust de aangename taak dank te brengen aan de uitgever,
die geen moeite en kosten heeft gespaard, om het boek een keurig
aanzien te geven. De Heer J. H. M. den Bremer ben ik dank
verschuldigd voor het doorlezen van de drukproeven en zijn vele
waardevolle opmerkingen. Tenslotte zeg ik dank aan de Heer
P. v. d. Eem voor de uitstekende verzorging van de tekeningen.
Voor opbouwende critiek houdt ik mij gaarne aanbevolen.
Haarlem, Sept. 1947.

L. CH. G. VAN DEN BERG.

INLEIDING

Onder televisie verstaat men het langs electrische weg overbrengen
van bewegende of stilstaande beelden, in een zodanige vorm, dat
aan de ontvangzijde de beelden onmiddellijk, of bijna onmiddellijk
kunnen worden waargenomen.
Het overbrengen van stilstaande beelden behoeft strikt genomen,
niet altijd televisie te zijn Indien nl. bij het overbrengen de tijd
minder belangrijk is, zullen verschillende moeilijkheden wegvallen,
die juist de belangrijkste zijn van de televisietechniek. Dit is b.v.
het geval bij de beeldtelegrafie, waarbij een stilstaand beeld, al
of niet langs draadloze weg wordt overgebracht in een tijd, die
varieert van enkele minuten tot een kwartier. In het bijzonder is
daarbij belangrijk, dat de frequentie van de electrische trillingen,
waarin de beeldelementen worden omgezet, bij beeldtelegrafie lager
kunnen zijn dan bij televisie. Dit heeft, zoals we later zullen aan
tonen, tot gevolg, dat bij beeldtelegrafie voor het draadloos over
brengen niet noodzakelijk van de ultrakorte golven (lengte beneden
10 meter) gebruik behoeft te worden gemaakt. Hierdoor is het
mogelijk bij beeldtelegrafie lange afstanden te overbruggen, hetgeen
tot heden voor televisie gepaard zou gaan met grote kosten.
Alle grote radiofabrieken werken reeds jaren aan de oplossing van
het probleem der televisie, en toch heeft deze in het dagelijkse leven
nog geen algemene ingang gevonden. Voor de oorlog werden
televisieprogramma’s uitgezonden in Engeland, Frankrijk, Duitsland
en de Verenigde Staten. In 1940 werd dit werk in Engeland en
Frankrijk gestaakt, terwijl vanzelfsprekend, naarmate de oorlog
vorderde ook in Duitsland niet veel meer aan televisie werd gedaan.
Een en ander wil geenszins zeggen, dat in bovengenoemde landen
het televisieprobleem was opgelost. In Engeland b.v. werd een
gedeelte van de opbrengst van de normale radiobelasting aangewend
voor de bestrijding der kosten van televisieuitzendingen, hetgeen
dan ook meer dan eens tot protesten van de zijde der radioluisteraars
heeft geleid. Ook in de Verenigde Staten rendeerden de televisie
programma’s niet, en werden deze voor een groot deel door de
grote fabrieken betaald, die ook zelf de zenders exploiteerden
(hetgeen normaal is in Amerika). In Duitsland was alles in handen
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van de staat, en als men bedenkt, dat slechts enkele ontvangapparaten
werkelijk door particulieren waren gekocht, terwijl de rest door
de staat aan bepaalde personen of instellingen geschonken was,
dan zal het duidelijk zijn, dat ook hier van een commercieel ver
antwoorde onderneming geen sprake was.
De moeilijkheden van de moderne televisie zijn niet meer zozeer
van technische aard, doch vormen veel meer een commercieel
probleem. Natuurlijk kan de ontwikkeling der techniek nieuwe
oplossingen brengen, die het grote commerciële probleem gedeel
telijk oplossen, doch vastgesteld kan worden, dat de televisie thans
technisch voldoende ontwikkeld is, om een practische toepassing te
rechtvaardigen. We zullen in het kort nagaan, welke moeilijkheden
zich in de practijk voordoen.
In de eerste plaats is een televisie-ontvanger altijd duurder dan
een kwaliteitsomroepontvanger. Immers al brengt men de kosten
van het televisiegedeelte van de ontvanger tot een minimum terug,
het meerdere, dat boven het radio-omroepgedeelte nodig is, moet
betaald worden. Het ligt ook voor de hand, dat een koper zich zal
afvragen, wat hij voor deze extra kosten kan verwachten. Dat blijkt
dan niet zó veel te zijn.
In de tweede plaats n.1. zijn televisieprogramma ’s geweldig duur
Dit hoeft niet zo verbazingwekkend te zijn, wanneer we even nagaan
hoe het is bij een ander bedrijf, waar beeld en geluid gelijktijdig
opgenomen en weergegeven worden, nl. de geluidsfilm. Hier blijkt
het niet mogelijk een geluidsfilm voor minder dan ƒ 400.000,— te
vervaardigen. Men heeft dan een film van matige kwaliteit met een
lengte van ca. 2000 meter (ongeveer 5 kwartier speelduur). Voor
films met grote scènes e.d. ligt het bedrag aanmerkelijk hoger,
terwijl voor de zgn. topfilms op een veelvoud van genoemd bedrag
moet worden gerekend. Daarbij komt nog, dat men bij het opnemen
van een speelfilm zo economisch mogelijk te werk gaat, door b.v. alle
scènes, welke eenzelfde decor verlangen achter elkaar op te nemen.
Dit is bij televisieprogramma’s natuurlijk onmogelijk. Een andere
overweging is b.v. nog, dat bij filmopnamen de mogelijkheid bestaat
gemaakte fouten te herstellen, door ze opnieuw op te nemen, dan wel
coupures aan te brengen. Ook dit is bij televisie onmogelijk; wat
door de camera is opgenomen, is tegelijkertijd ook uitgezonden,
en kan niet meer worden achterhaald. Nu gaat de bovengemaakte
vergelijking niet geheel op, daar het zeer de vraag is, of het wenselijk
zou zijn in televisieprogramma’s stukken op te nemen, die
10
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overeenkomst vertonen met de ons bekende speelfilms. Afgezien
van deze vraag kunnen we toch vaststellen, dat de kosten voor deze
of dergelijke programma’s behoorlijk hoog zijn.
Een andere kwestie zou natuurlijk zijn, het afdraaien van een
normale speelfilm voor de televisiecamera. Dit stoot op verschillende
bezwaren. In de eerste plaats zal geen filmmaatschappij daar zo
gemakkelijk films voor afstaan. Zoals we reeds zagen vertegen
woordigt een film een zeker kapitaal, waar men te zijnertijd de rente
van moet zien. Deze rente komt dan binnen, doordat de film weken
lang in vele landen in roulatie wordt gebracht, en een gedeelte
van de recettes der bioscopen aan de filmmaatschappij wordt af
gedragen. Het ligt dus in het geheel niet op de weg der filmmaat
schappijen om hun films door een televisiezender te laten vertonen,
daar er weinig toeschouwers zullen zijn, die een film voor een
tweede keer in een bioscoop zullen gaan zien. De bijdragen der
toeschouwers van televisieprogramma’s zijn niet te vergelijken met
de recettes der bioscopen, zodat men vooral niet moet menen, dat
een vermindering in opbrengst van bioscoopvoorstellingen gecom
penseerd zou kunnen worden door een bedrag, dat een televisiezender
aan de filmmaatschappij voor filmhuur zou betalen. Voor de oorlog
hebben de maatschappijen, die televisiezenders exploiteerden zich
dan ook van buitenlandse films moeten bedienen voor hun televisie
programma’s. Een ander bezwaar tegen het vertonen van normale
speelfilms door een televisiezender is naar voren gekomen bij de
experimentele uitzendingen, welke voor de oorlog in Amerika werden
gehouden. Daarbij bleek het, dat de speelduur van een normale film
te groot is, en een te grote vermoeidheid van de toeschouwer tot
gevolg heeft. Natuurlijk kan men een speelfilm niet in meerdere
delen vertonen, daar de belangstelling van de toeschouwers zo
gedaald is, dat ze in het geheel niet meer kijken.
Het ligt voor de hand na te gaan, wat men nog meer voor de
televisieprogramma’s zou kunnen gebruiken. Daarbij springt direct
in het oog, dat de televisie, die het opgenomene onmiddellijk aan de
ontvangzijde vertoont, zeer geschikt kan zijn voor reportages van
verschillende aard. Beschouwt men dit nader, dan ontdekt men toch
ook weer enige nadelen.
Men kan reportages b.v. in hoofdzaak verdelen in:

a. reportages van gebeurtenissen, welke niet kunnen worden voor
zien (b.v. een brand, een overstroming, enz.).
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b. Reportages van gebeurtenissen, welke van tevoren bepaald zijn,
maar aan een bepaalde tijd zijn gebonden (b.v. een optocht,
sportgebeurtenissen, enz.).
•c. reportages, welke niet aan een bepaald tijdstip gebonden zijn.
Tegen de onder a genoemde groep bestaat het bezwaar, dat ze niet
op commando te maken zijn. Ze moeten eigenlijk ’s avonds plaats
vinden, want alleen dan bereikt men het grote publiek. Voorlopig
zullen de televisiezenders dan ook in hoofdzaak ’s avonds uitzenden,
daar het aantal toestelbezitters, dat in de gelegenheid is overdag
te kijken, betrekkelijk gering is.
Blijft dus over de onder b en c genoemde groepen, waarvoor ook
min of meer geldt, dat het een handicap is, dat de toeschouwer zelf
niet het tijdstip kan kiezen, waarop hij kijkt, zoals bij de film.
Vanzelfsprekend is het zinloos eerst een film op te nemen, welke
dan ’s avonds voor de zender wordt gedraaid, daar het reeds voor de
oorlog mogelijk was, filmreportages, welke overdag waren opge
nomen, dezelfde avond in de bioscopen te draaien. Daar de con
current (de filmmaatschappij) niet stil zal zitten, zal deze er naar
streven de reportagefilms reeds enkele uren na de gebeurtenis in de
bioscopen te vertonen, hetgeen zeker mogelijk is.
Tenslotte valt op te merken, dat de reportages door televisie niet
goedkoop zijn, in de eerste plaats tengevolge van de kostbare appara
tuur (b.v. de reportagewagens), in de tweede plaats tengevolge
van een uitgebreider personeel vergeleken bij de film. Dit laatste
houdt verband met het onmiddellijk uitzenden van het opgenomene,
waarbij de mogelijkheid ontbreekt fouten te herstellen.
We willen nog even nagaan, of het mogelijk is de programma’s,
welke thans voor de radio-omroep dienst doen, behalve in geluid, ook
in beeld uit te zenden.
Het is natuurlijk geheel overbodig een spreker te zien, tenzij deze
ter illustratie van zijn toespraak iets vertoont. Dit moet dan echter
betrekkelijk veel gebeuren, daar anders het beeld spoedig gaat
vervelen. Om de spreker slechts een korte tijd te zien, is de hoge
prijs van de beelduitzending niet gerechtvaardigd.
Ook het beeld van een orkest b.v. kan niet zonder meer worden
gebruikt voor een beelduitzending. Uit de filmpractijk weet men, dat
een beeld van hetzelfde object spoedig verveelt. Dit is te onder
vangen, door b.v. bij het weergeven van een orkest, met behulp van
verschillende camera’s het orkest van verschillende zijden op te nemen.
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Voorts last men close-ups van solisten in, hetgeen noodzakelijk
maakt de opname meerdere keren te maken, daar nimmer de ene
camera de andere mag zien. Bij televisie kan men slechts één opname
maken. Variété komt voor televisie eventueel in aanmerking.
Verder komen nog in aanmerking b.v. modeshows (zgn. telefashions), opvoedkundige programma’s, tekenfilms, e.d.
Een apart programmaonderdeel zou het toneel kunnen vormen.
De bezwaren hiertegen zijn ten eerste, dat het aantal schouwburg
bezoekers kan afnemen en ten tweede, dat toneel in het tweedimen
sionale op de duur niet bevredigt. Dit laatste is uit de filmpractijk
overbekend.
Behalve de kosten van ontvangapparaten en programma’s is het ook
een bezwaar, dat er betrekkelijk weinig mensen zijn, die dagelijks
een paar uren beschikbaar hebben voor het zich geheel overgeven
aan een televisieprogramma. Want hier ligt juist een groot verschil
tussen televisie en radio-omroep; voor het eerste moet men speciale
aandacht besteden, wil men er iets van opvangen, terwijl voor het
laatste dit niet direct nodig is. Het gebeurt zelfs zelden, dat men
speciaal tijd reserveert voor een radiouitzending.
Behalve voor bovengenoemde omroepdoeleinden zou televisie ook
geschikt zijn voor andere toepassingen. Een hiervan is b.v. het op
meerdere plaatsen zichtbaar maken van de uitvoering van een
operatie, uitsluitend met het doel de mogelijkheid te scheppen, dat
meer mensen, dan tot nu toe het geval is de operatie kunnen volgen.
Zolang echter de televisie-installatie belangrijk duurder is dan de
filmapparatuur, is het niet duidelijk, welke voordelen deze „telesurgery” boven de film heeft.
Experimenten zijn genomen, om twee personen, die met elkaar
telefoneren door middel van betrekkelijk eenvoudige televisie-apparaten, voor elkaar zichtbaar te maken. Het zullen evenwel experi
menten blijven, want er zullen naar verhouding weinig mensen zijn,
die bereid zijn, voor een telefoongesprek meer te betalen, om elkaar
te kunnen zien. De teleran is een der jongste toepassingen van de
televisie. Het is een der navigatiemiddelen voor vliegtuigen, dat een
combinatie vormt van televisie en radar. Het is evenwel nog niet
ingevoerd.
Wij willen tenslotte de militaire toepassingsmogelijkheden van
de televisietechniek vermelden. Hierover wordt uit de aard der zaak
weinig gepubliceerd. Enerzijds schijnt men een bom te hebben
ontwikkeld, voorzien van een televisiezender in eenvoudige uitvoering.
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Deze bom zou vanuit een vliegtuig met behulp van radio-afstandbesturing nauwkeurig op een doel kunnen worden gericht.
Anderzijds heeft men getracht aan boord van een normaal leger
vliegtuig, dat voor afstandbesturing was ingericht, een televisie
camera voor het instrumentenpaneel te plaatsen, teneinde op deze
manier vele afstandmetingen over één kanaal te kunnen verrichten.
Grote moeilijkheden heeft men aanvankelijk ondervonden met de
synchronisatie, doch deze kunnen in de toekomst ongetwijfeld
worden opgelost.
Reeds in 1929 werd in New York een televisiezender gebouwd, die
met mechanische aftastsystemen werkte bij 60 lijnen. Het vermogen
van deze zender bedroeg 250 Watt.
In 1932 was men zover gevorderd, dat men 120 lijnen gebruikte,
eveneens met mechanische aftasting.
Zuiver electrische systemen paste men in Amerika eerst in 1933
toe, waarbij het lijnental 240 bedroeg.
In 1935 werd het aantal lijnen op 343 gebracht, terwijl ook geïnter
linieerde aftasting werd ingevoerd.
Het lijnental werd in 1937 wederom verhoogd, en wel tot 441.
Door de R.C.A. werd toen ook een televisiezender met een vermogen
van 10 kW gebouwd.
In 1938 werd in Amerika het aantal lijnen voorlopig genormaliseerd
op 441, evenals enige andere later te bespreken grootheden.
Het bleek echter spoedig nodig het aantal lijnen nog hoger te maken,
en in 1940 werd het aantal lijnen opnieuw genormaliseerd, nu op 525.
Ondertussen werkt Dumont reeds met 625 lijnen, waarbij, teneinde
de bandbreedte niet te groot te maken, het aantal beelden tot de
helft wordt teruggebracht, wat echter grote moeilijkheden oplevert.
In Nederland wordt sedert kort een experimentele televisiezender
door Philips gebruikt. Deze zender werkt met 567 lijnen. Of het
spoedig tot geregelde uitzendingen voor het publiek zal komen,
zal van verschillende factoren afhangen, waarvan de economische
situatie een der belangrijkste is.
Practische uitzendingen hebben ook plaats gehad met iets meer dan
1000 lijnen, en wel in Parijs, waar men met dit systeem verder
schijnt te experimenteren. Het is echter de vraag of het zin heeft,
het aantal lijnen groter te maken dan ongeveer 700. We zullen
later zien, wat het nut kan zijn van een verhoogd lijnental.
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HOOFDSTUK I
GRONDSLAGEN VAN DE BEELDOVERDRACHT

'De meeste technische moeilijkheden, welke zich bij de beeldoverdracht voordoen, en de daarmede samenhangende moeilijkheden
van economische aard, zijn te wijten aan de korte tijd, welke be
schikbaar is voor het overbrengen van een beeld. Vandaar dat vele
van deze moeilijkheden ook voor een groot deel wegvallen bij de
beeldtelegrafie, waar, zoals wij reeds in de inleiding zeiden, veel
meer tijd voor het overbrengen van het beeld beschikbaar is.
Alvorens we tot een bespreking van verschillende oplossingen
voor televisie overgaan, zullen wij in het kort nagaan, welke
moeilijkheden de korte tijd, welke beschikbaar is, met zich mee
brengt. Evenals bij de film is het bij televisie nodig voor het ver
krijgen van schijnbaar bewegende beelden, dat meerdere beelden
per seconde worden weergegeven. En wel is het nodig, dat het aantal
beelden per seconde, de beeldfrequentie, minstens ongeveer 16
bedraagt, wil men een indruk krijgen van vloeiende bewegingen.
Hieruit valt op te maken, dat voor het overbrengen van een compleet
beeld slechts een fractie van een seconde beschikbaar is. Later zullen
we zien, dat men in Europa tot 25, in Amerika tot 30 beelden per
seconde komt, zijnde beide de helft van de aldaar gebruikelijke
netfrequenties. Voor Europa bedraagt de tijd, beschikbaar voor het
overbrengen van een volledig beeld dus 1/25 sec.
Anderzijds moet voor het weergeven van een beeld een verdeling
plaats hebben in stukjes, die men beeldelementen noemt, op een
dergelijke wijze als toegepast wordt voor het drukken van beelden
(fotocliché’s). Die beeldelementen nu, die ieder een zekere ge
middelde lichtintensiteit hebben, kunnen langs electrische weg
worden overgebracht, wanneer de gemiddelde lichtintensiteit wordt
omgezet in een gemiddelde stroomintensiteit. Aan de ontvangzijde
wordt deze stroomintensiteit weer omgezet in lichtintensiteit, en
wanneer alles werkt, zoals behoort, zal de lichtintensiteit van het
betreffende beeldelement aan de ontvangzijde een getrouwe weergave
van de lichtintensiteit van het overeenkomstige beeldelement aan de
zendzijde zijn. Het zal duidelijk zijn, dat men met één electrisch
kanaal (kabel of draadloos kanaal) slechts één bepaalde stroom15

intensiteit tegelijkertijd kan overbrengen, zodat de verschillende
beeldelementen, waarin het uit te zenden beeld wordt verdeeld
achtereenvolgens, en niet ineens kunnen worden overgebracht.
Om een idee te krijgen van de korte tijd, waarin een beeldelement
moet worden overgebracht, moeten we dus eerst een idee hebben
van het aantal beeldelementen, waarin men een beeld moet verdelen.
Evenals dit het geval is bij een fotocliché hangt de verkregen beeld
kwaliteit in sterke mate af van dit aantal beeldelementen. Maakt
men dit te klein, dan zal een beeld ontstaan, waarin geen scherpe
lijnen te onderscheiden zijn. Men heeft dan een te grof raster.
Nemen we een aantal beeldelementen van b.v. 200.000, hetgeen
niet overdreven is voor een goede kwaliteit bij de moderne fijnrastertelevisie, dan zal het duidelijk zijn, dat voor het overbrengen
van één element een tijd beschikbaar is van 1/200.000 maal 1/25
seconde, dus van 1/5.000.000 seconde of 0,2 /z. sec.
Nemen we nu eens aan, dat in het uiterste geval twee opeenvolgen
de over te brengen beeldelementen het grootste verschil in licht
intensiteit hebben dat denkbaar is, d.w.z. dat het eerste b.v. zwart
is, terwijl het andere dan wit is, dan zal voor het overbrengen van het
eerste de electrische stroom een der uiterste waarden hebben, terwijl
voor het overbrengen van het andere beeldelement de stroom de
andere uiterste waarde heeft. In die tijd zal dus één periode van de
electrische (wisselstroom verlopen. (Het is niet noodzakelijk, dat
op die periode direct een tweede volgt; de stroom kan daarna
gedurende een zekere tijd in een gelijkstroom overgaan). De tijd,
die gelijk is aan bovengenoemde periode van de stroom is de tijd,
nodig voor het overbrengen van twee beeldelementen, in ons voor
beeld dus 2 maal 0,2 /z. sec = 0,4 /z. sec. Het zal duidelijk zijn,
dat wanneer de periode 0,4 /i. sec. bedraagt, de frequentie van de
stroom 2j . 106 Hz = 2| MHz bedraagt. (Ook al zou er slechts
één periode optreden, dan zou gedurende die periode de frequentie
MHz bedragen).
Voor het nauwkeurig overbrengen van een zwart-witte overgang,
als boven werd geschetst, is het noodzakelijk, dat een stroomverandering met een frequentie van 2| MHz door het gehele systeem
van zender tot ontvanger behoorlijk wordt weergegeven. Bovendien
zal de frequentie van de draaggolf van een zender, die wij met boven
genoemd signaal van 2| MHz willen moduleren veel hoger moeten
i6

1
liggen, en wel minstens een factor 10 b.v. De draaggolflrequentie
van de televisiezender zal derhalve minstens 25 MHz moeten be
dragen, hetgeen overeen komt met een golflengte van 12 meter.
Om deze en nog andere redenen is het gebruik van ultra korte golven
(dus met een lengte van c.a. 10 meter en lager) voor kwaliteitstelevisie noodzakelijk.
Dit heeft weer tengevolge, dat de reikwijdte van een televisie
zender beperkt is tot enkele tientallen kilometers, daar zoals bekend
is de ultra-korte golven zich quasi-optisch gedragen d.w.z. bijna
zoals lichtstralen. Zo buigen zij niet om de aardoppervlakte, noch
worden zij door boven de aarde gelegen geïoniseerde lagen terug
gekaatst.
De hoge frequenties, welke optreden, na de omzetting van licht
variaties in electrische variaties, hebben ook tot gevolg, dat beelden
niet over normale electrische kabels kunnen worden overgebracht.
Speciale voor deze brede frequentiebanden gefabriceerde kabels zijn
geweldig duur, zodat voor het overbruggen van grote afstanden ook
deze oplossing verre van goedkoop zou worden.
Tenslotte moeten de versterkers, welke zowel aan zendzijde als
aan ontvangzijde nodig zijn voor het versterken van de electrische
variaties (videoversterkers), gezien de brede frequentieband die
doorgelaten moet worden, aan veel hogere eisen voldoen dan de
normale, in de omroep gebruikelijke versterkers.
Al de bovengenoemde moeilijkheden zijn een gevolg van de zeer
korte tijd, die beschikbaar is voor het overbrengen van de beelden.
Bij de eerste systemen, die voorgesteld werden voor het langs electrische weg overbrengen van beelden, werd gebruik gemaakt van een
eigenschap van seleen. Het element seleen was reeds in 1817 ont
dekt, maar de voor ons belangrijke eigenschap werd eerst in 1873
door toevallige omstandigheden ontdekt door Sniith. Deze eigen
schap bestaat hierin, dat de electrische weerstand van het materiaal
afhankelijk is van de lichtintensiteit, waarmede het verlicht wordt.
Bij toenemende lichtintensiteit zal de soortelijke weerstand afnemen,
zodat met dit materiaal de mogelijkheid geschapen was lichtvariaties
in electrische variaties om te zetten.
Theoretisch zou het mogelijk zijn, een groot aantal seleencellen
te nemen, en iedere seleencel via een batterij en een draad met
een gloeilamp te verbinden. Valt op een seleencel een hoeveel
heid licht, dan zal de weerstand van de cel en daarmede de door-
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gelaten electrische stroom bepaald worden door de gemiddelde
lichtintensiteit van het opvallende licht. Het is dus van belang
goed te bedenken, dat een cel slechts één bepaalde stroomsterkte
kan afgeven op een bepaald ogenblik, hetgeen weer betekent, dat
iedere gloeilamp op een bepaald ogenblik maar één bepaalde licht
sterkte kan hebben. Het zal duidelijk zijn, dat om op deze wijze
een beeld over te brengen een groot aantal cellen aan zend- en een
even groot aantal lampen aan ontvangzijde nodig zijn. Het aantal
cellen en lampen is tevens het aantal beeldpunten, waarin het beeld
wordt verdeeld. Als wij dus weer aannemen, dat 200.000 beeld
elementen of, zoals men deze ook noemt, beeldpunten nodig zijn,
zou men een even groot aantal cellen en lampen moeten hebben,
met een even groot aantal draden tussen zender en ontvanger.
Het zal duidelijk zijn, dat dit nooit een practische oplossing kan
worden. Alvorens we nagaan, hoe dit bezwaar kan worden onder
vangen, zullen wij aan de hand van een paar voorbeelden de
invloed van het aantal beeldpunten bespreken.
In fig. 1 l) is boven een beeld ge
tekend, dat moet worden overgebracht.
Het beeld bestaat uit een zwarte letter
Hop een witte achtergrond. Wij nemen
eerst aan, dat wij het beeld in 108 beeld-

H

(/ft te zendenbee/d

Cet 1
2

.□

4
5 0 0^

nf

£□ □ □
£□□□
4D

6 □□? £□□
7 OÉ £□□ □
!□□□
.......£□□ □ ......□ □ Cei/Qü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mozaïek aan óe/eenc’e/ten

Fig. i
Overdracht van een letter H met 108 beeld
punten (9 maal 12).
Lampje 1
'000000000000
2 OO»»OOOMOOO

jooteoooeeooo
400»M»M»000 §
joowMmooo
sooe»ooo«ooo
700«»oooe»oooi
sOO»«OOO«»OOO
9 oooooooooootr
12345678 9 10 11 12
Ontvangen beeld __

x) De figuren 1, 2, 3, 5^-e, 8, 10, 11,13, 17, 18, 30 en 32 zijn met toestemming
overgenomen uit H. Küffer: Fernsehtechnik.
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punten verdelen, nl. 9 rijen van 12 beeldpunten. In fig. 1 is
links onder geschetst, hoe de letter H voor de verschillende beeld
punten komt te staan, en wij zien dat het mogclijk is, dat alle beeld
punten öf wel óf niet belicht worden. Die beeldpunten, welke
zich nl. voor de letter H bevinden worden niet belicht, terwijl
alle andere beeldpunten wel worden belicht door terugkaatsing van
het op het beeld vallende licht tegen de witte achtergrond. De beeld
punten aan de ontvangzijde, die in fig. 1 rechts zijn getekend geven
dus wel of geen licht weer, zodat het resultaat is, dat de letter H
vrij behoorlijk wordt weergegeven.
Anders wordt dit, wanneer wij een meer ingewikkeld beeld aan
zendzijde willen nemen.
Dan zullen er beeld
T
1
I I I
punten zijn, welke slechts
2
gedeeltelijk belicht wor
den, hetgeen we aan de
3
hand van figuur 2 kunnen
4
-L-L
nagaan, waar een letter K
5
1 J
I
wordt overgebracht met
1 I
I
6
I W
eveneens 108 beeldpun
—1—I
1
I
7
ten. Daar de letter K nog
1
nI
een eenvoudig beeld is,
8
1
*
■■—1—j.
1
;
!~~
1
1
1
1
vergeleken bij de over
9
1
1
1
1
__ L
te
brengen beelden die
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
in televisieuitzendingen
(M te zenden beeld

9

I

' 000000000000

2oomoo®wooo

Fig. 2
Overdracht van een letter K
met 108 beeldpunten.
De weergave is veel slechter
dan in fig. I.

3ooeeoeeeoooo
«ooeeeetooooo
^OOtMttOOOOO
footteettoooo
/ooteooeeeooo
sooeeooeeeooo

9000000000000
1

2345678910 11 12

Onti/anqen bee/d
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voorkomen, zal het duidelijk zijn, dat voor een scherpe weer
gave een veel groter aantal beeldpunten nodig is. De invloed
van het vergroten van het aantal beeldpunten is weergegeven in
fig. 3, waar dezelfde letter K van fig. 2 overgebracht wordt met
2700 beeldpunten (45 X 60). Het aantal lijnen van fig. 3 bedraagt
45. Dit zou voor een normaal televisiebeeld nog onvoldoende zijn.
Voor dragelijke beelden
mag men wel rekenen,
dat 180 lijnen een mini
10
mum is, terwijl men in
de practijk veel hoger
15
gaat. Zo werkt men in
X
Engeland met 405 lijnen,
X
in Amerika met 525 en
30
in Frankrijk worden zelfs
1 b b5±d
35
proeven genomen met
1029 lijnen. Weet men
40
het aantal lijnen, dan kan
45
rtrtt-trtt-trti-M-f-i rrrtiTf rtr-rr-HrtHrtm ■ ■
5
X)
15
20
25
30 35
40
45
men het aantal beeld
50
55
60
Uit te zenden beeld
punten bepalen, mits men

mart

illl

fls!
BmJM

Fig- 3
Weergave van dezelfde letter
K met 2700 beeldpunten (45
maal 60). Door het grotere
aantal beeldpunten is de
scherpte veel beter. Van het
ontvangen beeld in zijn ge
heel is het contrast sterk ver
minderd, doordat naast de
letter veel zwart voorkomt
van de getekende cirkeltjes.
In werkelijkheid heeft men
daar natuurlijk geen last van.
De figuur op afstand bekijken.
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het aantal beeldpunten per lijn weet. Aangezien het voor de hand
ligt in horizontale richting eenzelfde rasterfijnheid te nemen
als in verticale, zal het aantal beeldpunten over een zekere lengte
in horizontale richting gemeten hetzelfde moeten zijn, als het aantal
beeldpunten over eenzelfde lengte verticaal gemeten. Indien het
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beeld vierkant was, zou het aantal beeldpunten eenvoudig het
kwadraat van het aantal lijnen bedragen, aangezien het aantal
beeldpunten in verticale richting gemeten, hetzelfde is als het
aantal lijnen. Een vierkant beeld doet echter niet zo prettig aan
als een rechthoekig beeld, waarvan de langste zijde horizontaal
wordt genomen. Beziet men de vraag van een standpunt van oppervlakterendement van de weergavebuizen bij moderne ontvangers,
dan zou men tot een cirkelvormig beeld komen. De eenvoudigste
vorm van het scherm van een weergavebuis is rond, terwijl de lenzen
eveneens rond zijn. Hoewel het mogelijk zou zijn een rond beeld
over te brengen, verkiest men toch een rechthoekig beeld, daar
tevens de schakeling zowel aan zend- als aan ontvangzijde eenvou
diger kan blijven. Wil men nu op een rond scherm een zo groot
mogelijk oppervlak benutten bij een rechthoekig beeld, dan moeten
hoogte en breedte van het beeld gelijk zijn, en krijgt men een vier
kant. Daar zoals boven werd gezegd, een vierkant niet prettig
aandoet, kiest men een rechthoek met een verhouding van hoogte
en breedte gelijk aan 3 : 4. Dit is het prettigste beeldformaat,
terwijl voor een rond scherm het verlies aan oppervlakte t.o.v. een
vierkant beeldformaat slechts 4 % bedraagt. Een andere overweging
is, dat men bij filmweergave een zo groot mogelijk oppervlak van
de filmbeelden wil weergeven, hetgeen alleen mogelijk is, door het
beeldformaat bij televisie aan te passen aan het beeldformaat van
de film. Nu zijn er verschillende beeldformaten bij de film, welke
niet veel van elkaar verschillen. Het meest voorkomende en ook
genormaliseerde in Amerika is 3 14. Ook dit heeft invloed gehad
op de keuze van een formaat 3 : 4 bij televisiebeelden, daar het te
verwachten is, dat men voor de televisiezenders een belangrijk
gebruik van filmweergave zal maken.
Noemen we nu de verhouding van beeldbreedte en beeldhoogte
de formaatfactor F, dan is dus:
b_
(I)
F =
h
Voor het beeld van fig. i is dus b.v. de formaatfactor — = 1,33.
9
60.

Voor het beeld van hg. 3 is de formaatfactor eveneens 1,33, nl. —
45
Zoals we reeds zeiden, wensen we over gelijke afstanden gemeten
in horizontale richting evenveel beeldpunten als in verticale richting
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te krijgen. Hebben we in de verticale richting voor het beeld N
beeldpunten (waarbij N gelijk is aan het aantal lijnen, waarin het
beeld wordt verdeeld), dan zal men horizontaal gemeten voor het
gehele beeld F.N beeldpunten moeten hebben. Uit (i) volgt nl.,
dat b = F.h, zodat in de breedterichting F maal zoveel beeldpunten
moeten liggen, als in de hoogterichting. Iedere lijn bevat dus F.N
beeldpunten, zodat we voor het totale beeld F.N2 beeldpunten
hebben. In het algemeen is dus:
P = F.N2

........................................ (2)

Voor 441 lijnen b.v. vinden wij bij een formaatfactor van 1,33
1,33 X 4412
260.000 beeldpunten.
De onmogelijkheid tussen zend- en ontvangzijde een groot aantal
leidingen te hebben, deed al spoedig de gedachte opkomen slechts
één lichtgevoelig element aan zendzijde te nemen, en één weergaveelement aan ontvangzijde. Zo werd reeds lang voordat een bruik
baar systeem was uitgedacht door Perosino voorgesteld slechts één
seleencel te nemen, en deze op een of andere manier langs de ver
schillende beeldpunten van het uit te zenden beeld te bewegen.
Op deze wijze zouden alle beeldpunten achter elkaar worden over
gebracht, en aan ontvangzijde ook achter elkaar worden weergegeven.
Door de traagheid van het oog zou dan aan ontvangzijde een vol
ledig beeld worden waargenomen. Het bewegen van het opnameelement langs de verschillende beeldpunten noemt men de aftasting
van het beeld. Deze aftasting kan op verschillende manieren ge
schieden. Zo zou voor een rond beeld de spiraalaftasting van Cadelli

b

Fig. 4
Aftastbanen: a. spiraalvormige aftasting; b. aftasting in regelmatig opeen
volgende lijnen. Opm. Ter verduidelijking is de spoed van de spiraal
te groot genomen. In werkelijkheid moeten de windingen nauwkeurig aan
elkaar aansluiten. Zo moeten ook de lijnen in fig. b nauwkeurig aansluiten.
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wel geschikt zijn. In fig. 4a is deze weergegeven. Ook voor moderne
fijnrastertelevisie zou deze spiraalbaan op te bouwen zijn, maar
zou, om eenzelfde nauwkeurigheid te bereiken, een ingewikkel
der schakeling vereisen dan de aftasting volgens de gebruikelijke
methode van fig. 46. Vanzelfsprekend moet de aftasting aan ontvangzijde geheel identiek zijn aan die aan zendzijde, teneinde de
verschillende beeldpunten op dezelfde plaats t.o.v. elkaar te houden.
Bovendien moet de snelheid, waarmede het weergave-element
zich aan ontvangzijde langs de aftastbaan beweegt, gelijk zijn aan
die, waarmede het opname-element zich aan zendzijde beweegt.
We noemen dit verschijnsel synchronisme. Gelijke snelheid aan
zend- en ontvangzijde alleen is echter nog niet voldoende. Wanneer
de verschillende beeldpunten t.o.v. elkaar een juiste plaats innemen,
doch t.o.v. van de beeldranden aan ontvangzijde anders liggen
dan aan zendzijde, zal het beeld geen getrouwe weergave zijn van
het uitgezondene. Hebben de beeldpunten ook t.o.v. de beeldranden
een juiste plaats ingenomen, dan zegt men, dat er tussen zender
en ontvanger isochronisme bestaat. Twee eisen zijn dus aan de
aftastsystemen van zender en ontvanger te stellen: synchronisme en
isochronisme. Een der lastigste problemen van de moderne televisie
techniek is het zorgen voor synchronisme, het zgn. synchroniseren.
Om bewegende beelden weer te geven moet men minstens 10 a
15 beelden per seconde weergeven. Nemen wij even aan, dat we een
beeldfrequentie van 15 beelden per seconde hebben, dan zal de
snelheid, waarmede opname- en weergave-elementen zich langs
het beeldoppervlak bewegen, kunnen worden berekend. Nemen
wij aan, dat het element 0,5 mm groot is (rond of vierkant) dan zal
in 1 seconde moeten worden afgetast: 15 X 1,33 X 4412 X 0,5 mm
1,95 km. Bij deze grote snelheden moet het synchronisme en iso
chronisme bewaard worden. Het zal duidelijk zijn, dat dit moeilijk
heden met zich meebrengt. Deze moeilijkheden zijn voor een groot
deel opgelost, dank zij de toepassing van de traagheidsloze electronenstraalbuizen. Alvorens wij tot de bespreking van deze systemen
overgaan, zullen wij de oplossingen met mechanische middelen
onderzoeken.
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HOOFDSTUK II
MECHANISCHE AFTASTINRICHTINGEN

a. Algemeen.

Er zijn vele systemen voorgesteld om met mechanische middelen
beelden af te tasten, teneinde ze punt voor punt over te brengen.
Verschillende van deze systemen zijn ook in practijk gebracht, de
meeste echter niet. Een systeem, dat duidelijk op de voorgrond is
getreden, is voorgesteld door Nipkozo in 1884. Nipków stelde
voor een schijf te nemen met enige openingen. Achter de schijf
wordt een opnamecel (fotocel) geplaatst, welke dus van het uit te
zenden beeld alleen datgene ziet, wat door de opening, die zich op
een bepaald ogenblik tussen beeld en fotocel bevindt, zichtbaar is.
In fig. 5 is deze methode schematisch voorgesteld. In fig. 5a is
de opstelling van fotocel en schijf getekend, terwijl de ligging der
openingen in de schijf blijkt uit de fig. 56 — 52. De hoek tussen twee
openingen geven we aan met a. Daar het aantal openingen gelijk
is aan het aantal lijnen van het beeld, zal a voor een beeld met 30
lijnen b.v. gelijk zijn aan 5É2 = 12
0. Voorts mag slechts één
12°.
3c
opening tegelijk voor het beeldvenster staan, daar de fotocel geen
indrukken van twee verschillende lijnen tegelijk kan verwerken.
Daarom wordt de breedte van het beeldvenster B' bepaald door de
■l«ns

beeld

—■—■—L
aftastopening —y

fotocel

L synchroonmotor

1----------- aftast schijf

Fig. 5a
Opstelling van beeld, aftastschijf en fotocel bij het ontleden van een beeld
met een Nipkowschijf.j
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afstand van de openingen tot het middelpunt. Immers zal bij een
grotere afstand voor eenzelfde hoek a de afstand tussen de openingen
onderling groter worden. De afstanden van de openingen tot aan
het middelpunt van de schijf zijn niet dezelfde. Indien dit wel het
geval was, zouden alle openingen dezelfde lijn van het beeldvenster
aftasten. Teneinde na een omwenteling van de schijf alle lijnen
van het beeld te hebben afgetast, liggen de openingen op een spiraal,
die gevonden wordt door de afstand tot het middelpunt evenredig
1
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Fig. 56
Fig. 5c
Begin van de aftasting.
Midden van de aftasting.
Aftasting van een beeld met rechtsdraaiende schijf.
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Fig. 5e.
Fig.
Midden van de aftasting.
Begin van de aftasting.
Aftasting van een
een beeld met linksdraaiende schijf, wanneer het beeld, door
het passeren van lenzen, omgekeerd ter plaatse voor de schijf verschijnt.
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met de hoek te laten toenemen. De hoogte van het beeldvenster H'
wordt bepaald door het verschil in radiale afstand tussen de eerste
en de laatste opening. Noemen we de afstanden van de openingen
tot het middelpunt r15 r2, enz., dan zal dus H'
i\—r». Voorts
moet het gehele beeldoppervlak worden afgetast. zodat de lijnen
in hoogterichring nauwkeurig langs elkaar moeien aansluiten.
Noemen we d' de diameter van de ronde aftastopeningen, dan zal
de lijnhoogte gelijk aan d' worden, en in het algemeen moet gelden:
H'
f \
N
........................................
Het is de bedoeling de aftasting van links naar rechts en van boven
naar beneden te doen geschieden, hoewel andersom even goed moge
lijk zou zijn. In het eerstgenoemde geval moet de schijf van fig. 5
dus rechtsom draaien. In fig. 56 is de stand van de schijf getekend
op het ogenblik, dat een begin wordt gemaakt met de aftasting
van een beeld. In fig. 5c is de aftasting juist tot op de helft gevorderd.
Het toerental van de schijf kan worden bepaald, zodra de beeld
frequentie vastligt, en wel is:

d' =

« = 6o/b.......................................

i

(4)

waarin: n = het toerental van de schijf in toeren per minuut.
fB = de beeldfrequentie = het aantal beelden per seconde.
Aangezien de onderlinge stand der aftastopeningen steeds dezelfde
is zal synchronisme bereikt worden, wanneer de schijven aan zend
en ontvangzijde dezelfde toerentallen hebben. Wanneer zender en
ontvanger op eenzelfde wisselstroomnet worden gevoed is het moge
lijk door toepassing van synchroonmotoren synchronisme te ver
krijgen zonder bijzondere maatregelen. Het toerental van een
synchroonmotor is nl. alleen bepaald door het aantal poolparen
en de netfrequentie. Wanneer zender- en ontvangermotor dus
hetzelfde aantal poolparen bezitten, is het duidelijk, dat beide
motoren dezelfde toerentallen hebben, aangezien voor beide de
frequentie gelijk is.
Zorgt men voorts, dat het aftasten aan zend- en ontvangzijde
isochroon verloopt, dus dat op elk ogenblik overeenkomstige beeld
punten worden afgetast, dan zal de weergave verder goed verlopen.
Men merke tenslotte op, dat de draairichting der schijven niet
willekeurig kan zijn, daar bij een verkeerde draairichting een omge
keerd beeld ontstaat. Hiervan maakt men gebruik, wanneer, door
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de toegepaste lenzen (zie fig. 5a) het uit te zenden beeld omgekeerd
wordt, waardoor een foutieve weergave zou worden verkregen.
Dit kan dus direct ondervangen worden door omkeren van de draai
richting van de schijf aan zendzijde. De schijven aan ontvangzijde
moeten dan een voor alle ontvangtoestellen vastgestelde draairichting
hebben. Het omkeren van het beeld, door omkeren van de draai
richting van de aftastschijf is gemakkelijk na te gaan uit de fig. $d
en 5e samen met de fig. 56 en 5c.
Toepassing van synchroonmotoren voor het aandrijven van aftastschijven beperkt de keuze van beeldfrequentie. Wij herinneren
eraan, dat het verband tussen toerental en netfrequentie te vinden
is uit:

en

60 ƒ

v

(5*)

p = É2Z

(5*)

n

n

waarin:
n = het toerental van de motor in toeren per minuut.
p
het aantal poolparen van de motor.
f --- de netfrequentie.
Voor een bepaalde netfrequentie heeft men alleen de beschikking
■ over een aantal toerentallen, welke gevonden worden, door voor
p in (5a) in te vullen: 1, 2, 3, enz. Dit komt vanzelfsprekend door
dat p een geheel getal moet zijn. Zo heeft men voor een netfrequentie
van 50 Hz de beschikking over:
n = 3000; 1500; 1000; 750; 600 t/min.
overeenkomende met:
n = 50; 25; 16,6; 12,5; 10 t/sec.
Aangezien bij de door ons beschouwde schijf het toerental gelijk
is aan de beeldfrequentie, en deze laatste minstens 10 moet be
dragen zullen practisch als beeldfrequentie alleen in aanmerking
komen 12,5; 16,6; 25 en 50 6/sec.
In sommige gevallen, welke later ook beschouwd zullen worden, zijn
hogere toerentallen noodzakelijk; bij die gevallen is de beeldfre
quentie niet langer gelijk aan het toerental van de schijf, en kan
het voorkomen, dat bij een beeldfrequentie van 25 b/sec., toerentallen,
aan zendzijde althans, nodig zijn, welke boven 3000 t/min. liggen.
In dat geval wordt aan zendzijde een periodenomvormer gebruikt,
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die vanzelfsprekend voor elke gewenste frequentie kan worden
ontworpen. Kan de secundaire frequentie een getal zijn, dat een
eenvoudige betrekking heeft tot de primaire (net)frequentie, dan
is dit evenwel wenselijk, daar dan tandwiel- of andere overbrengingen
kunnen worden vermeden.
Bij filmweergave moet men rekening houden met de eigenschappen
van de normale geluidsfilm. Een hiervan is b.v. dat de beeldfrequentie
op 24 b/sec. is vastgesteld. Aangezien bij televisie, zowel voor
mechanische als voor zuiver electrische systemen een beeldfrequentie
gekozen wordt, welke een eenvoudige verhouding tot de netfrequentie heeft (meestal 25 b/sec.) zal de vertoonde -film met deze
beeldfrequentie moeten worden gedraaid.
Dit is, zowel wat betreft het beeld als wat betreft het geluid
mogelijk, zonder de kunstwaarde van de film te storen.
In fig. 6 is de opstelling van een aftastinrichting voor filmweergave
. schematisch weergegeven. Men merke op, dat het licht niet eerst
door de film wordt geprojecteerd, om daarna door de aftastschijf
te worden onderschept, doch omgekeerd. Het voordeel van deze
opstelling, die aan het principe van de aftasting niets veranderd is,
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Fig. 6
Opstelling van de onderdelen voor het aftasten van geluidsfilm
met een Nipkowschijf. (Opstelling van Loewe voor 441 lijnen
en 25 b/sec. geïnterlinieerde aftasting).
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dat de film door de lichtbron minder wordt verhit. De film wordt
nl. slechts verlicht voor zover licht wordt doorgelaten door één
aftastopening. Een nadeel is, dat nu de aftastschijf sterker belicht
wordt, doordat de lichtbron direct op de schijf schijnt, waar anders
de film een belangrijk deel van het licht zou absorberen. Het nadeel
van een sterke belichting van de aftastschijf is, dat deze wellicht
verhit kan worden tot een mate, die een vormverandering tengevolge
heeft, waardoor de nauwkeurige afmetingen verloren gaan. De
onderlinge afstanden tussen de aftastopeningen zouden wel eens
kunnen veranderen, waardoor vervorming in de aftasting zou ont
staan.
De aftastschijf, welke in fig. 6 is weergegeven, is bedoeld voor
aftasten met 441 lijnen. Met behulp van lens L2 kan het beeld op
elke gewenste grootte worden
gebracht, zodat het beeld van
de film precies passend in het
beeldvenster kan worden ge
maakt. Nemen we aan, dat de
optische vergroting 1:1 is, dan
zal het beeldvenster dezelfde
afmetingen krijgen als de beel
den van de film. De beeldafmetingen van verschillende
films zijn niet steeds dezelfde,
en ook het formaat kan ver
schillen. De zgn. beeldsteek is
”3
echter steeds constant en wel
19 mm. In fig. 7 is een strook
van een film afgebeeld, waarbij
de hoofdafmetingen van het
beeld zijn aangegeven. De
breedte van de normaalfilm is
vastgesteld op 35 mm. In het
in fig. 7 weergegeven geval be geluld draagt de beeldhoogte 16,3 mm, 2,6 mm
fUmbroi
__ 35 m
de beeldbreedte 21,75 mrn> ter“
◄
wijl voor het geluid een breedte
Fig. 7
beschikbaar is van 2,6 mm. De
Hoofdafmetingen van normaal
hoogte van het beeldvenster
geluidsfilm.
wordt dus H' = 16,3 mm.
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In ons geval wordt het aantal aftastopeningen van de schijf gelijk
aan het aantal lijnen van het beeld, waarvoor we 441 kozen. Wij
willen even nagaan, hoe de hoofdafmetingen van de schijf worden.
De diameter van een aftastopening wordt gevonden uit (3):
d> =

= 16^3
N
441 = 37 M
De beeldvensterbreedte wordt gelijk aan de beeldbreedte van de
film, waarbij we 10 % toevoegen voor synchronisatiedoeleinden.
Derhalve zou voor de beschouwde aftastschijf B' = 21,75 +
2,18 = 23,9 mm moeten worden. Zoals wij reeds eerder zagen
moet de afstand tussen twee opeenvolgende openingen gelijk aan
Bzijn, terwijl het aantal openingen hier 441 bedraagt. De aftast
openingen liggen op een spiraal. Ter bepaling van de hoofdafme
tingen van de aftastschijf kunnen wij een cirkel denken, die een straal
heeft gelijk aan de gemiddelde radiale afstand van de aftastopeningen
tot aan het middelpunt. De omtrek van een dergelijke cirkel is dan
gelijk aan het aantal aftastopeningen maal de afstand tussen twee
opeenvolgende openingen, dus 441 x 23,9 = 10,54 m- De straal

m

van de gemiddelde cirkel zou dus worden:

1,68 m.

2 77

Het zal duidelijk zijn dat een schijf van deze afmetingen practisch
moeilijk te verwezenlijken is. Immers de diameter van de schijf
moet iets groter zijn, dan die van de gemiddelde cirkel. Theore
tisch meet de schijf een diameter hebben, die H' groter is dan de
diameter van de gemiddelde cirkel. Practisch zal het noodzakelijk
zijn de diameter nog iets groter te maken, teneinde strooilicht af
te dekken. Men maakt een schijf dan practisch zo, dat 30 ... 50 mm
meer wordt genomen, dan theoretisch gewenst is. Voor een aftast
schijf geldt dus, dat:
A = Dm + H' 4- (30 ... 50) mm .... (6)
Voor bovengenoemde schijf zou dus de diameter worden:
A = 3360 4- 16,3 4- (30 ... 50) mm.
hetgeen neerkomt op een schijf van 3410 mm.
De hoek tussen twee opeenvolgende openingen bedraagt dan:
a = — = o° 48' 58,7".

441
Om de afmetingen van de schijf te verkleinen, zou men de optische
vergroting kunnen wijzigen. Zou men deze b.v. 1 : 4 maken, dan
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is langs bovenstaande weg te berekenen, dat de schijfdiameter
wordt tcruggebracht tot rond 1/4 van de oorspronkelijke diameter.
Dit is natuurlijk te danken aan het verkleinen van B'. De beeldvensterhoogte H' echter wordt evenredig kleiner, hetgeen tot gevolg
heeft, dat de aftastopeningen een zo kleine diameter krijgen, dat

ze practisch niet uitvoerbaar zijn. Voor ons geval zou H'
4
4,08 mm. Hieruit volgt voor de diameter der aftastopeningen:
,,
4>o8
d’ = ——= 9>25
441

Behalve het feit, dat deze diameter onuitvoerbaar is, zijn er nog
een paar bezwaren verbonden aan een te kleine waarde van d'.
In de eerste plaats zal de kans, dat een stofdeeltje een aftastopening
verstopt groter worden naarmate de diameter van de opening
kleiner wordt. In de tweede plaats zal de doorgelaten hoeveelheid
licht ook met de diameter van de aftastopeningen verminderen.
Daar deze hoeveelheid licht toch al klein is, is het ook om deze reden
gewenst niet beneden een zeker minimum voor d' te gaan. Als
kleinste waarde voor d' rekent men 30 /*.
De oplossing ligt dan ook in het aanbrengen van de 441 aftastopeningen over verscheidene spiralen. ’) De schijf zal dan verschei
dene omwentelingen moeten maken voor het aftasten van een beeld,
maar bij een practisch bruikbare schijfdiameter zullen de 441
aftastopeningen met voldoende grootte kunnen worden onderge
bracht. Nemen we b.v. aan, dat we de diameter van de schijf 4
maal zo klein maken als oorspronkelijk de bedoeling was, dus
Vd X 3410 rnm = 852,5 mm of rond 850 mm, dan zal de omtrek
van de gemiddelde cirkel 77.850 = 2670 mm bedragen. Is B' =
23,9 mm (zie boven) dan kan men op één spiraal slechts
112

=

aftastopeningen aanbrengen. Het aantal spiralen voor 441

openingen zal dus bedragen

= 3,94. Men maakt in de prac-

tijk het aantal spiralen gelijk aan een geheel getal of een geheel
getal plus een half. In ons geval ligt het dus voor de hand 4 spiralen
te nemen.
>) Met behulp van een afdekschijf wordt gezorgd dat op elk moment slechts
één opening werkzaam is.
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De omtrek van de gemiddelde cirkel zal dus in het algemeen be
dragen :
z.B'
D,„
S .TT

waarin:
z = het aantal aftastopeningen.
B' = de beeldvensterbreedte.
s = het aantal spiralen.
In ons geval is het aantal aftastopeningen gelijk aan het aantal
lijnen van het beeld, zodat:
N.B'

441-23,9

= 840 mm
4 77
Uit (6) vindt men dan de schijfdiameter:
S .TT

Ds = Dm + H' H- (30 ... 50) = 840 4- 16,3 + (30 ... 50)
hetgeen ons een schijfdiameter oplevert van rond 900 mm.
H*
16,3
De diameter der aftastopeningen wordt in dit geval — =
441
= 37 /x. Zoals we reeds opmerkten moet de aftastschijf nu meerdere
omwentelingen maken voor het volledig aftasten van een beeld.
Dit aantal is juist gelijk aan het aantal spiralen, zodat in het algemeen:

n = 6o.s.fB.......................................
(8)
waarin:
n — het toerental in toeren per minuut.
s =. het aantal spiralen.
ƒ = de beeldfrequentie.
Het toerental van bovenberekende schijf zou dus 60 x 4 X 25 =
6000 t/min. bedragen, zodat bij toepassen van een synchroonmotor
met directe aandrijving een periodenomvormer nodig is, die een
secundaire frequentie van 100 Hz levert, aangenomen, dat we een
tweepolige motor nemen, wat meestal in de practijk het geval is.
Bovengenoemde aftastschijf ondergaat nog een verandering in
constructie, wanneer men de film continu voorbij het beeldvenster
schuift. Zoals bekend mag worden verondersteld beweegt de film
zich bij normale projectie schoksgewijze voor de projectielens.
Tijdens de projectie van een beeld staat dit stil, terwijl tijdens
het opschuiven van het ene beeld naar het andere de lens afgesloten
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wordt met behulp van de zgn. vlinder. Zou men dit niet doen, dan
zou allerminst het idee verkregen worden van een rustig beeld.
Bij weergave met behulp van een televisiesysteem met Nipkowschijf kan de film zonder schokken, dus continu, voor het beeldvenster worden voortgetrokken. Dit heeft verschillende voordelen.
In de eerste plaats is de slijtage van het filmmateriaal aanmerkelijk
geringer. In de tweede plaats zal een schoksgewijze voortbeweging
het noodzakelijk maken tijdens het schuiven van de film, het licht
af te dekken (met bovengenoemde vlinder). De opschuiftijd bedraagt
in de practijk 20 % van de beeldperiode, in welke tijd dus geen
aftasting plaats zou kunnen hebben. Dit zou weer tengevolge hebben,
dat de gemiddelde helderheid van het weergegeven beeld zou ver
minderen, en daar men in televisiewerk geen overvloed heeft aan
helderheid, is een verlies van 20 % zeer belangrijk.
De constructie van Nipkowschijven voor filmaftasting, waarbij
de film continu wordt voortgetrokken langs het beeldvenster is
eenvoudiger, doordat de aftastopeningen nu niet meer op spiralen
behoeven te liggen, doch eenvoudig op cirkels kunnen worden ge
plaatst. Er zijn dan verscheidene cirkels aangebracht, om dezelfde
reden als er boven verscheidene spiralen werden toegepast. De ver
vaardiging van schijven met openingen, welke op cirkelomtrekken
liggen kan behalve goedkoper ook veel nauwkeuriger geschieden.
Continue bewogen
film
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Fig. 8
Aftasting van een continu voortbewogen film, waarbij de aftastopeningen
op cirkels kunnen liggen.
a. Begin van de aftasting van lijn 1.
b. Einde van de aftasting van lijn 1.
Einde van de aftasting van lijn 2.
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Dat de aftastopeningen op een cirkelomtrek kunnen liggen wordt
aan de hand van fig. 8 duidelijk gemaakt. Voorgesteld is een film
beeld, dat in fig. 8a door de eerste aftastopening zal worden
afgetast. De snelheid, waarmede de film voorbij het beeldvenster
schuift moet zo groot zijn, dat wanneer de eerste aftastopening lijn
1 heeft afgetast, de film juist een lijnhoogte verder geschoven is.
Bevindt de tweede aftastopening zich t.o.v. het beeldvenster op
dezelfde hoogte als de eerste, dan zal opening 2 vanzelf lijn 2 af
tasten. Zo gaat dat ook met opening 3 en volgende.
De op blz. 31 e.v. gemaakte berekening met 4 spiralen diende om
een inzicht te krijgen in de hoofdafmetingen van de schijf. Wij
zullen thans deze kwestie nauwkeuriger beschouwen. Het aantal
van 441 aftastopeningen zullen wij hierbij handhaven, aangezien,
zoals spoedig hieronder zal blijken dit aantal gekozen is, om aan
bepaalde eisen der interliniëring te voldoen. Een gevolg van dit
aantal openingen is, dat het aantal spiralen of cirkels (bij continu
bewogen film) niet willekeurig kan zijn, b.v. niet 2 of 4. Immers
bij'4 spiralen of cirkels krijgt men op één hiervan —1 = 110,25
4
aftastopeningen. Daar dit aantal openingen natuurlijk een geheel
getal moet zijn, moeten wij om een geheel getal te krijgen voor het
aantal cirkels een getal nemen, dat deelbaar is op 441. Dit kan b.v.
3 of 7 zijn. Wij krijgen dan respectievelijk 147 en 63 openingen op
elke cirkel.
Nemen wij 3 cirkels, dan krijgt men dus drie cirkelomtrekken
met ieder 147 aftastopeningen en wordt het toerental van de schijf
volgens (8) 6o.s.fB = 60 X 3 X 25 = 4500 t/min, als wij s hier
het aantal cirkels noemen. Dit is een niet te groot toerental.
De berekening van de juiste diameter van de aftastschijf verloopt
als volgt:

d'-!L
z

D„

z.B'
S .TT

16,3
= 37
441

441 X 23,9
3 X. TT

1120 mm

Ds = Dm 4- H' + (30 ... 50) = 1120 + 16,3 + (30 ... 50) = 1180mm

Een veel kleinere schijfdiameter kan worden bereikt met 7 cirkels,
maar dan wordt het toerental veel groter. Dan wordt:
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Dnt
en

441 x 23,9

= 480 mm

7

Ds = 480 4- 16,3 4- (30 ... 50) = 540 mm.

Het toerental wordt dan:
n = 6o.s.fB — 60 X 7 X 25 = 10.500 t/min.

b.

Geïnterlinieerde aftasting.

Een beeldfrequentie van 25 b/sec heeft het nadeel, dat het beeld
flikkeringen vertoont. Dit zou met de 24 b/sec. van de film ook het
geval zijn, had men niet bijzondere maatregelen genomen. Deze
bestaan hierin, dat elk beeld feitelijk twee maal wordt geprojecteerd.
Natuurlijk had men de beeldfrequentie bij de film wel hoger kunnen
kiezen, maar dan had men bij de gebruikelijke beeldhelderheid
een beeldfrequentie moeten kiezen, welke tussen 45 en 50 b/sec.
ligt. Het is duidelijk, dat een tweemaal zo grote beeldfrequentie
bij de film twee maal zoveel materiaalkosten met zich mee had
gebracht. Men heeft daarom de vlinder van zodanige constructie
gemaakt, dat elk beeld twee maal wordt geprojecteerd. Behalve, dat
het licht van de projectorlamp dus tijdens het schuiven van het
ene beeld naar het andere door de vlinder wordt onderschept, wordt
het licht ook nog tijdens de projectie van een beeld gedurende een
ogenblik onderschept.
Zo had men bij televisie, om flikkeren te voorkomen de beeld
frequentie kunnen verhogen, waarbij dan alleen een beeldfrequentie
van 50 b/sec in aanmerking zou zijn gekomen, maar in Hoofdstuk I
is al naar voren gebracht, dat de maximum optredende modulatiefrequentie recht evenredig is met de beeldfrequentie. Daar deze
maximum modulatiefrequentie reeds hoog is, en juist de moeilijk
heden van de televisietechniek veroorzaakt, heeft men getracht ook
voor de televisie het flikkeren van het beeld te vermijden, zonder
de beeldfrequentie te verhogen.
De kunstgreep, welke bij de film wordt gebruikt, om het gewenste
doel te bereiken, kon niet worden toegepast bij de televisie. Men
heeft de oplossing gevonden door de zgn. interliniëring. Deze
bestaat hierin, dat eerst de ene helft van de lijnen wordt afgetast,
daarna de andere. Men neemt als eerste helft de oneven lijnen, en
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als tweede de even. Het totale beeld blijft dus bestaan uit N lijnen,
maar het wordt in twee delen weergegeven, zodat de frequentie
van het flikkeren wordt gebracht op 50, terwijl de beeldfrequentie
(het aantal totale beelden per seconde) 25 b/sec. blijft. Een weergave
van het beeld (in het halve aantal lijnen) noemt men een raster.
Een raster van een 441 lijnenbeeld heeft dus 220,5 lijnen. De interliniëring is schematisch voorgesteld in fig. 9. Bij de nadere beschou
wing van de geïnterlinieerde aftasting zullen wij zien, dat elk raster
moet bestaan uit een aantal lijnen 4- 1/2, wil men bereiken, dat de
lijnen van het ene raster nauwkeurig tussen die van het andere raster
passen. Het gevolg hiervan is, dat het totaal aantal lijnen oneven

Fig- 9
Schefhatische voorstelling
van de geïnterlinieerde
aftasting. Eerst worden
de lijnen 1—3—5—enz.
tot en met 337—339—441
afgetast (zgn. oneven
raster) en vervolgens de
lijnen 2—4—6—enz. tot
en met 436—438—440
(zgn. even raster).

436
437
436
439
440
44-1

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

moet zijn. Wij zien dus, dat het lijnental niet 440 of 450 kon worden
gekozen, maar 441 moest zijn. Andere eisen, welke eveneens later
zullen worden behandeld, beperken de keuze van het lijnental nog
verder, zodat b.v. 451 lijnen ook niet zou kunnen worden toegepast.
Wij volstaan voorlopig met mede te delen, dat slechts 32 getallen
aan de eisen voldoen tussen de getallen 300 en 1000. Van deze 32
lijnentallen, welke eventueel zouden kunnen worden toegepast,
zijn er nog 19 welke liefst vermeden moeten worden, zodat slechts
13 lijnentallen aan alle eisen voldoen. Tussen 300 en 600 zijn dit
de volgende lijnentallen: 315 — 343 — 375 — 405 — 441 — 525
en 567.
Behalve bovengenoemd voorbeeld van geïnterlinieerde aftasting,
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waarbij voor een compleet beeld 2 rasters worden weergegeven,
bestaat nog de mogelijkheid per beeld meer dan twee rasters te
nemen. Het meest gebruikelijke is echter het normale tweevoudig
geïnterlinieerd beeld. De aftasting ziet er dan als volgt uit:
Raster i: Lijn: i — 3 — 5 — . . • • — 437 — 439 — 44i
Raster 2: Lijn: 2 — 4 — 6— . . . . — 436 — 438 — 440
Voor een drievoudige interliniëring zou de aftasting er als volgt
uitzien:
Raster i: Lijn: 1 — 4 — 7 —
• — 433 — 436 — 439
Raster 2: Lijn: 2 — 5 — 8 —
• — 434 — 437 — 44°
Raster 3: Lijn: 3 — 6 — 9 —
• — 435 — 438 — 44i

Bij het aftasten van films met een aftastschijf, waarvan de openingen gelegen zijn op cirkels moet de filmsnelheid zo groot zijn,
dat gedurende het aftasten van een lijn de film over een afstand
gelijk aan een lijnhoogte verder geschoven is.
De beeldhoogte H' = 16,3 mm. De lijnhoogte bedraagt derhalve
16,3
441 = 37
Continue bewogen

Fi/m

F//

r

7\

lijn 1

+

5

'2?

l^gwj

A

+

—

V
>

9

a

b
c
Fig. 10
Geïnterlinieerde aftasting van continu voortbewogen film.
a. Begin van de aftasting van lijn 1 door aftastopening 5.
b. Einde van de aftasting van lijn 1. Dit is tevens het begin van de aftasting
van lijn 3 door aftastopening 6.
Einde van de aftasting van lijn 9 door aftastopening 9. Dit is tevens het
begin van de aftasting van lijn 2 door aftastopening 1. Op dit ogenblik
eindigt het eerste (oneven) raster en begint het tweede (even) raster.
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De aftasttijd van een lijn, de zgn. lijnperiode bedraagt dus
111

----

X — =

441------ 25

11025

■sec. De film moet dus met een snelheid van 37/x

per —-— sec. voortbewogen worden; dat is 408 mm/sec. (24,5 m/min.)
11025

Voor geïnterlinieerde aftasting wordt dezelfde filmsnelheid gehouden.
De aftasting is aan de hand van fig. 10 duidelijk gemaakt. Wij nemen
hierbij weer voor de duidelijkheid 9 aftastopeningen Opening
5 tast lijn 1 af. Is dit geschied, dan is de film een lijnhoogte opge
schoven, en bevindt opening 5 zich dus een lijnhoogte van de boven
rand van het filmbeeld. Nu is het de bedoeling, dat lijn 3 van het
beeld afgetast wordt door de volgende opening, dus door opening 6.
Doordat de film één lijnhoogte naar boven is geschoven, moet ope
ning 6 een afstand tot het middelpunt van de aftastschijf hebben,
welke één lijnhoogte minder is, dan die van opening 5. Zo moet
van elke volgende aftastopening de afstand tot het middelpunt
één lijnhoogte kleiner zijn, dan die van de vorige.
Wanneer de laatste aftastopening (nr. 9) de laatste lijn van het
eerste raster heeft afgetast, zal met behulp van opening 1 een begin
moeten worden gemaakt met het aftasten van lijn 2 van het beeld.
Zoals uit fig. ioc blijkt zal dit ook het geval zijn. Vanzelfsprekend
zullen dan de volgende aftastopeningen de lijnen 4, 6, enz. aftasten.
De aftasting van schoksgewijze voortbewogen film met behulp
van de 441 lijnen-aftastschijf van blz. 32 geschiedt zonder interliniëring. Wanneer dezelfde schijf echter toegepast wordt voor
continu voortbewogen film geschiedt de aftasting vanzelf geïnter
linieerd.
De aftasting komt dan als volgt tot stand:
Opening 221: Lijn I
Opening 1: Lijn 2
2.
,,
222:
55
55
4
55
3
6
223:
3:
55
55
55
55
5
enz.
enz.
Raster 2.
Raster 1.
De spiraalaftastschijf, welke dus voor geïnterlinieerde beelden
dient bij continu voortbewogen films, is afgebeeld in fig. na1).
De tekening is met het oog op de duidelijkheid niet op schaal
getekend. In fig. na is ook nog een gearceerde afdekschijf getekend,
waarvan de betekenis nader zal worden uiteengezet.
*) Zie uitslaand blad I.
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In fig. 12 is het beeldvenster getekend. B' = 23,9 mm; H' =
16,3 mm; Dtn = 840 mm.
De middelpuntshoek a is te berekenen uit:
5. 360
a
(9)
z
zodat hier:

a

o

= 3,2653
3,2653° of 3° 15' 55,1"
441
Behalve uit fig. 12 is ook uit fig. 5 te zien, dat het beeldvenster
trapeziumvormig is, terwijl het filmbeeld rechthoekig is. De lijn
periode moet in verband met de synchronisatie constant zijn.
Draait de schijf dus eenparig (hetgeen bij de hoge toerentallen,
welke toegepast worden noodzakelijk is), dan betekent dit, dat voor
elke aftastopcning de middelpuntshoek a gelijk moet zijn. Daarom
is het bij aftasten met een Nipkowschijf onvermijdelijk, dat de lijn
lengte voor elke lijn niet constant is, want bij gelijke middelpunts
hoek is de afstand tot het middelpunt van de schijf niet constant.
Aan ontvangzijde echter is de lijnlengte voor alle lijnen gelijk.
Meestal wordt daar nl. een electrisch systeem toegepast. Ander
zijds hebben wij gezien, dat bij geïnterlinieerde aftasting de aftastopeningen 221 .. .441 het eerste raster aftasten, terwijl de openingen
1 ... 220 het tweede aftas
ten. Het eerste raster komt
overeen met het onderste
deel ABCD, terwijl het
bovenste deel EFAB be
trekking heeft op het twee
de raster.
Noemen we Dmin de
kleinste afstand van een
aftastopening tot het mid
delpunt en D„,ax de grootste
afstand, dan is de lengte
van verschillende lijnen te
berekenen. Immers is:
Fig. 12
lengte lijn = tt.D —— . (10) Beeldvenster met hoofdmaten, waaruit
blijkt, dat dit bij benadering trapezium
360
vormig is.
waarin:
a = de middelpuntshoek tussen twee opeenvolgende openingen.
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Voor lijn 1 is aftastopening 221 werkzaam, waarvoor D = D

lengte lijn I

1

a

360

77.840

dus:

3*2653
= 23,9 mm.
360

Voor lijn 441 is aftastopening 441 werkzaam, waarvoor D =
dus:
a
3*2653
lengte lijn 441 =
77.823,7
23,45 mm.
360
’ ‘J3/
360

Wij hebben hier dus de lijnlengten van het eerste raster voor de
eerste lijn (lijn 1) en voor de laatste lijn (lijn 441).
De berekening van Dmin volgt uit de overweging, dat deze H'
kleiner is dan D„„ dus D„„n = D„, —H' -- 840 — 16,3 = 823,7 mm.
De lengten van de eerste en laatste lijn van het tweede raster
zijn als volgt:
Voor lijn 2 is aftastopening 1 werkzaam, waarvoor D = D,maxi

lengte lijn 2 = n.Dmax

4 _ „.356,3
77.856,3 34a
360

360

= 24,38 mm.

Voor lijn 440 is aftastopening 220 werkzaam waarvoor D = Dmi
a
3*2653
lengte lijn 440 = ir.D„t ----- = 77.840 — = 23,9 mm.
360
360

De berekening van D,'max volgt uit de overweging, dat dezeH'
groter is dan de gemiddelde diameter Dm> zodat Dmax = Dm 4- H'
= 840 4- 16,3 = 856,3 mm.
Voor de afstand van de aftastopening tot aan het middelpunt is
voor de openingen 220 en 221 de waarde Dnt genomen. In werke
lijkheid bedraagt het verschil met D„, echter een halve lijnhoogte,
hetgeen in deze berekening kan worden verwaarloosd.
Uit bovenstaande berekening blijkt, dat van het eerste raster
lijn 441 korter is dan lijn 1 en wel 0,45 mm (1,9 %). Zo is
ook lijn 2 van het tweede raster langer dan lijn 440 en wel 0,48 mm
(2 %)•

Het verschil in lijnlengte, dat ontstaat door het trapezium
vormig beeldvenster heeft een zgn. trapeziumvervorming ten ge
volge, welke aan de hand van fig. 13 verduidelijkt wordt. In deze
figuur is de vervorming overdreven voorgesteld. Het over te brengen
beeld bestaat uit een zwarte balk op witte achtergrond, welke ver40

jA
ticaal is opgesteld. In fig. 13a is raster 1, in fig. 136 raster 2 voorge
steld, overeenkomende met de trapezia ABCD en EFAB. In
fig. 13a is met ABCD het onderste trapezium van het beeldvenster
bedoeld, terwijl ABCD' het rechthoekig over te brengen beeld
voorstelt.
De driehoeken AC'C en BD'D worden dus niet weergegeven.
Het gehele beeld, dus ook de zwarte balk ondergaat eenzelfde verA
7-£
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Fig. 13
Trapeziumvervorming.
Raster i.
Raster 2.
Samenstelling van beide rasters.

vorming. De zwarte balk van fig. 13 is tengevolge van deze ver
vorming aan de onderzijde langer weergegeven dan aan de boven
zijde. Dit geldt voor raster 1. Voor het tweede raster zal de
zwarte balk aan de onderzijde ook langer zijn dan aan de boven
zijde, en wel is de onderzijde van de balk in het tweede raster
even lang als de bovenzijde van de balk in het eerste. Het gevolg
is, dat bij samenvoegen van de twee rasters de scherpte der
zijranden van de balk verloren gaat. (Fig. 13c).
Teneinde bovengenoemde trapeziumvervorming op te heffen,
wordt aan zendzijde een optische correctie aangebracht, die hierin
bestaat, dat het uit te zenden beeld, voor dat de aftasting plaats
heeft, opzettelijk van een rechthoekige in een trapeziumvorm wordt
omgezet. Het uit te zenden beeld past dan precies in het trapezium
vormig beeldvenster.
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Een andere vervorming, welke bij aftasting met Nipkowschijf
ontstaat is te wijten aan het feity dat de lijnen van het beeld niet
rechtlijnig worden afgetast, maar langs cirkelvormige banen1).
Dat deze vervorming aanmerkelijk is, moge blijken uit de volgende
berekening. Voor de aftastschijf van blz. 32 is voor aftastopening
221 D = Dtn = 840 mm. Bij een middelpuntshoek a ontstaat een

boog, met een hoogte, die berekend kan worden uit h

D sin2 —
4

In ons geval is dat dus h — 840 sin2

= 0,166 mm = 166/x.
4
Daar de lijnhoogte 37
bedraagt betreft het hier een afwijking
van ongeveer 5 lijnhoogten. Dit veroorzaakt een vervorming van
horizontale lijnen, hetgeen in te zien is, door te bedenken, dat een
horizontale zwarte balk van een lijnhoogte niet door één, doch
door 4 tot 5 aftastopeningen wordt afgetast.
Ook de cirkelvervorming is door lenssystemen te corrigeren.
Wij zullen thans de werking van de afdekschijf, welke in fig.
na is getekend bespreken. Zoals duidelijk zal zijn, kan het systeem
van zender en ontvanger de indrukken van slechts één aftastopening
tegelijk verwerken. Zoals uit fig. na blijkt bevinden zich bij aftastschijven met verscheidene spiralen ook verscheidene openingen
tegelijkertijd voor het beeldvenster. Zo zullen in de regel in fig. na
4 openingen tegelijk voor het beeldvenster verschijnen. Daarom is
het noodzakelijk bij aftastschijven met meer dan één spiraal een
afdekschijf te gebruiken, welke de aftastopeningen op één na afsluit.
Door in de afdekschijf een spiraalvormige gleuf aan te brengen is
het mogelijk steeds de juiste aftastopening vrij te laten. De afdek
schijf draait in tegengestelde richting van de aftastschijf, en met een
toerental, dat slechts V4 van dat van de aftastschijf bedraagt. Bekijkt
men de gleuf van de afdekschijf ter plaatse van het beeldvenster,
terwijl deze schijf draait, dan zou men kunnen zeggen, dat de gleuf
gelijk met de spiraal van de aftastschijf langs het beeldvenster zakt.
Op deze wijze laat de afdekschijf slechts de openingen van één
spiraal van de aftastschijf vrij, hetgeen neerkomt op één aftast
opening tegelijk.

x) Dit zou nog geen bezwaar zijn, indien aan ontvangzijde de lijnen eveneens
cirkelvormig werden geschreven. Dit is echter niet het geval, daar aan ont
vangzijde voor 441 lijnen een electrisch systeem wordt toegepast met een
electronenstraalbuis.
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De afdekschijf kan direct voor of achter de aftastschijf worden
geplaatst. Echter is het ook mogelijk de schijf op een andere plaats
te monteren, waar een tussenbeeld van het uit te zenden beeld
voorhanden is (zie b.v. fig. 6).
Aan de hand van fig. 11 kan de werking van de afdekschijf worden
nagegaan. Voor de duidelijkheid is het beeldvenster voor de aftast
schijf gelijk genomen aan het (rechthoekige) beeld dat uitgezonden
moet worden.
In fig. 11a is het begin van de aftasting van een beeld voorgesteld.
Dc afdekschijf laat aftastopening 221 vrij, zodat lijn 1 van het beeld
kan worden afgetast. De andere openingen zijn dus buiten werking.
Na één omwenteling van de aftastschijf is opening 331 aan het
begin van het beeldvenster gekomen, en moet lijn 221 van het beeld
afgetast worden. In diezelfde tijd heeft de afdekschijf 1/4 omwente
ling gemaakt, en is daardoor de gleuf van de schijf t.o.v. het beeld
venster één spiraalhoogte van de aftastschijf gezakt, zodat nu
opening 331 vrijgelaten wordt, en de andere niet. T.o.v. het beeld
van een uit te zenden film is de gleuf van de afdekschijf niet één
maar twee spiraalhoogten gezakt, aangezien het beeld zich t.o.v.
het beeldvenster ook beweegt, en wel met een snelheid van een
spiraalhoogte per omwenteling van de aftastschijf (geïnterlinieerde
aftasting bij continu voortbewogen film). De volgende fasen van de
aftasting zijn met behulp van de figuren 11b ... 11e nu gemakkelijk
na te gaan.
Een ander mechanisch aftastsysteem is de aftasttrommel, die in
zijaanzicht is getekend in fig. 14. Het voordeel van de aftasttrommel
is, dat de aftasting van
de lijnen volgens rechte
beeldvenster
banen geschiedt, zodat
o
o
o
o
o
o
geen
cirkelvervorming
o
o
o
o
o
o
ontstaat. Ook is hier geen k------------------- ,
trapeziumvervorming,
daar het beeldvenster
een rechthoekige vorm
heeft. Het nadeel is, dat
Fig. 14
het vervaardigen van een Aftasttrommel. Uit deze figuur blijkt duide
trommel duurder is dan lijk dat hier geen trapezium- en cirkelvervorming optreedt.
van een schijf. In ver
band met de minimum
afmeting van de aftastopeningen moet de diameter van de trommel

_uL
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een minimumwaarde hebben, zodat wat dit punt betreft dezelfde
moeilijkheden ontstaan als bij aftastschijven.
Ook hier worden de aftastopeningen over verschillende spiralen
verdeeld, waarbij een gleuftrommel toegepast wordt voor het af
dekken van de openingen, welke niet werkzaam mogen zijn.
Teneinde een zekere winst in lichtsterkte te verkrijgen worden
soms voor de aftastopeningen van trommels lenzen gemonteerd.
Een winst van 20 tot 30 maal is hiermede te verkrijgen. Het nadeel
is echter, dat de materiaaldikte dan veel groter wordt, waardoor
de optredende centrifugaalkrachten aanmerkelijk toenemen. In ver
band hiermede is het toerental voor een lenzenaftasttrommel of
-schijf beperkt tot 3000, waardoor een klein beeldvenster ontstaat.
Ook voor aftastschijven worden soms lenzen gemonteerd. De dia
meter der lenzen is uiterst gering (ca. 2 mm 0).
In fig. 15 is het aftastsysteem met een spiegelrad volgens Weiller
voorgesteld. Het licht van de lichtbron wordt met een lenzenstelsel
op het spiegelrad geprojecteerd. In de tekening wordt het licht
door spiegel 1 naar het punt a teruggekaatst. Terwijl het rad draait
zal de lichtstraal zich van a naar e bewegen. Is de lichtstraal in c
aangekomen, dan zal spiegel 1 de stand van spiegel 18 hebben in
genomen. Pas op dat ogenblik begint spiegel 2 werkzaam te worden,
en kaatst een lichtstraal terug naar a, welke zich bij verder draaien
van het spiegelrad wederom naar e beweegt. Op deze wijze heeft
horizontale aftasting plaats. De verticale aftasting heeft plaats,
doordat de spiegels verschillende hoeken maken met de as van het
rad. Op deze wijze zal spiegel 1 een lijn aftasten van a naar e, en
spiegel 2 een tweede lijn, welke een lijnhoogte lager ligt. In fig. 15
is niet geïnterlinieerde aftasting verondersteld voor 18 lijnen. Hoe
wel geïnterlinieerde aftasting met een dergelijke opstelling mogelijk
zou zijn, is deze niet toegepast, daar het spiegelrad is verdrongen
door de aftastschijf, voor zover nog mechanische aftastmiddelen
gebruikt werden voor de oorlog.
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HOOFDSTUK III

DE PRACTISCHE UITVOERING DER MECHANISCHE

AFTASTINRICHTINGEN MET NIPKOWSCHIJVEN
Het materiaal voor aftastschijven volgens het systeem van Nipkow
moet bijzonder gelijkmatig van dikte zijn, en volkomen vlak. Men
past behalve duraluminium vloeistaalblik toe. De dikte van het
materiaal bedraagt 0,1 ... 0,2 mm. Dit is net voldoende opdat de
schijf zichzelf draagt.
De aftastopeningen van ongeveer 40 /x kan men vanzelfsprekend
niet direct in dit materiaal aanbrengen. De diameter van een te
stansen gat moet nl. minstens de materiaaldikte bedragen. Daarom
worden in de schijf eerst openingen van 1 mm gestansd. Deze worden
bedekt met stukjes blad metaal, ter dikte van ca. 20 /z. In deze
stukjes bladmetaal stanst men dan de eigenlijke aftastopeningen.
Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken is de vervaardiging
van een aftastschijf een nauwkeurig werk, daar de getrouwheid van
het beeld afhankelijk is van de juiste ligging der verschillende af
tastopeningen t.o.v. elkaar. De ligging van een aftastopening is
bepaald door de afstand tot aan het middelpunt en de hoek a, die
tussen de opening en een volgende ligt. Deze hoek a is constant
voor alle openingen, de afstand tot aan het middelpunt echter niet.
Voor het uitzetten van de hoeken maakt men gebruik van nauw
keurige deelinstrumenten, welke dank zij een microscoopaflezing
een nauwkeurigheid mogelijk maken van 2 seconden. Zoals we reeds
in het vorige hoofdstuk zagen is de middelpuntshoek voor een 441
lijnen-schijf gelijk aan 3,2653°. Met deze middelpuntshoek komt
het aantal beeldpunten van één lijn overeen, zijnde F.N =
1,33 x 441 = 589 beeldpunten. Een beeldpunt komt dus overeen

met een middelpuntshoek van

= 20"• De nauwkeurigheid

bedraagt dus 0,1 beeldpunt, terwijl een fout van 0.5 beeldpunt toe
laatbaar zou zijn.
De radiale afstand tot het middelpunt kan met een nauwkeurig
heid van ongeveer 1 /z worden afgelezen.
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Gaan we voor de sterkteberekening uit van een schijf met een
diameter Ds van 900 mm en een toerental van 6000 t/min. dan is
de omtrekssnelheid:
Ds.7T.n

v

TT X ÓOOO

o,9 X

ÓO

60

= 283 m/sec. . . (11)

Wij merken even op, dat dit een snelheid is van 1020 km/h !
Voorts is de spanning in het materiaal:
y v2 . , 2
= -— kg cm-

ct

(12)

120

waarin:
& = de spanning in kg/cm2
y = het soortelijk gewicht van het materiaal.
v = de omtrekssnelheid in m/sec.
In ons geval bedraagt de spanning dus:
7,8 X 2832

CT

5200 kg/cm2

120

Hebben wij materiaal met een breukspanning van 6000 kg/cm2,
dan bedraagt de veiligheidsfactor hier slechts:

s =

6000

cr

------ =
5200

hetgeen te weinig is.
Neemt men duraluminium, waarvan het soortelijk gewicht 2,7
en de breukspanning 4500 kg/cm2 bedraagt, dan wordt:

2,7 X 2832

CT

120

en

s =

1800

= 1800 kg/cm2

= 2,5

hetgeen wel voldoende is.
De nauwkeurigheid, waarmede de aftastopeningen op de schijf
zijn aangebracht zou natuurlijk doelloos zijn, indien door speling
in de lagers van de schijf een verplaatsing van de gehele schijf en
daarmede van de openingen zou ontstaan. Daarom moet de schijf
in precisielagers worden gemonteerd. De aandrijving geschiedt met
behulp van een synchroonmotor.
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Indien men de schijf in lucht zou laten draaien, zou ter over
winning van de luchtweerstand een groot vermogen nodig zijn
(ongeveer 10 kW). Een ernstiger bezwaar zou zijn, dat de gehele
schijf zou trillen (tengevolge van luchtwerveling) terwijl de stukjes
koperblad, waarin de aftastopeningen zijn aangebracht zouden los
springen.
Men laat daarom een aftastschijf in vacuum draaien (enige mm
kwikdruk). Het motorvermogen, dat hiervoor nodig is blijkt slechts
ongeveer een tiende gedeelte te zijn van het benodigde vermogen
bij draaien in lucht.
De afdekschijf heeft een kleinere diameter dan de aftastschijf.
Meestal bedraagt de diameter slechts een derde deel van die
van de aftastschijf. Bovendien is het toerental van de afdekschijf
slechts 1/4 van dat van de aftastschijf. Wij zagen reeds eerder dat
het toerental gelijk is aan de beeldfrequentie, overeenkomende
met n = 1500 t/min.
De kleinere diameter en het kleinere toerental maken het mogelijk
de afdekschijf van glas te maken. Het ondoorzichtig maken van de
schijf geschiedt door deze te lakken. De spiraalvormige gleuf wordt
dan natuurlijk opengelaten.
In fig. 16 is een aftastinstallatie voor films weergeven. Het
apparaat is geschikt om bij een beeldfrequentie van 25 b/sec. films
geïnterlinieerd af te tasten met 441 lijnen. De lichtbron is een
hogedrukkwiklamp. Met behulp van een holle spiegel wordt het
licht van deze lamp geworpen op de afdekschijf, welke door een
eigen motor met een toerental van 1500 t/min. wordt aangedreven.
Door toepassing van een optisch stelsel met een omkeerspiegel is
de lengte van het apparaat beperkt. Lx en L/ zijn lenzenstelsels.
Het licht passeert dan de aftastschijf, welke in een luchtdichte doos
is gemonteerd en met een eigen motor met een toerental van
6000 t/min. wordt aangedreven. De aftastschijf heeft 4 spiralen,
zoals wij reeds eerder hebben beschreven. Voor het voeden van de
synchrone aandrijfmotor van de aftastschijf wordt 100 Hz gebruikt,
teneinde met een tweepolige motor een toerental van 6000 t/min.
te kunnen bereiken. Het beeldvenster van de aftastschijf wordt met
behulp van een lenzenstelsel L2 op de film geprojecteerd, zodat op
elk ogenblik slechts het licht van één beeldpunt de fotocel, die
in een kastje rechts samen met de voorversterker is geplaatst, bereikt.
Van de voorversterker gaat de videokabel naar de hoofdversterker,
welke in een der panelen langs de wand van de zaal is gebouwd.
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Het aftastapparaat is voorzien van een correctiesysteem voor trape
zium- en cirkelvervorming.
Een ander aftastapparaat is dat van de Fernseh A G. dat universeel
is, daar zowel films, personen en lantaarnplaatjes kunnen worden
afgetast. Het apparaat is schematisch voorgesteld in fig. 17.
Het is mogelijk zonder onderbreking van de ene soort aftasting
op de andere over te gaan.
De aftasting van de film geschiedt met continue beweging, zodat
met een spiraalaftastschijf geïnterlinieerde aftasting bereikt wordt.
Op dezelfde schijf bevinden zich ook spiralen voor de aftasting
van personen en lantaarnplaatjes.
Wij zullen hier de constructie van de schijf in het kort nagaan.
De schijf is ontworpen voor aftasting in 441 lijnen. Het aantal
spiralen bedraagt hier 7, waardoor bereikt wordt, dat de middel
puntshoek tussen de aftastopeningen groter wordt, hetgeen een
grotere nauwkeurigheid mogelijk maakt, terwijl de aftastopeningen
ook groter kunnen zijn, hetgeen eveneens een gemakkelijker construc
tie mogelijk maakt, terwijl meer licht wordt doorgelaten.
Volgens uitdrukking (9) is de middelpuntshoek hier:
a

s X 360

7 X 360

z

44i

= 5/7i4o

De aftastopeningen hebben een afmeting van 60 p.
Volgens uitdrukking (7) is:
D„.

z.B'

441 X B'

S.TT

J7T

Wanneer nu B' wordt vastgelegd, zal daardoor met behulp van de
uitdrukkingen (1) en (3) de diameter van de aftastopeningen vast
liggen. Deze waarde van d' is hier vastgelegd op 60/x, zodat daar
door B' en H' vastliggen.
De berekening van Dm verloopt dan als volgt:
Uit uitdrukking (1) volgt:

terwijl uit (7) volgt:

B' =

z
5i

Substitueren wij deze tweede uitdrukking in de eerste, dan volgt:

H' =

Pm.S.7T

z.F

Tenslotte kunnen wij deze uitdrukking voor H' substitueren in
de uitdrukking voor d' (uitdrukking (3)):

d' = *
N

ö,n.S.1T

z

en hieruit Dm oplossen:
F>,n

d'.z2.F
S.7T

• (13)

waarin dus:

D„,
d'
z
F
$

=
=
=
=
=

de diameter van de gemiddelde cirkel.
de diameter van de aftastopeningen.
het aantal aftastopeningen.
de formaatfactor van het beeldvenster.
het aantal spiralen.

Voor de aftastschijf met 7 spiralen is derhalve:

Dni

0,060 x 4412 x 1,33
7 X 77

= 705 mm

De schijfdiameter Ds zou dan volgens uitdrukking (6) worden:
Ds = Dm + H' + (30 ... 50) = 705 4- 26,2 4- (30 ... 50) mm.
In werkelijkheid heeft de aftastschijf van het apparaat een dia
meter van 760 mm.
Het toerental van de schijf bedraagt 10.500 t/min. hetgeen over
eenkomt met de berekening, die reeds op blz. 35 werd gemaakt
voor een aftastschijf met 7 spiralen.
De dikte van de schijf is 0,2 tot 0,3 mm. De schijf draait in een
luchtdicht afgesloten ruimte, waarin de luchtdruk 5 mm kwik
bedraagt. De dikte van de metaalblaadjes, welke op de aftastschijf
zijn aangebracht en waarin zich de eigenlijke aftastopeningen
bevinden bedraagt slechts 10
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Een andere schijf is gemaakt, waarbij de diameter van de aftast openingen 50 p. bedraagt, en de schijfdiameter 720 mm1).
Voor het afdekken van niet werkzame aftastopeningen zou hier
een gleufschijf kunnen worden toegepast, zoals in fig. 11 is afgebeeld.
Hier is echter inplaats van een gleufschijf met een spiraalvormige
opening een gleuvenschijf toegepast als voorgesteld in hg. 182).
In fig. 18a is het begin van de aftasting weergegeven. Gleuf 1
van de afdekschijf laat aftastopening 221 vrij, zodat lijn 1 van het
beeld kan worden afgetast. Na 1 omwenteling van de aftastschijf
komt opening 284 in het beeldvenster en tast lijn 127 van het beeld
af. In deze tijd is gleuf 1 van de afdekschijf over een hoogte van een
spiraal van de aftastschijf naar boven geschoven, zodat opening 284
vrijgelaten wordt en de andere openingen worden afgedekt.
In fig. i8è is deze toestand weergegeven. In fig. 18c en i8d is de
situatie weergegeven voor tijdstippen na 2 respectievelijk 3 om
wentelingen van de aftastschijf. Fig. 18e geeft de toestand na 3x/2
omwenteling van de aftastschijf, daar op dit ogenblik van het eerste
raster op het tweede wordt overgegaan (de aftastschijf met 7 spiralen
maakt per volledig beeld immers 7 omwentelingen). Op het bedoelde
ogenblik wordt dus lijn 441 van het beeld afgetast, hetgeen ge
schiedt door aftastopening 441. Inderdaad wordt deze opening door
de verder omhoog geschoven gleuf 1 vrijgegeven.
Op het ogenblik, dat lijn 441 volledig is afgetast (dit is precies
na 31/2 omwentelingen van de aftastschijf) moet een begin gemaakt
worden met het aftasten van lijn 2 van het beeld, hetgeen, zoals
we reeds zagen door aftastopening 1 geschiedt. Wij zien hier dus
de sprong van het eerste op het tweede raster. De figuren iSf ... 18:
geven de verschillende fasen van het aftasten van het tweede raster
weer. Het gehele proces moet zich in de beeldperiode van
1/25 sec. afspelen. Een omwenteling van de aftastschijf duurt
derhalve 1/7 X 1/25 = 1/175 sec.
Uit fig. 18 volgt, dat in de tijd, dat een beeld volledig wordt
afgetast, de afdekschijf één gleuf verder draait. Daar de beeld
periode 1/25 sec. bedraagt, zal bij 16 gleuven, zoals in fig. 18 is
genomen het toerental van de afdekschijf bedragen 25/16 t/sec =
93,8 t/min. Dit laat het gebruik van een synchroonmotor niet toe.
Daar wij een dergelijke motor toch willen gebruiken, kan het aantal
gleuven van de afdekschijf niet willekeurig worden gekozen. In aanx) Zie „Zeitschrift der Fernseh A.G.” Dec. 1938 blz. 6.
*) Zie uitslaand blad II.
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merking komen 25 en 50 gleuven. De lengte der gleuven moet iets
groter zijn dan de beeldvensterbreedte. De hoogte der gleuven mag
niet groter zijn dan de hoogte van een spiraal.
De dikte van de schijf is, wanneer deze van metaal wordt gemaakt
ongeveer 0,5 mm.
De gang der lichtstralen is als volgt. Het van de gloeilamp uit
gezonden licht passeert eerst de gleuvenschijf. Daarna passeert het
de film in de vorm van een streep, welke een hoogte heeft, die iets
minder is dan 1/7 van de beeldhoogte. Al naar gelang het beeld op
de film meer of minder helder is wordt op het beeldvenster van de
aftastschijf meer of minder licht geworpen. Na het aftasten valt het
licht op de fotocel, die de lichtvariaties in electrische trillingen omzet.
Bij het aftasten van lantaarnplaatjes of personen zou men met de
spiralen voor filmaftasting een niet geïnterlinieerd beeld verkrijgen.
Teneinde toch interliniëring te bereiken, moet de spoed der spiralen
twee maal zo groot zijn als voor filmaftasting het geval is. Daartoe
is op dezelfde aftastschijf een tweede stel spiralen met grotere
spoed aangebracht.
De aftastschijf is in fig. 19 weergegeven1). De binnenste aftastopeningen liggen op 2 maal 3x/2 spiraal en dienen voor het aftasten
van lantaarnplaatjes en personen. De buitenste aftastopeningen liggen
op 7 spiralen en dienen voor het aftasten van continu voortbewogen
films. Aan de buitenzijde van de aftastspiralen bevinden zich 63
gleuven in de aftastschijf, welke dienen voor de lijnsynchronisatie
Voor elke lijn wordt nl. een synchronisatie-impuls gegeven. Per om
wenteling van de aftastschijf worden dus 63 impulsen gegeven; dat
is voor 7 omwentelingen 7X 63 = 441. Daar de schijf per beeldperiode 7 omwentelingen maakt, worden per beeldperiode 441 lijnsynchronisatieimpulsen gegeven, hetgeen juist gelijk is aan het
aantal lijnen.
Aan de binnenzijde van de aftastopeningen liggen 4 beeldsynchronisatie-impulsen. Wij zullen later op de synchronisatiesignalen terugkomen.
Het beeld, dat met een televisieontvanger wordt weergegeven
vertoont soms enige zwarte strepen in horizontale richting. Men weet
bij het waarnemen van dit verschijnsel, dat aan de zendzijde een
aftastschijf gebruikt wordt. Zuiver electrische beeldanalysesystemen
vertonen deze typische fout nl. niet. Een zwarte streep zal nl. ont
staan, indien een van de aftastopeningen steeds weer ongebruikt
*) Zie uitslaand blad II.
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wordt gelaten. Dit kan het geval zijn, wanneer een aftastopening
door een stofdeeltje is verstopt.
Teneinde in voorkomende gevallen na te gaan, welke aftastopening
een fout van deze soort veroorzaakt, is het goed een algemene uit
drukking te hebben, die aangeeft welke aftastopening een bepaalde
lijn aftast.
Zoals wij reeds eerder zagen ziet het aftastschema voor een oneven
raster er als volgt uit:
opening 221 tast lijn 1 af.
222 35
„
,, 3 33
33
223 33
„
„ 5 33
33
enz.
Hieruit valt direct te concluderen, dat in het algemeen:

221 H- ni —I

lijn nj wordt afgetast door opening

■ (14)

2

waarbij de index 1 aanduidt, dat het hier om een oneven raster gaat.
Voorbeeld:
127 — 1

o

lijn 127 wordt afgetast door opening 221 4 —---- = 284.

441 — 1

lijn 441 wordt afgetast door opening 221

2

= 441

hetgeen we reeds eerder zagen.
Voor een even raster is het aftastschema als volgt:
opening 1 tast lijn 2 af.
,3

2

33

35

33

3

33

33

4
6

33
3,

In het algemeen geldt dus:
(”n)

lijn nn wordt afgetast door opening -----2

• • -(15)

waarbij de index n aanduidt, dat het hier om een even raster gaat.
Voorbeeld:
lijn 440 wordt afgetast door opening 220
lijn 228 wordt afgetast door opening 114
De bovenstaande uitdrukkingen gelden voor het aftasten van film.
Voor het aftasten van lantaarnplaatjes en personen ziet het af
tastschema van een oneven raster er als volgt uit:
opening 1 tast lijn 1 af.
33

2

33

33

3

53

33

3

53

33

5

53

enz.
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In het algemeen geldt dus:
(Wl

lijn Wj wordt afgetast door opening

+1)

.

• (i6)

2

en voor een even raster:
opening 222 tast lijn 2 af.
55
55

223
224

55

55

55
55

4
6

55

55

enz.
waaruit in het algemeen volgt:

«n + 221

lijn nn wordt afgetast door opening

2

Voorbeeld:
lijn 127 wordt afgetast door opening
55
55

55

441
440
228

• • (17)

64
221

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

441
335

Om vervorming van het beeld te voorkomen worden spiegels in
televisie-apparatuur aan de voorzijde van het glas van een spiegelende
laag voorzien. Het gevolg van het gebruik van normale spiegels is
in fig. 20 getekend. Een lichtstraal, welke op de spiegel valt wordt
niet alleen in P, doch ook in P' teruggekaatst. Het gevolg is, dat na
terugkaatsing twee stralen ontstaan. Bij twee spiegels ontstaan uit
een lichtstraal 4 lichtstralen. Weliswaar zijn de lichtstralen, welke
door de voorzijde worden teruggekaatst aanmerkelijk zwakker dan
de andere stralen, doch zij vervormen toch het beeld, doordat zij
de scherpte verminderen. Een dergelijke dubbele terugkaatsing kan
men vermijden, wanneer met de spiegelende laag aan de voorzijde
van de glasplaat aanbrengt.
De installatie van de Fernseh A.G. (fig. 17) heeft voor personenafrasting de Nipkowschijf tussen de lichtbron en het beeld (de persoon)
geplaatst. De fotocellen zien dus de persoon in zijn geheel maar deze
wordt slechts door een beeldpunt tegelijk belicht. Het is duidelijk,
dat daardoor de cabine, waarin hij zich bevindt donker moet zijn.
Dit nu zou een bezwaar zijn, indien niet een middel gevonden was,
om toch de cabine te verlichten, zodat de optredende persoon in de
gelegenheid is iets te lezen b.v. Tijdens de aftasting van een beeld
is inderdaad de cabine geheel donker. Na elk raster worden echter
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io lijnen niet uit
gezonden. In deze
tijd wordt een synchronisatiesignaal
p
gegeven. Deze tijd
pi
benut men om de
i
spiegelende I.tzq
i
cabine te verlichten.
i
i
De lichtbron, welke
i
hiertoe wordt ge
V
I
bruikt moet geheel
I
I
uitgeschakeld zijn,
I
I
zodra met het aftas
\l
ten van een nieuw
I
I
raster wordt begon
I
nen. Hierdoor is het
\I
niet mogelijk de
spiegelende laag —
lichtbron electrisch
uit te schakelen,
daar deze nog een
tijd lang zou naFig. 20
gloeien.
Daarom
Ontstaan
van
verscheidene
teruggekaatste stralen bij
wordt het licht van
normale
spiegels,
waarbij
de
spiegelende laag zich
de lichtbron onder
aan de achterzijde van de glasplaat bevindt. Deze
schept door een af- fout kan worden vermeden, door de spiegelende
dekschijf.
Deze
laag aan de voorzijde aan te brengen.
schijf heeft dus
enige gleuven, welke na elk raster gedurende io lijnen licht
doorlaten. Daar deze lichtimpulsen met een frequentie van 50 keer
per seconde worden gegeven (de rasterfrequentie) zal het voor aan
wezigen net zijn alsof de cabine normaal verlicht was. Daar de tijd,
waarin de cabine feitelijk is verlicht klein is t.o.v. de tijd, gedurende
welke de cabine donker is, moet de lichtsterkte gedurende de verlichtingsperiode zeer hoog zijn. Teneinde hierbij de fotocellen voor
overbelasting te behoeden is een schakeling gemaakt, welke door
de verlichting zelf wordt gestuurd, die de fotocellen buiten werking
stelt.

In fig. 21 is de gehele installatie in blokvorm getekend. Men ziet
hieruit, dat voor de personenweergave gebruik wordt gemaakt van
4 fotocellen. Deze fotocellen zijn van het type met vermenigvul57
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Fig. 21
Blokschema van de gehele installatie voor het uitzenden van de drie soorten
beelden. De betekenis der afkortingen is in de tekst besproken.

diging door secundaire emissie. Wij zullen deze in het volgende
hoofdstuk nader bespreken.
De fotocellen zijn aangesloten op 4 fotocelversterkers
... K4,
waarvan de uitgangen op de mengversterker MVv staan. Een aparte
fotocel is voor het beeldvenster voor lantaarnplaatjesopnamen ge
monteerd, van deze cel is V5 de voorversterker, aangesloten op de
mengversterker MV2.
Zo is er ook een aparte fotocel voor het filmbeeldvenster aange
bracht, die via een voorversterker K6 op de mengversterker MV3
is aangesloten.
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De mengversterkers MVv MV2 en MV3 dienen, om de video
signalen, dat zijn dus de signalen, die van de fotocellen afkomen,
te mengen met de beeld- en lijnsynchronisatiesignalen. Deze signalen
worden, zoals reeds werd opgemerkt door middel van gleuven in
de aftastschijf verkregen, waarachter zich een gloeilamp bevindt en
waarvoor een fotocel. Zo is in fig. 21 een tweetal fotocellen voor
beeldsynchronisatiesignalen en een drietal voor lijnsynchronisatie
signalen te onderscheiden. Deze 5 fotocellen hebben hun eigen
fotocelversterker (Z7 tot en met Ku).
V7 levert beeldsynchronisatiesignalen voor film en lantaarn
plaatjes. De signalen worden aan de mengversterkers MV5 (voor
film), en MV7 (voor lantaarnplaatjes) toegevoerd. Laatstgenoemde
mengversterkers dienen om lijn- en beeldsynchronisatiesignalen te
mengen, waarna het gemengde signaal aan de eindmengversterker
wordt toegevoerd, waar het met het videosignaal gemengd wordt,
zodat het complete samengestelde signaal ontstaat, dat het video
signaal en beide soorten synchronisatieimpulsen bevat. Zo stuurt
de synchronisatiesignalen aan de filmmengversterker MV3 en
MV7 de synchronisatiesignalen aan de lantaarnplaatjes-mengversterker M.V 2 door.
De lijnsynchronisatiesignalen voor film en lantaarnplaatjes
worden door afzonderlijke fotocellen opgenomen en na versterking
door K9 respectievelijk L10 worden zij aan de mengversterkers
respectievelijk MV7 doorgegeven.
Voor cabineopnamen levert versterker K8 met bijbehorende fotocel
de beeldsynchronisatiesignalen aan M79 en MVS. Laatstgenoemde
mengversterker ontvangt zijn signalen van een multivibrator M2. Beide
mengversterkers geven de synchronisatiesignalen door aan meng
versterker MKp die deze met het videosignaal van de cabine mengt.
Een aparte fotocelversterker voor de geluidsopnamen van geluids
film (K12 en r15) is ontworpen, alsmede geluidsversterkers voor
omroep- en cabinemicrofoons (Pr13, L14, K16 en L17).
De uitgangen nu van de 3 versterkers
MV2 en AÏK3 zijn
aangesloten op een schakelbord, waar ook de beide microfoonlijnen en de geluidslijn van de filmweergave op uitkomen. Met één
handbeweging is het nu mogelijk van de ene soort beelduitzending
op de andere over te gaan.
Er zijn drie mogelijkheden, wat betreft de afgaande lijnen van het
schakelbord. In de eerste plaats kan men de uitzending in het
studiogebouw op verschillende plaatsen controleren (technische
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controle, regie, enz.) In de tweede plaats kunnen uitzendingen aan
kabelnetten worden doorgegeven, zoals in Duitsland voor de oorlog
ook wel gedaan werd voor verbindingen tussen steden.
Tenslotte kan de uitzending aan een televisiezender met bijbe
horende geluidszender worden gestuurd. Telkens is er natuurlijk
sprake van een beeldkabel (meestal een coaxiale kabel) en een
geluidslijn.
Aftastrichting

Tot slot van dit hoofd
stuk over de practische uit
a
voering der mechanische
at>
systemen, willen wij de
b
onderlinge stand der aftast
öc
openingen eens beschouwen.
C
Nemen wij eerst voor het
gemak vierkante openingen,
Fig. 22
dan zal het duidelijk zijn,
dat wanneer de radiale af Foutieve stand van een aftastopening.
stand van een der openingen Baan ab wordt tweemaal afgetast, en
geeft dus een heldere streep aan ontvang(ó; zie fig. 22) te groot is, zijde. Baan bc wordt in het geheel niet
deze een gedeelte van de afgetast en geeft aan ontvangzijde een
voorgaande lijn aftast, ter
donkere streep.
wijl een gedeelte van zijn
eigen lijn niet wordt afgetast. In de figuur zal een strook van het
beeld ab twee maal worden afgetast, nl. eerst door b, daarna door a.
Een strook bc zal in het ge
Aftastrichting
heel niet worden afgetast.
Het gevolg van een derge
lijke fout in de constructie
van de aftastschijf is, dat
b
q
een zwarte streep door het
P
beeld ontstaat (strook bc)
terwijl tevens een aangren
zende strook ab te helder
Fig. 23
is. Men vergete hierbij niet,
Bij ronde aftastopeningen is een nauw dat bij een groot aantal
keurig aansluiten van de lijnen niet ge lijnen de afstand tussen ab
wenst, daar b.v. baan q langer zal worden en bc met het blote oog
afgetast, dan baan ƒ>, en dus helderder
op het ontvangen beeld verschijnt dan nauwlijks te zien is. De fout
is daarentegen wel zichtbaan p.

6o

!

Aftasting
baar, daar door het contrast
tussen ab en bc de fout nog
a
versterkt wordt. In de practijk gebruikt men wel geen
b
vierkante
aftastopeningen,
maar bovenstaande redene
ring geldt ook voor recht
hoekige openingen, die wel
Aftasting
toegepast worden, teneinde
de scherpte in horizontale
richting te vergroten.
Voor ronde aftastopenin
gen geldt juist, dat de lijnen
duidelijker te zien zullen
zijn, wanneer de aftast
openingen lijnen aftasten,
Fig. 24
welke precies aan elkaar
Overlappen van aftastbanen bij ronde
sluiten. Fig. 23 toont drie aftastopeningen levert een dubbele af
openingen, welke nauwkeu tasting van de delen, welke door de openingen korter worden belicht.
rig aan elkaar sluitende lijnen
aftasten. Van de lijn, die door
opening b wordt afgetast zal een strook q helderder worden weer
gegeven, dan de strook p, aangezien de punten van strook q langer
belicht worden dan die van strook p. Men kan lijnen van het beeld
beter in elkaar doen overvloeien, door te zorgen, dat de aftast
openingen lijnen beschrijven, welke elkaar enigszins overlappen.
Dit is voorgestcld in fig. 24a. De delen van de lijn, welke afgetast
worden door de boven en onderzijden van de aftastopeningen zullen
ook worden afgetast door de onder- en bovenzijde der beide aan
grenzende aftastopeningen. In fig. 24Z? is een vergroting weergegeven
van de aftastopeningen a en b uit fig. 24a. Het gearceerde deel van
aftastopening b tast een deel van de lijn af, welke daarna nog eens
zal worden afgetast door de onderzijde van opening a. De over
lapping is te berekenen uit de overweging, dat het gearceerde opper
vlak 2 maal wordt afgetast, terwijl het niet gearceerde oppervlak
slecht eenmaal wordt afgetast. Ook bij toepassing van zeshoekige
aftastopeningen wordt overlapping toegepast.
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HOOFDSTUK IV

FOTO-ELECTRISCHE CELLEN

Het omzetten van de lichtvariaties, welke na het aftasten ontstaan,
in electrische variaties geschiedt door fotogevoelige cellen. De
eisen, welke aan deze elementen moeten worden gesteld zijn:

a. de electrische spanning, welke opgewekt wordt en de lichthelder
heid, welke deze spanning veroorzaakt moeten een lineair ver
band vertonen.
b. de werking van de lichtgevoelige elementen moet traagheidsloos
zijn in verband met de zeer korte tijd, welke beschikbaar is voor
het weergeven van een beeldpunt.
c. de lichtgevoeligheid moet zo groot mogelijk zijn, zodat bij de
kleine lichthoeveelheden, welke beschikbaar zijn, toch bruikbare
spanningen opgewekt worden.
Er zijn verschillende typen fotogevoelige cellen, welke op een van
de volgende effecten berusten:

a. het foto-emitterend effect, dat bestaat uit het uitzenden van
electronen bij verlichting van het oppervlak van bepaalde
stoffen.
b. het foto-geleidend effect, dat bestaat uit weerstandvariaties
van bepaalde halfgeleiders bij bestraling met licht.
c. het ontstaan van een foto-e.m.k. tussen twee stoffen, welke
tegen elkaar zijn gedrukt, bij bestraling met licht van het
scheidingsvlak.
De meest gebruikte fotogevoelige elementen werken volgens het
onder a genoemde effect. Men noemt ze foto-electrische cellen, of
kortweg fotocellen.
Het foto-emitterend effect werd door Hertz in 1887 ontdekt.
Door Hallwachs werd aangetoond, dat het emitterend oppervlak
een verlies aan negatieve lading ondergaat. Dat de stroom, welke
uitgaat van het bestraalde oppervlak een electronenstroom is, werd
aangetoond door Lenard, die tevens hierbij de verhouding van de
lading tot de massa der electronen gemeten heeft. Niet alle stoffen
vertonen het foto-electrisch effect. Door Elster en Geitel is aange-
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met de andere toont duidelijk, dat het metaal cesium het meest
geschikte materiaal is voor toepassingen in het zichtbare gebied.
Teneinde de gevoeligheid in het gebied van het rode licht te
verhogen, worden lagen gebruikt van verschillende metalen op
elkaar of van een metaal met een metaaloxyde. Het voordeel van
samengestelde lagen is ook, dat behalve een verhoging van de gevoelig
heid aan de zijde der lage frequenties een verhoging in gevoeligheid
wordt bereikt voor het gehele gebied. Men komt in de practijk tot
fotocellen met een dunne laag cesium op een laag cesiumoxyde, welke
gevormd wordt op een laag zilver. Een dergelijke buis heeft een
gevoeligheidskromme, als in fig. 26 afgebeeld (type 868 RCA); de
horizontale as is in stukken van 1000 A-eenheden verdeeld.
Men onderscheidt vacuumfotocellen en gasfotocellen. De eerste
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golflengte van het licht aangeeft. Willekeurige voorbeelden van
karakteristieken zijn in fig. 27 getekend.
Men onderscheidt:
a. de statische gevoeligheid, dit is de verhouding van de anodestroom tot de lichtflux. Hierbij wordt een bepaalde constante
anodespanning aan de buis gelegd. De lichtflux heeft een be
paalde constante waarde. De gevoeligheid wordt gemeten in
/xA//xWatt.

b. de monochromatische gevoeligheid, dit is de statische gevoelig
heid, waarbij het licht, dat de fotocel bestraalt uit één kleur
bestaat, of uit een smalle band van frequenties.
c. de lichtgevoeligheid, dit is de verhouding van de anodestroom
tot de totale constante flux, welke de fotocel treft. Ook hier
wordt aan de anode van de buis een constante spanning gelegd,
welke volgens voorschriften is bepaald.

d. de 2%70-tungsten-gevoeligheid, dit is de verhouding van de anode
stroom bij een bepaalde constante anodespanning tot de totale
flux afkomstig van een gloeilamp met tungstengloeidraad, die
bij een temperatuur van 2870° K gloeit.

e. de dynamische gevoeligheid, dit is de verhouding van een kleine
anodestroomverandering bij constante anodespanning tot een
kleine verandering van de totale lichtflux. De definitie geldt
voor oneindig kleine veranderingen, zodat:
iq

bF

De gevoeligheid van een fotocel kan aanmerkelijk verhoogd wor
den door een hoeveelheid gas in de ballon aan te brengen. De geemitteerde electronen zullen dan de gasmoleculen ioniseren. De vrij
gemaakte electronen gaan naar de anode, terwijl de ionen teruggaan
naar de negatieve kathode. De verhoging van de anodestroom is
afhankelijk van de anodespanning. Hoe hoger deze is, des te meer
primaire electronen een kans krijgen gasmoleculen te ioniseren.
Daar dit bij hoge anodespanning op de weg van kathode naar anode
eerder geschiedt zullen niet alleen de primaire electronen, doch ook
de vrijgemaakte electronen de kans hebben op hun verdere weg
naar de anode electronen vrij te maken uit verder gelegen gasmole-
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ionisatie plaats heeft, waardoor de buis zich gaat gedragen als
een hoogvacuum fotocel. Als gas wordt argon gebruikt, dat een
compromis vormt tussen de tegenstrijdige eisen van een laag
atoomgewicht en een lage ionisatiepotentiaal.
Het reeds op blz. 17 genoemde selenium behoort tot de fotoelectrische materialen, welke het foto-geleidend effect vertonen.
De seleencel is voor televisie niet bruikbaar in verband met de te
grote traagheid. Als foto-electrisch element, dat aan de hoofdeisen
beantwoordt, welke wij op blz. 63 gesteld hebben, komt alleen
de hoogvacuumfotocel in aanmerking.
Behalve voor een gemakkelijke beweging der electronen is het ook
in verband met de hygroscopische eigenschappen van het fotoelectrisch materiaal noodzakelijk de fotocel in een luchtdichte ballon
te bouwen.
De anode bestaat uit een draadje en wordt op een potentiaal van
ongeveer 150 V aangesloten.
De foto-electrische kathode wordt zo groot mogelijk gemaakt,
teneinde zoveel mogelijk electronen voor een gegeven flux vrij te
maken. Daartoe wordt het venster van de buis zo klein mogelijk
gemaakt, waardoor het door de kathode in de buis teruggekaatste
licht weer op foto-electrisch materiaal valt.
Door bepaalde stoffen aan de kathode toe te voegen kan men de
gevoeligheid voor een bepaalde frequentie verhogen. Bij toepassing
van dergelijke selectieve fotocellen wordt de lichtbron aangepast
aan de fotocel, d.w.z. dat de lichtbron de sterkste straling vertoont
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voor de frequentie van het licht, waar de fotocel het gevoeligst
voor is.
De gevoeligheid van de 919 bedraagt 20 p A/lumen (lichtgevoelig
heid). Voor 8000 Angström-eenheden bedraagt de monochromatische gevoeligheid van deze buis 0,002 p A//x.watt.
Door de cesiumlaag, welke op het cesiumoxyde is gestreken uiterst
dun te houden is het mogelijk de gevoeligheid van de fotocel te
vergroten, waarbij tot 40 p A/lumen kan worden bereikt.
Teneinde de door de fotocel afgegeven spanning groter te maken
past men soms versterking in de fotocel toe door middel van secun
daire emissie. Het principe is in fig. 29 weergegeven. Men past enige
soc emissie kathoden

-lx

2^x“

2x

23x

24x

2*x

— anode
- kathode

«missie kathoden

Fig. 29
Schematische voorstelling van een fotocel met secundaire
emissieversterking.
I

keren secundaire emissie toe (tot 10 maal toe). Het richten van de
electronen tussen de opeenvolgende secundaire kathoden geschiedt
door middel van een electrostatisch veld, of door middel van een
combinatie van een electrostatisch en een magnetisch veld. De
secundaire kathoden worden aangesloten op positieve spanningen,
welke voor iedere volgende kathode hoger ligt. Deze spanningen
kunnen door middel van een potentiometerschakeling van één span
ning worden afgenomen. Soms wordt een spanningsdeler in de buis
ingebouwd. Doordat de spanning per trap 75 a 100 V bedraagt,
wordt de totaal aan te leggen spanning soms betrekkelijk hoog. Voor
9 trappen met 100 V per trap wordt de totale spanning 900 V +
de spanning tussen de laatste secundaire kathode en de anode, welke
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ca. 150 V bedraagt, zodat ongeveer 1000 a 1100 V op de anode moet
worden aangesloten.
Het grote voordeel van secundaire-emissieversterking voor foto
cellen is, dat versterking wordt verkregen met een kleine ruissignaal-verhouding. Het vermogen, nodig voor de voeding van de
secundaire-emissieversterker, is ongeveer gelijk aan dat, nodig voor
een gelijkwaardige buis-versterker. De frequentiekarakteristiek is
zeer goed.

■
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HOOFDSTUK V

FREQUENTIEBANDEN
EN VORM DER AFTASTOPENINGEN
In dit hoofdstuk zullen wij nagaan, welke frequentie het na de
aftasting gemoduleerd licht kan hebben.
Voor een egaal verlicht vlak (b.v. witte muur) zal gedurende het
aftasten geen spanningsvariatie door de fotocel worden afgegeven,
zodat aan de ingang van de videoversterker een gelijkspanning
staat. Voor het weergeven van egaal verlichte delen van een beeld,
zal het dus nodig zijn, dat het gehele stelsel van opname tot aan
de weergave een gelijkspanning kan doorgeven. Nu is dit gelukkig
niet geheel juist, daar men zich anders voor het probleem geplaatst
zag gelijkstroomversterkers te bouwen, welke, zoals wij in een
volgend hoofdstuk zullen zien een critische instelling en onstabiele
werking hebben.
Aan het einde van iedere lijn wordt een synchronisatiesignaal ge
geven, teneinde het synchronisme tussen de aftasting van zender
en ontvanger te behouden. Het gevolg hiervan is, dat tijdens het
aftasten van een egaal verlicht beeld de spanning aan de videover
sterker toch verandert, en wel bij de overgang van iedere lijn op de
volgende. Aan het einde van ieder beeld wordt een beeldsynchronisatiesignaal gegeven, en de frequentie van deze signalen is dus
lager dan die van de lijnsynchronisatiesignalen. Nemen we twee
voudige aftasting en een beeldfrequentie van 25 b/sec, dan zullen
per seconde 2 maal 25 synohronisatiesignalen worden gegeven, zodat
de frequentie van deze signalen 50 Hz bedraagt.
Het is nu niet noodzakelijk, dat de versterkers een gelijkspanning
weergeven, mits ervoor gezorgd wordt, dat de ontlaadtijd der
koppelcondensatoren niet te klein is. Later zal dit punt nog nader
worden besproken.
Van veel groter belang is de hoogst optredende modulatiefrequentie, daar de weergave van de versterkers, zenders en ontvangers
aan de zijde der hoge frequenties niet onbeperkt kan worden uitge
breid. Bovendien bepaalt de hoogst optredende modulatiefrequentie
de vereiste bandbreedte, welke doorgelaten moet worden, hetgeen
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Verschillende testpatronen en hun weergave.
a. Uit te zenden beeld.
b. Verloop van de fotostromen voor de lijnen 1 en 2.
Verloop van de fotostromen voor lijn 3 (ge
trokken lijn), lijn 5 en 8 (lijn met korte
strepen) en fijn 6 en 9 (lijn met lange strepen).
d. Verloop van fotostromen voor lijn n.
Grafische bepaling van de middelpuntshoek.
e.

de basis vormt voor het ontwerp van zender en middelfrequentdeel
der ontvangers. Tenslotte bepaalt de bandbreedte ook de ingenomen
„ruimte” in de aether.
In fig. 30a is een deel van het beeldvenster sterk vergroot weerge
geven. Voor een witte achtergrond zijn enige zwarte balken van
verschillende afmetingen geplaatst, terwijl aangenomen is, dat de
aftastopening een ronde vorm heeft. Aan het begin van de aftasting
van lijn 1 is de aftastopening (met middelpunt M) zo geplaatst, dat
het middelpunt zich op de rand van het beeldvenster bevindt
(stand MJ. De helft van de aftastopening ontvangt wit licht van de
witte achtergrond, zodat de fotocel 50 % van de maximale flux
ontvangt. In de grafische voorstelling, welke in fig. 306 is getekend,
wordt dus 50 % uitgezet. Voor M2 is de hoeveelheid doorgelaten
licht 81 %, hetgeen als volgt kan worden berekend.
In fig. 30e is de stand M2 vergroot weergegeven. Het oppervlak
van het linkerdeel, dat dus geen licht doorlaat is te berekenen uit:
r2 (

TT

.

(18)

- ( -y- -<p —sm (p)

2

180

waarin:
r = de straal van de aftastopening.
(p = de middelpuntshoek van het segment.

Voor een aftastopening met een diameter d' van 40 p is r = 20 p.
Aangezien in ons geval slechts de verhouding der wel en niet
doorgelaten hoeveelheden licht van belang is stellen wij r = 1,
en wordt het gehele oppervlak van de aftastopening gelijk aan
TT r2 =

TT.

Volgens (18) bedraagt het werkzame oppervlak van de opening;

77 .. <p
r — sin <p)
T) =
TT — i/2 (—
180
72

. 119—wn 119°) = 2>54

i/2
180

aangezien in het geval van fig. 30e de middelpuntshoek van het
segment 1190 bedraagt. (De. oppervlakken van cirkelsegmenten
kunnen ook uit tabellen worden gevonden). De verhouding tussen
het werkzame oppervlak van de aftastopening en het totale opper
vlak bedraagt in ons geval dus

= 0,81 of 81 %. Loodrecht
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boven M2 wordt in de grafiek dus verticaal 81 % uitgezet.
Op dezelfde wijze worden de andere punten van de grafiek ge
vonden. De doorgelaten hoeveelheid licht neemt steeds toe, totdat
de aftastopening zich geheel voor het beeldvenster bevindt, en de
witte achtergrond ziet. Zodra echter de opening voor de eerste
zwarte balk schuift vermindert de hoeveelheid doorgelaten licht,
zoals uit fig. 30 duidelijk te zien is. In de stand M14 ontvangt de
fotocel in het geheel geen licht meer, totdat tussen de standen
Af15 en Af16 de hoeveelheid licht weer toeneemt.
Ter bepaling van de doorgelaten hoeveelheden licht op een zwart
wit overgang (z.g.n. helderheidssprong) kan men de stand van de
aftastopening telkenmale 1/10 van de diameter verder schuiven.
Voor de overgang tussen de standen Af4 en Af14 is ter verduide
lijking een tabel gemaakt, waaruit direct de in de grafiek uit te zetten
percentages kunnen worden afgeleid.
Momentele
stand van de
aftastopening.
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De voorgaande beschouwing leert ons, dat een helderheidssprong
tengevolge van de eindige afmetingen van de aftastopening niet als
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een helderheidssprong door de fotocel wordt weergegeven, zodat
een vervorming der scherpe randen ontstaat, welke bij de weergave
aan ontvangzijde ook aanwezig zal zijn. De overgang van zwart
naar wit of omgekeerd heeft een breedte gelijk aan de breedte van
de aftastopening. Hieruit volgt tevens, dat een helderheidssprong
beter wordt weergegeven, naarmate de afmetingen van een beeld
punt kleiner worden, d.w.z. naarmate het lijnental wordt verhoogd.
Teneinde de weergave van helderheidssprongen te verbeteren
heeft men aftastopeningen van andere vorm toegepast. Dit is wel
mogelijk met mechanische aftastmiddelen, doch tot heden nog niet
voor electrische aftastinrichtingen.
In fig. 31 zijn twee practische uitvoeringen van vormen voor
aftastopeningen, welke van de ronde vorm afwijken. De zeshoekige
vorm wordt zodanig
op de aftastschijf ge
plaatst, dat de diago
naal van de zeshoek
loodrecht staat op de
. -JL
I
aftastrichting. Het op
1
pervlak van de opening
moet gelijk zijn aan
Fig. 31
het oppervlak van een
Verschillende vormen van aftastopeningen.
ronde opening.
De verhouding tus
sen de afmetingen d' van beide soorten aftastopeningen kan
derhalve als volgt berekend worden.
Het oppervlak van een cirkel bedraagt x/4 tt d2, dat van een zes
hoek 6 X V4 d2 tg 30°, zodat wanneer wij met d' de diameter van
een ronde opening aangeven en met d" de breedte van een zeshoekige
opening:
*

6 X »/« d"2 tg 30° = Va

waaruit volgt

d'2

d" = 0,95 d'.

Een zeshoekige aftastopening is derhalve 5 % smaller in de aftastrichting dan een aequivalente ronde opening. De overgangstijd
wordt dus 5 % korter dan met een ronde opening, zodat de verbete
ring in de weergave van een helderheidssprong slechts gering is.
Voor rechthoekige openingen (zie eveneens fig. 31) is de verhou74

houding veel gunstiger. Om aan de eis te voldoen van gelijke opper
vlakken van de beide soorten aftastopeningen moet:

h x b = V4 77 d'2 >)
waaruit volgt b
0,785 d', wanneer wij h zodanig kiezen, dat het
aantal lijnen gelijk blijft, zodat h = d’.
De rechthoekige vorm voor aftastopeningen levert dus een ver
korting van de overgangstijd op van 21,5 %, hetgeen een aanmerke
lijke verbetering betekent.
Het nadeel van rechthoekige aftastopeningen is, dat de vervaar
diging van de aftastschijf duurder wordt, doordat het vervaardigen
van rechthoekige stansstiften in verband met de uiterst geringe
afmetingen lastiger is, dan die der ronde. Bovendien is het met
rechthoekige openingen niet meer mogelijk met de gewenste nauw
keurigheid alle aftastopeningen tegelijk in de schijf te stansen.
Uit fig. 30 is nog te zien, dat delen van beelden, welke kleinere
afmetingen hebben dan de aftastopening niet juist zullen worden
weergegeven. Tussen de standen Af20 en Af22 moet nl. een
zwarte balk worden weergegeven, welke smaller is dan een beeld
punt. In stand Af21 bereikt de fotocel het minimum aan licht, doch
terwijl zwart zou moeten worden weergegeven (o % licht) bedraagt
de doorgelaten hoeveelheid licht altijd nog 38 %.
Een dergelijke vervorming tengevolge van de eindige afmetingen
van de aftastopening, zoals wij hierboven hebben leren kennen, en
die zich in horizontale richting (aftastrichting) openbaart, ontstaat
ook in verticale richting. Dit is voorgesteld aan de hand van
de aftasting van lijn 3 in fig. 30. Tijdens het aftasten van de zwarte
balken I en II zal de fotostroom niet tot o afnemen, doch slechts
tot 50 %. Bij balk III neemt de fotostroom weer af tot o. Bij balk IV
echter neemt de fotostroom niet eens af tot 50 %, omdat behalve
in verticale richting de balk in horizontale richting te kleine afme
tingen heeft t.o.v. de afmetingen van de aftastopening. Eveneens
tengevolge van de eindige afmetingen van de aftastopening zal. bij
het aftasten van de lijnen 5 en 8 aan de weergavezijde geen verschil
worden bemerkt, hetgeen ook geldt voor de lijnen 6 en 9.
De weergave van de patronen van fig. 30 is afgebeeld in fig. 32.
Lijn 11 bevat nog een serie zwarte blokken, waarvan zowel de

J) Hierbij moet in werkelijkheid nog een correctie worden aangebracht
in verband met de overlapping van de ronde aftastopeningen; de recht
hoekige overlappen elkaar nl. niet.
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Fig. 32
Beeld aan ontvangzijde van de patronen van fig. 30.

verticale- als de horizontale afmetingen gelijk zijn aan de diameter
van een ronde aftastopening.
Uit het bovenstaande blijkt, dat een juiste weergave mogelijk is
van beeldonderdelen, waarvan de afmetingen groter zijn dan die
van een vierkant, waarin de aftastopening precies past. Een
dergelijk vierkant noemt men een beeldpunt.
De fouten welke hierboven werden genoemd, spelen bij het grote
aantal lijnen, dat heden ten dage wordt toegepast, hoegenaamd
geen rol meer. De afmetingen van een beeldpunt zijn zo klein ge
worden, dat vervormingen ter grootte van een beeldpunt door het
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oog van de toeschouwer niet meer .zullen worden waargenomen.
Een electrische correctie wordt in de videoversterking toegepast,
teneinde de vervorming tengevolge van de eindige afmetingen van
de aftastopening te verminderen. Hierop zullen wij bij de videoversterkers nader terugkomen.
De hoogste optredende modulatiefrequentie wordt bepaald door
de snelheid, waarmede een aftastopening een helderheidssprong
beschrijft. Wanneer uitsluitend van zwart naar wit wordt overge
gaan, zal de fotostroom van minimum naar maximum veranderen.
Daar dit overeenkomt met een halve periode, is de maximum modu
latiefrequentie te berekenen.
Wanneer men deze berekening uitvoert voor een modern televisie
systeem, d.w.z. een systeem, dat met een groot aantal lijnen werkt,
dan komt men al spoedig tot modulatiefrequenties van 3 tot 4 MHz.
Aangezien bij amplitudemodulatie de bandbreedte van de gemo
duleerde draaggolf twee maal de hoogst optredende modulatie
frequentie zal bedragen, zou men alleen voor het beeld een band
breedte van 6 tot 8 MHz nodig hebben.
Door de F.C.C. is in Amerika echter bepaald, dat voor zwart-wit
televisie een bandbreedte wordt vrijgegeven per kanaal van 6 MHz.
Hierin moet bovendien nog het bij het beeld behorende geluid wor
den ondergebracht. Rekent men voor dit geluid een bandbreedte
van 20 tot 25 KHz, dan houdt men slechts ongeveer 4V2 tot 5 MHz
noot het beeld over. Nu bestaan er twee mogelijkheden om het beeld
binnen een kanaal van 5 MHz te houden. De eerste is, de maximale
modulatiefrequentie op 21/2 MHz vast te stellen, waardoor horizon
tale beeldscherpte verloren gaat; de tweede is, een der zijbanden
gedeeltelijk te onderdrukken.
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HOOFDSTUK VI
FOTOCELVERSTERKERS
De fotocelversterker (videoversterker of beeldversterker) moet
aan hoge eisen voldoen. In de eerste plaats moet de versterking
groot zijn, aangezien de door de fotocel afgegeven signalen uiterst
zwak zijn. In de tweede plaats moet de frequentiekarakteristiek
van de versterker overeenkomen met het grote gebied, dat door
de- fotocelsignalen wordt bestreken.
De fotocel levert stromen, terwijl de versterkerbuizen door span
ningen gestuurd worden. Derhalve moeten de stromen van de fotocel
eerst omgezet worden in spanningen. In verband met de kleine
stroomsterkten, welke door de fotocel worden afgegeven, moet de
ingangsimpedantie van een versterker hoog zijn, in de orde van grootte
van verscheidene Mohms. De fotocel kan op twee manieren met de
eerste versterkerbuis gekoppeld worden. De eerste manier is die,
waarbij een toename van de lichtsterkte een toename van de anodestroom van de buis tengevolge heeft. De tweede manier is die,
waarbij een toename van de lichtsterkte een afname van de anodestroom oplevert. Beide schakelingen zijn in fig. 33 weergegeven.
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Fig. 33
Schakelingen van ingang van fotocelversterker.
a. Toename van de lichtflux geeft een toename van de anodestroom..
b. Toename van de lichtflux geeft een afname van de anodestroom..
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Teneinde te voorkomen, dat bij veranderende gemiddelde licht
sterkte op de fotocel de negatieve spanning van de eerste versterkerbuis verandert, wordt de fotocel met behulp van een scheidings
condensator met de eerste buis gekoppeld. De koppeling is in fig. 34
schematisch voorgesteld.
De koppelcondensator zal
tot gevolg hebben, dat
aan de zijde der lage
frequenties de versterking
c
zal afnemen.
De afname van de ver
sterking aan de zijde der
cLiCk
hoge frequenties is te
|R
k
%
R9
Rf
wijten aan de parasitaire
capaciteiten. Deze zullen
nog uitvoerig besproken
worden in een volgend
hoofdstuk over videoversterkers, doch hier kan
Fig. 34
gezegd worden, dat de Koppeling van fotocel met ingangshuis, door
middel van een scheidingscondensator C.
ingangscapaciteit van de
versterkerbuis, alsmede
de bedradings- en onderdelencapaciteit t.o.v. het chassis oorzaak
zijn, dat parallel aan het roostercircuit van de versterkerbuis
capaciteiten staan, welke bij hoge frequenties een dusdanig lage
impedantie aannemen, dat de totale roosterkathodeïmpedantie be
langrijk daalt. Tengevolge hiervan zullen bepaalde fotocelstromen
bij hoge frequenties lagere spanningen aan het rooster van de
versterkerbuis opleveren, dan bij lagere frequenties, hetgeen
resulteert in een lagere afgegeven spanning aan de uitgang van
de versterker. In fig. 35 zijn de parasitaire capaciteiten in het
schema van fig. 34 getekend. Bovendien heeft de fotocel zelf
enige capaciteit tussen anode en kathode, welke capaciteit parallel
aan het rooster van de versterkerbuis staat. Voor de capaciteit
van een fotocel mag men 2 ... 3 pF rekenen. Als eerste versterker
buis kiest men een speciale buis, waarbij de totale ingangscapaciteit
zo klein mogelijk is. Dergelijke buizen hebben capaciteiten van
2 ... 5 pF.
De bedradingscapaciteit kan men zo klein mogelijk houden, door
de bedrading kort te maken, waarbij natuurlijk speciale eisen worden

3
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gesteld aan de opstelling der onderdelen. De onderdelencapaciteit,
d.w.z. de capaciteit van de koppelonderdelen t.o.v. het chassis
kan men eveneens verkleinen door een doelmatige opstelling van
de onderdelen.
T
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• Fig. 35
Parasitaire capaciteiten, welke de versterking bij hoge
frequenties doen afnemen.
Cf = capaciteit van de fotocel.
Co = capaciteit van de onderdelen.
cb = capaciteit van de bedrading.
Cg = ingangscapaciteit van de buis.
Ca = capaciteit van de anodekring.
Aangezien de drie bovengenoemde parasitaire capaciteiten parallel
staan (voor hoge frequenties mag men de impedantie van de grote
koppelcondensator verwaarlozen) moeten deze bij elkaar worden
opgeteld, waarbij men in het gunstigste geval als minimale parallelcapaciteit een waarde van 20 ... 25 pF kan krijgen. Wanneer een
dergelijke capaciteit een te grote afname van de versterking aan
de zijde der hoge frequenties tengevolge heeft, kan men de parallelweerstand verkleinen, waardoor de invloed van de parasitaire capa
citeit pas bij hogere frequenties van invloed begint te worden.
Een vermindering van de waarde van genoemde weerstand betekent
echter ook een vermindering van de verkregen spanning en dus van
de versterking over het gehele gebied. Dit kan enigszins gecompen
seerd worden door versterkerbuizen te nemen, welke een grote
steilheid hebben. In het algemeen kan men dus zeggen, dat de ver-
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Een der televisiestudio’s van de Franse omroep. De rijdende camera’s
zijn voorzien van electronenstraalbuizen, waarop het opgenomen beeld
verschijnt, zoals dit naar de controlekamer wordt doorgegeven.
(Foto: Radiodiffusion Fran^aise).

'J
Een opname-camera, zoals in gebruik bij de Engelse televisie-uitzendingen.
Deze camera’s zijn voorzien van optische controle. De cameraman en zijn
assistenten ontvangen met hun hoofdtelefoons aanwijzingen van de regietafel.
(Foto: B.B.C. Londen).

(

Een kijkje vanuit een der controlekamers van de Engelse televisiestudio’s.
(Foto;

Londen).

Centrale contróle-kamer van de Engelse televisie-studio’s. Hier w
gehele programma definitief samengesteld en aan de zender doo °rc^t ^et
(Foto: B.B.c^^Ven.
’’ L°nden).

I

sterkerbuizen welke voor het versterken van brede frequentiebanden
dienst moeten doen, naast een kleine ingangscapaciteit ook een grote
steilheid moeten hebben. Echter blijft het ontwerp van een fotocelversterker een compromis tussen grote versterking en groot frequentiegebied.
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Fig. 36
Belastinglijn van een hoogvacuum-fotocel. P is het werkpunt. De lijn ab
komt overeen met een anodeweerstand, waarvan de waarde (in K ohm)
is bepaald door tg a. De lijn cd is een belastinglijn voor een grotere
anodeweerstand. Teneinde weer P als werkpunt te krijgen, moet de voedingspanning van Vbi tot Vbi verhoogd worden.
Met een voedingspanning Vbi zou deze grote anodeweerstand geen lineair
verband geven, hetgeen te zien is aan de lijn cb3 die in het kromme deel
van de bundel staat.

Wenst men de gevoeligheid van de fotocel in volts per lumen te
weten, dan is deze te vinden door de gevoeligheid in
te ver
menigvuldigen met de belastingweerstand, die dan in Mohms
moet worden uitgedrukt. Dus is:

ar

= S/. R = F,

(19)

De anodestroomverandering van de versterkerbuis bedraagt dan:
ia =Sd.Vg =

Ri
-S.S
ff .R
•a
Ri 4- R.

■

■

(20)
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Televisietechniek

waarin:
Ri =
Ra =
S =
<$/ =
R =

de inwendige weerstand van de versterkerbuis.
de anodebelastingweerstand van de versterkerbuis.
de statische steilheid van de versterkerbuis.
de gevoeligheid van de fotocel, in nAllm.
de belastingweerstand van de fotocel in Mohms.

In fig. 36 is de Ia—Va karakteristiek van een fotocel getekend.
In de figuur is ook de belastinglijn getekend, die dezelfde betekenis
heeft als de belastinglijn van een normale electronenbuis. Het snij
punt van de belastinglijn met de Va-as ligt bij de batterijspanning,
terwijl de tg van de hoek, die de lijn maakt met de verticale as gelijk
is aan de belastingweerstand in Kohms. Uit de figuur valt op te
maken, dat boven een zekere anodespanning de anodestroom van
de fotocel voor een gegeven flux constant is (de karakteristieken
lopen practisch horizontaal). Bovendien lopen de karakteristieken
van de bundel op gelijke afstanden van elkaar. Dit houdt in, dat
' wanneer de anodespanning van een hoogvacuumfotocel niet beneden
een zekere waarde daalt, de anodespanningsveranderingen even
redig zullen zijn met de fluxveranderingen. Dit is voor televisie
werk een eis.
Verhoogt men de waarde van de anodeweerstand van de fotocel,
dan bestaat de mogelijkheid, dat de anodespanning gedurende een
deel van de periode
beneden het verza Ia
^a=Ra4
F»F«
digingspunt zal da <E
Ra2’
r2
len, waardoor de .E
R*3
f3
lineairiteit verloren o
gaat. Men kan dan %
a4
^ 4
Ra5
deze hoge weer- o
r5
standwaarde behou
den, mits men de
batterijspanning
verhoogt, waardoor
1 vb
de belastinglijn in
anodospanning in Volts
zijn geheel naar
Fig- 37
rechts verschuift, en
Belastinglijn
voor
een
fotocel. Tenge
weer uit het kromme volge van de kromminggasgevulde
van de karakteristieken en
gedeelte van de ka de onderling ongelijke afstanden zal er geen lineair
rakteristieken komt.
verband bestaan tussen Ia en F.
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Fig. 37 toont de Ia—Va
7
karakteristiek van een gas- c
R-5
gevulde fotocel eveneens 3
met een belastinglijn. g
R«3
Aangezien de afstanden
R*2
tussen de verschillende
R*4
karakteristieken hier niet
even groot zijn, zal een
gasgevulde fotocel geen
lineair verband vertonen
\lchtflux in \um«n
tussen afgegeven span
ningen toegevoerde
Fig. 38
fluxveranderingen. Fig. 38 Verband tussen de anodespanning en de
toont het verband tussen lichtflux voor verschillende anodcweerstande afgegeven spanning en den. Deze karakteristieken kunnen afgeleid
de toegevoerde fluxveran worden van die van fig. 37. Uit deze figuur
blijkt, dat het lineaire verband tussen uitderingen voor een gas gangsspanning en lichtflux nog het beste be
gevulde fotocel van de naderd wordt voor de waarde Rai van de
anodeweerstand.
RCA (type 919), voor
verschillende waarden van
de belastingweerstand. Zoals duidelijk te zien is, is een weerstand
Ral wat de lineairiteit betreft gunstiger dan hogere waarden.
Bij de bepaling van de anodebelastingweerstand van een fotocel
moet rekening worden gehouden met de gelijkstroomweerstand
en de wisselstroomweerstand. Zijn deze verschillend, dan moet in
de Ia—Va karakteristiek met de wisselstroombelasting worden
rekening gehouden.
Bij het ontwerpen van een schakeling voor het versterken van
fotocel-signalen moet dus rekening worden gehouden met een hoge
batterijspanning (200 tot 300 V). Wanneer deze immers te laag zou
worden gekozen zou de belastingweerstand te klein moeten worden
genomen om het lineair verband tussen afgegeven spanning en flux
te behouden. Een lage weerstand betekent echter een kleine afge
geven spanning, zodat ook hier een compromis moet worden gezocht.
Een ander gezichtspunt is dat *bij directe koppeling, dus zonder
scheidingscondensator, de weerstand tussen stuurrooster en kathode
van de versterkerbuis niet boven een maximale waarde mag stijgen
bij normale anode- en schermroosterspanningen. Teneinde een
hogere weerstand toe te laten moeten anode- en schermrooster
spanningen van de versterkerbuis verlaagd worden.
«A

R34

O

«0
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HOOFDSTUK VII
ELECTRONENSTRAALBUIZEN

a.

Algemeen

Het belangrijkste onderdeel van de electrische systemen is de
electronenstraalbuis. Deze wordt zowel aan zendzijde als aan ontvangzijde gebruikt, al is de uitvoering natuurlijk verschillend.
Nemen we een ballon, welke luchtledig is, met twee electroden
er in gesmolten, dan zal men, indien men een der electroden een hoge
spanning geeft t.o.v. de andere, stralen krijgen uitgaande van de
negatieve electrode. Omdat deze stralen uitgaan van de kathode,
noemen wij ze kathodestralen. Deze kathodestralen, die reeds zeer
lang bekend zijn, zijn niets anders dan voortvliegende electronen.
Men kan aantonen, dat ze een negatieve lading bezitten, door middel
van de proef van fig. 39.
De electronenstraal treedt
Kathodes! raai
uit de kathode en loopt
tussen de platen
en C2
volgens de lijn a recht door. Kathode
Geven we
een posi
tieve en C2 een negatieve
+
Anode
lading, dan zal de electronen
straal afgebogen worden vol
Fig. 39
gens de lijn b. De negatieve Principe van een electronenstraalbuis.
electronen worden blijkbaar
bij het passeren van de platen door de positieve plaat aangetrokken
en door de negatieve afgestoten.
Een der eigenschappen van electronenstralen hebben we hier
boven dus gezien: men kan ze afbuigen door een electrisch veld,
nl. door de straal tussen twee platen door te doen gaan en de ene
plaat positief t.o.v. de andere te maken.
De afbuiging kan evenwel ook geschieden, door de straal door een
magnetisch veld te doen gaan. We nemen in de televisie geen mag
neten, maar wel magneetspoelen. Hierin kunnen we dan de stroomsterkte regelen en daarmede de afbuiging. (Fig. 40).
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ES):

Van de invloed, die
Kathode straal
zowel electrische als mag
fafgebogen
netische velden op een
electronenstraal hebben,
Kathode
maakt men, behalve voor
*
het af buigen van de straal
ook nog gebruik voor het
Anode
concentreren ervan. Dat
wil zeggen, dat men met
Fig. 40
Afbuiging bij een electronenstraalbuis.
electrische dan wel mag
netische velden zorgt, dat
ergens alle electronen van de straal samenkomen.
Een volgende eigenschap van electronenstralen is, dat als ze
bepaalde stoffen treffen, ze deze doen fluoresceren. Dit is een zeer
belangrijke eigenschap, zoals we later zullen zien.
Nu is een electronenstraalbuis, als in de fig. 39 en 40 weerge
geven, niet bruikbaar. De spanning aan de anode zou, om een
behoorlijke electronenstraal te verkrijgen, 50- tot 80.000 volt moeten
bedragen !
We vinden echter in de gloeikathode een middel om tot beter
bruikbare anodespanningen te komen.
De moderne electronenstraalbuis heeft een vorm als in fig. 41
aangegeven.
We zien eerst de gloeikathode. Deze komt in constructie overeen
met de gloeikathode van electronenbuizen voor radiodoeleinden.
De eigenlijke gloeidraad is bifilair gewikkeld. Hij ligt in een buisje
van aluminium, waarop aan de voorkant een emitterende laag
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Fig. 41
Werkelijke uitvoering van electronenstraalbuis met dubbelelectrostatische afbuiging.
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is gespoten. Onder invloed van de nader te bespreken anoden
ontstaat een electronenstraal.
In principe wordt hier hetzelfde gedaan als bij een normale
radiobuis. Evenwel is een scherm voor de kathode geplaatst met
een zeer kleine opening. Hierdoor bereikt men, dat men een zeer
dunne straal krijgt, waarmede dan verder gewerkt kan worden.
De anoden zijn in de vorm van buizen gemaakt, waar doorheen
de electronenstraal gaat. Dan passeert de straal eerst een paar platen
met XT en X2 aangeduid, die dus in verticale zin een afbuiging
kunnen veroorzaken (vergelijk fig. 39).
De platen
en Y2 zijn verticaal opgesteld en zorgen voor de
horizontale afbuiging van de electronenstraal.
De electronenstraal treft de voorkant van de buis. Deze is aan
de binnenkant bespoten met een fluorescerende stof en afhankelijk
van de soort stof die we gebruikt
hebben, zal het scherm onder
invloed van de straal in een be
k
paalde kleur fluoresceren.
f—
f —
Een vraag, die voor de hand
ligt, is: Waar blijven nu die
electronen, die naar het scherm
D11 D2'
gaan, als ze daar aangekomen
zijn? Deze gaan eenvoudig langs
Fig. 42
de ballonwand terug. Hiertoe is Schemateken van een electronenstraalbuis.
de wand tussen scherm en electrodensysteem geleidend gemaakt
met een grafietlaag. Bovendien is deze geleidende laag met een
contactveer verbonden met de eerste anode, zodat de geleidende
laag een positieve spanning voert.
De verschillende electroden hebben de volgende betekenis:
a) De kathode dient natuurlijk om electronen uit te zenden.
b) De Wehnelt cylinder is een cylinder, welke zich om de kathode
bevindt en een negatieve spanning
Wehneltcylinder
1ê Anode
voert. Door de grootte van de nega
tieve spanning kan men de inten
siteit van de electronenstraal rege
len
. Deze intensiteit ofstraalstroom^Gloeidraad '-Kathode
sterkte wordt in i^A uitgedrukt. De
kathode is met wehneltcylinder
Fig. 43
Principe van de Wehnelt-cylinder. vergroot weergegeven in fig. 43.
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c) De twee anoden dienen in de eerste plaats om een positieve
spanning t.o.v. de kathode te krijgen, om op deze wijze de electronenstraal te vormen. Een grote rol spelen de beide anoden ook
voor de bundeling van de straal.
d) Over de af buigplaten valt het volgende te zeggen:
Heeft men twee afbuigplatenstellen als in fig. 41, dan spreekt
men van dubbel electrostatische afbuiging. Heeft men voor de af
buiging twee spoelstellen (waarbij dan elk stel loodrecht op het
andere staat), dan spreekt men van dubbel eïectroniagnetische af
buiging. In fig. 44 is dit aangegeven. De spoelen V hebben een ver
ticale afbuiging ten gevolge, de spoelen H een horizontale. We
zien, dat we t.o.v. de electronenstraal de beide afbuigende spoelen
in één punt kunnen plaatsen. Maken we de spoelen gelijk, dan zal
de horizontale gevoeligheid gelijk zijn aan de verticale. Onder de
gevoeligheid verstaan we het aantal mm, dat de straal op het scherm
afbuigt per stroomeenheid door de spoel. Daar de constructie van
de spoelen kan worden veranderd voor een bepaalde buis (de spoelen
zijn aan de buiten
kant van de buis
&
afbuigspoelen H
aangebracht)
kan
men voor een buis
de gevoeligheid niet
i_^^afbuigspoelen V
direct in mm op
scherm
geven, maar geeft
____________
. ^electronenstraal
men de gevoeligheid
M aan in mm mm
spoelbreedte en per
i
<
Gauss gemiddelde
Fig. 44
veldsterkte. Daar de
gevoeligheid nu al Electronenstraalbuis met dubbele electromagnetische afbuiging.
leen nog maar af
hangt van de snel
heid der electronen en van de afstand van spoelen tot scherm,
zal voor een bepaalde straalstroom de gevoeligheid van beide
afbuigspoelstellen even groot zijn. De spoelen worden aangebracht
om de hals van de buis en zoveel mogelijk geschoven naar het
conisch gedeelte.
Bij dubbel electrostatische afbuiging is de toestand anders. Het
is constructief onmogelijk de beide platenparen op dezelfde afstand
van het scherm te plaatsen, zonder een zeer ongunstige vorm der
87

platen te krijgen. De platen moeten nl. voor een grote gevoeligheid
zo dicht mogelijk bij elkaar zitten. Daarbij mag de lengte niet te
klein worden, zodat men wel genoodzaakt is geweest de platen achter
elkaar te zetten.
Nu neemt men voor een oscillograaf de platen aan kathodezijde
als horizontale platen en de andere (aan schermzijde) als verticale
platen. De eerste hebben
nl. een grotere gevoeligheid.
|Sch*rm
Bezien wij fig. 45, dan zien
we direct, dat de platen, die
het verst verwijderd zijn van het scherm (platen 1) de
grootste uitwijking op het
scherm ten gevolge hebben
Fig. 45
(b > a), terwijl de construc De grootste afwijking op het scherm
tie dezelfde is en ook de treedt op bij de platen die het verst van
het scherm zijn verwijderd.
afbuigspanning. Deze afbuigspanning doet de straal
nl. over een zekere hoek a afbuigen. Aan de horizontale platen
komt de te onderzoeken spanning te liggen; om dus nog zo
klein mogelijke spanningen te kunnen onderzoeken, nemen we
de gevoeligste platen.
In fig. 46a is het scherm van een buis getekend.

A

Jq_
p

a

a.
b.

b

Fig. 46
Scherm van een electronenstraalbuis.
De spot of lichtvlek bevindt zich in A, t.g.v. de afbuiging.
De spot beweegt van A naar B en terug naar A onder invloed
van aangelegde spanningen.
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Stel de vlek op het scherm, die ook wel spot wordt genoemd,
staat in A. Dan is dus de afbuiging door de verticale platen = p
en door de horizontale platen = q.
Leggen we nu aan de horizontale platen een sinusvormige span
ning en aan de verticale een zgn. zaagtandspanning, dan zal de
vlek (zie fig. 466), door de zaagtandspanning horizontaal van A
naar B bewegen. Daarna, in B aangekomen, verspringt de spanning
plotseling (zie fig. 47) van B op A '. De vlek verspringt dus weer naar
A op het scherm (fig. 466).
B
B'
Tijdens het gaan van A
naar B, zal de vlek door de
horizontale platen verticaal
A
A'
worden afgebogen, en, om
Zaagtandspanning
dat een sinusspanning aan
gelegd is, zal een oscillogram
Fig. 47
ontstaan als in fig. 466, mits Verloop van een zuivere zaagtandspanning
de beweging van A naar B
maar snel genoeg verloopt en zich doorlopend herhaalt. De traagheid van het oog is oorzaak, dat men de eigenlijke beweging van
de spot niet ziet.
De zaagtandspanning dient zo zuiver mogelijk de vorm van
fig. 47 te hebben. We zullen later zien, dat zich hierbij moeilijk
heden voordoen.

b.

Afbuiging van de electronenstraal

De electrostatische afbuiging van de electronenstraal vindt bij
electronenstraalbuizen voor televisie weinig of geen toepassing. De
reden daarvoor is, dat het opwekken van zaagtandspanningen voor
televisiedoeleinden niet zo gemakkelijk is, als het opwekken van
zaagtandstromen. Men past dus bij electronenstraalbuizen voor
televisie in de regel magnetische afbuiging toe. De factoren,
waarvan de afbuiging afhankelijk is, zijn na te gaan door een
eenvoudige berekening van de afbuiging.
Noemen we hiertoe de veldsterkte van het magnetisch afbuigende
veld H, dan zal een electron, dat zich door het veld beweegt met
een snelheid v, een kracht ondervinden, waarvan de grootte, afge
zien van omrekenfactoren, gelijk is aan:
K = H.e.v.
.
(29)
Hierin is e de lading van het electron.
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De beweging, die het electron uitvoert, zal een roterende worden,
omdat de kracht steeds loodrecht op de bewegingsrichting van
het electron werkt. Noemen we de straal van zijn baan R, dan is
de centripetale kracht uit te drukken door:
m.ift
K =
(3°)
~R~

Hierin is m de massa van het electron.
Daar de krachten K uit (29) en (30) gelijk moeten zijn, kunnen
we beide uitdrukkingen aan elkaar gelijk stellen:
TT
m.v2
(3i)
H.e.v. =
Lossen we hieruit R op, dan vinden we:
•

R

•

■

C32)

L

>

I7

----- spoel

sch erm—

*7

Fig. 48
Bepaling van de afbuiging bij een electronenstraalbuis.

Noemen we de hoek, die de afgebogen electronenstraal met de
oorspronkelijke richting maakt 8 (Zie fig. 48), dan is:
boog 8
l
~R
R
wanneer l klein is t.o.v. R.
Noemen we L de afstand van het afbuigende veld tot aan het
scherm en p de afwijking van de vlek op het scherm, dan is:
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boog 8
A
als 8 klein is (dan is nl. tgb gelijk aan 8).
Substitueren we hierin de in (32) gevonden waarde voor R3 dan
krijgen we de afwijking op het scherm, nl.:

p = L.tg 8 = L. L 8 = L

L.l.H.e
P = ---------m.v
Substitueren we hierin nog voor v\

2.E.±^

v

ni

dan wordt:

L.l.H
P ~ \7Ë'

C I
2.m

(33)

e

Daar in deze uitdrukking behalve — voor een bepaalde buis de
rn
waarden van L en l constant zijn, is:

p = c

H

k

waarin c een constante is, afhankelijk van de constructie van de buis.
De afwijking van de vlek blijkt dus evenredig te zijn met de
veldsterkte van het magnetische veld, en verder afhankelijk van de
hoogste anodespanning E. Daar de sterkte van het magnetische veld
evenredig is met de bekrachtigingsstroom van de afbuigspoel, is
de afwijking van de spot evenredig met deze stroom.

J) Deze formule kan gevonden worden door te overwegen, dat een electron,
dat een potentiaalverschil E doorloopt, een energie bevat, welke gelijk is
aan e.E. Hierin is e de lading van het electron en E het potentiaalverschil.
De energie, die het electron bevat is ook gelijk aan 1l2.m.vi3 waarin m de
massa en v de snelheid van het electron voorstelt. Beide uitdrukkingen
kunnen aan elkaar gelijkgesteld worden, zodat;
e.E — ^li.rn.v2
Lossen we hieruit de snelheid op, dan vinden we:
V =

Z eI

2.E.--m
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Focusseren

Onder focusseren verstaan we de electronenstraalbuis zo instellen,,
dat we een scherpe lichtvlek verkrijgen. Hiervoor is ncdig, dat de
electronen in één punt samenkomen. Men zorgt verder, dat dit
punt zich ter plaatse van het scherm bevindt.
In hoofdzwak zijn er drie methoden, om een scherp focus in een
electronenstraalbuis te krijgen.
De electrostatische focussering,
de electromagnetische focussering en
de gasfocussering.
v<

V2

Fig. 49
Electrostatische focussering.
De electrostatische focussering komt tot stand met een electrisch
veld, dat gevormd wordt door het potentiaalverschil, dat be
staat tussen de twee delen van de anode. De anode is gesplitst
in twee delen, die respectievelijk eerste en tweede anode worden
genoemd, en waarvan de tweede de hoogste potentiaal voert. De
eerste anode is op een spanning aangesloten, welke aanmerkelijk
lager is dan die van de tweede anode, terwijl deze spanning ook
nog regelbaar is. Op deze wijze verkrijgt men, dat het potentiaal
verschil tussen beide anoden regelbaar is, en daarmede de sterkte
van het electrisch veld, dat tussen beide anoden ontstaat. Dit is
voorgesteld in fig. 49, waar inplaats van het electrische veld
de aequipotentiaalvlakken in doorsnede zijn aangegeven. Aan de
hand van deze figuur is na te gaan, dat wanneer van links een
divergerende (uiteenlopende) electronenstraal aankomt, deze door het
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electrische veld
tot een converge
rende wordt ge
maakt. In werke
lijkheid hebben
de beide anoden
niet de vorm van
twee platen met
b
een opening erin,
maar zijn busvormig. In fig. 50
zijn enige mo -—
gelijkheden ge
c
schetst. Het ver
Fig. 50
schil tussen de
figuren a, b en c Verschillende anodenopstellingen voor electrostatische
focussering.
is alleen gelegen a. Beide anoden hebben gelijke diameters.
in de diameter b. De eerste anode heeft een kleinere diameter.
De eerste anode heeft een grotere diameter.
van de anoden,
die in fig. 50a
gelijk is voor beide anoden, terwijl ook verschillende diameters
mogelijk zijn (fig. 506 en c).
De electrodensystemen van sommige buizen kunnen vrij ingewikkeld worden, doordat men in de anoden verschillende plaatjes
met kleine openingen monteert (diafragma’s), welke ten doel hebben
een zo dun mogelijke electronenstraal te verkrijgen. Electrostatische
focussering wordt voor televisiebuizen in de regel niet gebruikt.
De electromagnetische focussering,
pa.vxxm
d*e in buizen voor televisie meestal
wordt toegepast komt tot stand
door het aanbrengen van een
v XXaRxxx
magnetisch veld.
_
-------_
Defocussering- of concentratiespoel wordt evenals de afbuigspoelen om de hals van de
electronenstraalbuis aangebracht.
Tengevolge van het magnetische
veld zullen electronen, welke niet
in de richting van de as van de
Fig. 51
Werking van de focusseringspoel. buis het veld binnentreden naar

o

•
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de as teruggebogen worden, waarbij alle electronen in één punt
samenkomen. Dit kan worden aangetoond aan de hand van fig. 51.
Nemen we aan, dat een electron bij het binnentreden van het
veld een hoek a met de as van de buis maakt, dan kan zijn snel
heid v ontbonden worden in een snelheid v sin a loodrecht op de
as en een snelheid v. cos a evenwijdig aan de as. Op de component
v. cos a wordt door het magnetisch veld, dat evenwijdig aan de
as gericht is, geen kracht uitgeoefend, doch wel op de component
loodrecht op de as, dus loodrecht op het veld. Men kan aantonen,
dat er een spiraalvormige beweging ontstaat, waarbij de centripetale
kracht op de component v sin a gelijk is aan:

m (y sin a) 2
R

(34)

De kracht door het magnetisch veld uitgeoefend is ook:
H.e.v. sin a

(35)

waarin:

H = veldsterkte van het magnetisch veld.
e = de lading van een electron.

Stellen we de uitdrukkingen (34) en (35) aan elkaar gelijk, dan
wordt:
m (y sin a)»J2
- = H.e.v. sin a
R
en lossen we hieruit R op, dan is:

m (y sin a)>2;
H.e.v. sin a

m.v. sina
H.e

• • (36)

Het electron beweegt zich met een snelheid v sin a langs een
baan met een straal R, waarvan de lengte dus per omwenteling
2 tt R bedraagt.
Noemen we de tijd voor het beschrijven van één omwenteling t,
dan is:
2 TT m
2 TT m.v. sin a
t =
• • (37)
~hT
H.e.v. sin a
In deze laatste uitdrukking komt de hoek a, die het electron
bij het binnentreden van het magnetisch veld met de as maakte
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niet voor, dar wil dus zeggen, dat alle electronen, welke een hoek
met de as maken bij het binnentreden van het veld, in hetzelfde
punt van de as zullen samenkomen. Uit (37) volgt ook, dat t afhangt
van de veldsterkte, zodat het punt, waarin alle electronen samen
komen verplaatst kan worden, door de sterkte van het veld te varië
ren. Het focus wordt hier dus ingesteld, door de stroomsterkte van
de concentratiespoel.
We kunnen ook een uitdrukking vinden voor de veldsterkte H.
Noemen we de afstand van de focusseringspoel tot aan het scherm
van de buis L, dan moeten de electronen in de tijd t het scherm
juist bereikt hebben. Immers dan zullen zij ter plaatse van het
scherm samenkomen, en zal de spot een zo klein mogelijke diameter
hebben. In die tijd t moeten de electronen een weg L in de richting
van de as hebben afgelegd. De snelheid in de richting van de as
bedraagt v, zodat L = v.t
Substitueren we voor t de in (37) gevonden waarde, dan krijgen we:
H

2 77 v.m

L.e

(38)

De focussering met gas werd in 1920 door de Amerikaan van der
Bijl aangegeven. Hierbij wordt een hoeveelheid Argon (10-3 mm)
of helium (2.io-3mm) in de buis aangebracht.
De voortvliegende electronen zullen de gasmoleculen in de buis
ioniseren, doordat ze bij
botsing electronen vrijma
a = IaVg-karakteristiek
ïa
b = lonendtchtheid = f(Vg)
ken. Deze positieve ionen
In de buurt van punt P is
zullen een positieve kern
de gunstigste Vg voor
vormen langs de as, en door
scherp focus
Va-Ey
hun veel grotere traagheid,
vergeleken bij de electronen
deze laatste naar zich toe
trekken, dus naar de as van
de buis. Met deze methode
b
van focussering zijn spotdiameters verkregen van 0,2
tot 0,5 mm. Is de spanning
v9
op de Wehneltcylinder laag,
dan zullen geen ionen ont
Fig. 52
staan, terwijl ook bij hoge Verloop van de ionendichtheid bij gasfocussering.
waarden van Vg} de ionen95

J

dichtheid kleiner wordt. Volgens von Ardenne verloopt dit ongeveer
als in fig. 52 aangegeven.
Uit de figuur blijkt, dat er slechts een klein gebied is waar een
behoorlijke focussering zal optreden, zodat men niet geheel vrij is
in de keuze van de spanning aan de Wehnelt cylinder. De gasfocussering is dus niet te gebruiken, waar verschillende waarden van de
Wehneltcylinderspanning gewenst zijn. Daar dit bij televisiebuizen
juist het geval is, zal gasfocussering hier niet bruikbaar zijn. Er zijn
hiervoor nog meer redenen aan te wijzen, waarvan b.v. een is, dat
de gevoeligheid van de afbuiging niet constant is voor verschillende
waarden van de afbuigspanningen. De belangrijkste reden is evenwel
deze, dat door de aanwezigheid van de trage gasionen, een snelle
verandering in de stand van de electronenstraal niet mogelijk is.
d.

Naversnelling

De helderheid van de lichtvlek (spot) op het scherm is van ver
schillende factoren afhankelijk, o.a. van de snelheid, waarmede de
electronenstraal het scherm treft. Nu is deze snelheid direct
afhankelijk van de hoogste anodespanning, daar deze aan de electronen de nodige versnelling geeft. Zowel bij electrostatische als bij
electromagnetische afbuiging is de gevoeligheid van de afbuiging
afhankelijk van de snelheid, die de electronen hebben, tijdens het
passeren van het af buigend veld. Is deze snelheid groter, dan wordt
de gevoeligheid kleiner. Teneinde nu, ondanks een noodzakelijk
hoge anodespanning een betrekkelijk grote gevoeligheid te krijgen,
past men zgn. naversnelling toe, d.w.z. dat men de afbuiging van
de electronenstraal voor de hoogste anodespanning plaats laat vin
den. In dat geval is die laatste anodespanning de naversnellingsspanning, daar de electronen hun grootste versnelling pas na de
afbuiging verkrijgen.
Electronenstraalbuizen aan de zendzijde

We hebben reeds boven gezegd, dat het principe van de electronenstraalbuis niet alleen aan de ontvangzijde, doch ook aan de zendzijde
wordt toegepast. We willen nu eerst nagaan hoe dat aan zendzijde
in zijn werk gaat. Er zijn verschillende methoden ontwikkeld, waar
van die van Zworykin voor fijnrastertelevisie tot nu toe wel het
meest toegepast is.
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Een van de contróle-kamers van de Engelse televisie-omroep. Panelen met
geluidsversterkers en een schakelpaneel. Geheel links een controlepaneel
voor het beeld.
(Foto: B.B.C., Londen).

Dezelfde contróle-kamer met de video-versterker-panelen. De juiste instelling
der panelen kan worden gecontroleerd met de drie buizen, welke op de
achtergrond zichtbaar zijn.
(Foto: b.b.c., Londen).

De opnamebuis van
P2 1 PI
Zworykin, ook wel ico
noscoop genoemd, is
schematisch in fig. 53
geschetst. De buis be
R
vat, evenals normale
electronenstraalbuizen,
■2ê Anode
een indirect verhitte Cylinderu
+
H
kathode, een WehneltV
cylinder, een eerste en
•1? Anode
: bi
een tweede anode.
Het scherm is hier
vervangen door een
dubbele plaat. Een
B4
der platen P2 bestaat
uit een groot aantal
B3
B2
zeer fijne stukjes fotoelectrisch
materiaal.
Fig. 53
Dit is door een spe
Principeschema van een iconoscoop.
ciaal procédé zo neer
geslagen, dat de stukjes onderling geïsoleerd zijn. De plaat Px is
een gewone geleidende plaat. Daar tussen Px en P2 een isolatielaag
ligt, is het duidelijk, dat alle elementen van het mozaïek op P2
ieder voor zich een condensator vormen met Px. Het zijn dus vele
condensatortjes met één gemeenschappelijke electrode Pr.
De plaat P2 is gericht naar
het uit te zenden beeld.
Dit wordt met behulp van
een positief lenzenstelsel op
A
B
1/l3l25 sec
het mozaïek van P2 gepro
jecteerd.
Elk element van
a
P2 zal nu een zekere licht
stroom ontvangen, overeen
komende met de lichtsterkte
van het uit te zenden beeld
C
D
Va 5 sec
ter plaatse. Het fotoëlectrisch
materiaal zal dan electronen
b
uit
gaan zenden, en het aan
Fig. 54
Lengten van <de zaagtandstroomperioden tal uitgezonden electronen
voor een lijn- en een beeldafbuigsignaal. zal evenredig zijn met de
7 Televisietechniek.
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lichtsterkte ter plaatse. Hierbij gelden alle overwegingen, die bij
de fotocel zijn genoemd.
Elk beeldelement krijgt dus een zekere lading t.o.v. de plaat Plt
De aftasting van het scherm P2 door de electronenstraal gaat hier
als volgt: Door de afbuigspoelen V wordt de electronenstraal in
horizontale zin afgebogen. Hiertoe laat men een zaagtandstroom
door de spoelen V lopen. (Fig. 54a). Van A naar B neemt de
stroom lineair toe. De electronenstraal wordt dus b.v. van links
naar rechts afgebogen en de spot tast dus een lijn van kleine
condensatortjes van P2, in horizontale zin, af. De periode van
de lijnzaagtandstroom is als volgt te berekenen. Stel H
525
lijnen en fB = 25 beelden/sec, dan is dus de lijnfrequentie
= 25 X 525 = 13125 Hz. De periode moet dus t

I

13125

secon<^e ^e“

dragen.
Door de spoelen H sturen we tegelijk een zaagtandstroom (fig. 546).
Deze is op een andere schaal als fig. 53a getekend. Daar de beeld
frequentie 25 b/sec. is, moet de periode dus 1/25 sec. bedragen.
De electronenstraal wordt tijdens zijn horizontale kipbeweging
dus verticaal ook afgebogen en wel met de beeldfrequentie. Daar,
aan het einde gekomen van een lijn (bij B), de electronenstraal plot
seling terugvalt tot dezelfde afbuiging als bij A, zal de electronen
straal in werkelijkheid de juiste manier van lijnaftasting volgen,
want de tijd voor de terugslag is veel kleiner, dan voor het oplopen.
Door de amplitude van de zaagtandstromen de juiste waarden te
geven kan men er zorg voor dragen, dat de electronenstraal juist
één lijn aftast in de tijd, dat hij in verticale zin één lijnhoogte daalt.
Is de spot beneden gekomen, dan vliegt hij terug naar boven, want
de zaagtandstroom valt weer op de oorspronkelijke waarde terug.
Een beeld is dan afgetast, en het aftasten van het volgende beeld kan
beginnen. We zullen later zien, dat voor geïnterlinieerde aftasting
enige wijzigingen moeten worden gemaakt: De periode van de
beeldzaagtandstroom moet gehalveerd worden. De afbuiging in
verticale zin geschiedt dan precies twee maal zo snel, zodat eerst
de oneven en daarna de even lijnen afgetast worden, terwijl per
seconde twee maal zoveel rasters worden afgetast. De periode van
fig- 54^ wordt dan 1/50 sec. inplaats van 1/25 sec.
We zullen nu nagaan, hoe de omzetting van lichtvariaties in
electrische variaties plaats vindt.
We zagen reeds, dat door het invallen van licht op een conden-
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satorelementje, een hoeveelheid electronen wordt uitgezonden.
Het elementje krijgt dus een tekort aan electronen, zodat t.o.v. de
plaat Pi een positieve lading ontstaat, evenredig met de lichtsterkte
ter plaatse in het beeld. Passeert nu de electronenstraal dit elementje,
dan is het duidelijk, dat deze positieve lading zal worden geneutra
liseerd. De loop der electronen is dan: — Plaat Pr — R — Batterij
— Batterij B2 en B3 — electronenstraal. — Plaat P2. We zien
dus, dat er een stroom door R ontstaat evenredig met de lading
van het condensatorelementje. Zo worden achtereenvolgens alle
condensatorelementjes afgetast, en aan de klemmen van R ont
staan spanningen evenredig met de ladingen der condensatoren
en dus met de lichtsterkte der punten van het beeld. In de practijk
kan men met R -- 10000 Q voor de spanning aan R een waarde
van i m V verkrijgen (ampitude). De klemmen van R komen te
liggen aan de ingang van een versterker.
We willen nu nog enige bijzonderheden van de buis nagaan.
We hadden evengoed voor de afbuiging van de electronenstraal
afbuigplaten kunnen nemen. In de practijk past men echter
steeds dubbel electro-magnetische afbuiging toe. De afbuigspoelen
worden ook hier over de hals van de buis geschoven, op een ge
meenschappelijk juk gemonteerd.
De dubbele anode dient ook hier voor de focussering.
De schakeling van de buis volgt uit fig. 53. De batterij B.x dient
om de Wehneltcylinder een vaste negatieve spanning te geven. De
batterijen B3 en B2 geven de spanningen respectievelijk voor de
eerste en de tweede anode. Batterij Bx dient om de plaat Pr een vaste
positieve spanning te geven. Het samenstel van kathode, Wehnelt
cylinder, anode en afbuigspoelen noemt men wel eens electronenkanon.
Aangezien het niet mogelijk is, het electronenkanon en het
beeld uit dezelfde richting op plaat P2 te richten, zal men altijd
een zekere trapeziumvervorming krijgen. In fig. 53 valt het beeld
rechthoekig op plaat P2. De aftasting geschiedt evenwel volgens
een trapezium. Dit kan gecorrigeerd worden, door de amplitude
van de afbuigstromen zodanig te variëren, dat het resultaat een
rechthoekige aftasting wordt. Men zou ook het beeld langs optische
weg van een rechthoekige vorm in een trapeziumvorm kunnen
veranderen.
Een groot voordeel van de iconoscoop is zijn betrekkelijk grote
gevoeligheid. Deze is te danken aan het feit, dat gedurende de ge99

hele aftasting de beeldelementen werkzaam zijn. Zoals we bij de
Nipkowschijf zagen is de lichtstroom erg klein, omdat bij een beeld,
bestaande uit 441 lijnen, een beeldpunt x/6 p sec. duurt. De fotostromcn zijn daardoor uiterst gering. Bij de iconoscoop treden de
electronen doorlopend uit het foto-electrisch materiaal, en de lading
neemt dus doorlopend toe, totdat de spot weer eens passeert, en
meteen alle lading neutraliseert.
Door deze grote gevoeligheid is men in staat camera’s te bouwen,
die de gevoeligheid van filmcamera’s benaderen, waardoor men bv.
in staat is directe buitenopnamen te maken. De fijnheid van het
raster wordt bepaald door de diameter van de aftastende spot,
want men kan de foto-electrische bolletjes op plaat P2 veel kleiner
maken, dan dit met de spot van de electronenstraal het geval is.
Er worden dan ook steeds meerdere foto-electrische bolletjes op
plaat P2 door de spot tegelijkertijd afgetast, hetgeen natuurlijk geen
bezwaar is.
De spot kan tot 0,2 mm worden verkleind, wat een rasterfijnheid
oplevert, die beter is dan men nog kan toepassen in verband met
andere onderdelen van de beeldoverdracht.
Men bouwt de buizen in de stand als schematisch is aangegeven
in fig. 53 met de voorversterker samen tot camera’s, welke meestal
verplaatsbaar worden gemaakt. Daar de apparaten voor voeding
en afbuigspanningen te zwaar zouden worden bouwt men deze
natuurlijk vast en voedt de buis via een meer-aderige kabel. In
verband met de verliezen bouwt men steeds de voorversterker in.
Evenals een filmcamera moet ook de televisiecamera een lens L
hebben, die doorlopend versteld kan worden om een scherp beeld
te krijgen op de plaat P2.
Hoewel de iconoscoop algemeen in gebruik is, is hij allerminst
ideaal. Behalve de bovengenoemde trapeziumvervorming, die even
wel vrij gemakkelijk te corrigeren is, ontstaat nog beeldsluiering. Dit
ontstaat als volgt:
De electronenstraal die de condensatorelementjes aftast doet
door secundaire emissie electronen uit de elementjes treden.
Onder secundaire emissie verstaan we het verschijnsel, dat bij
botsing van electronen tegen een metaaloppervlak, electronen uit
dat oppervlak worden uitgestoten. Dit geschiedt doordat de botsende
electronen, die primaire electronen worden genoemd, nieuwe electro
nen vrijmaken uit de atomen van het metaal. Hebben deze vrijko
mende electronen een gunstige richting, dan kunnen ze uit het
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metaaloppervlak treden. Men noemt deze uittredende electronen
secundaire electronen en het verschijnsel secundaire emissie.
Onder de secundaire emissiefactor 8 verstaan we het aantal elec
tronen, dat door één primair electron wordt vrijgemaakt. Daar we
hier werken met gemiddelden, kan dit wel een gebroken getal zijn.
8 heeft een waarde in de orde van grootte van 4—5 wanneer men
geschikt materiaal neemt. De electronenvermenigvuldiging bedraagt
dus 4—5 maal. We zullen de theorie der secundaire emissie verderop
uitvoeriger bespreken.
Wij merkten reeds op, dat er dus bij het aftasten electronen
door secundaire emissie uit de condensatorelementen worden vrij
gemaakt. Wanneer deze electronen, die weer naar de plaat P2 terug
keren, dit regelmatig deden, d.w.z. dat ze weer op dezelfde plaats
terug zouden komen, als waar ze secundair uitgetreden waren, dan
zou dit verschijnsel niet ernstig zijn, daar plaat P2 dan toch een
lading zou hebben, bepaald door de terugontvangen electronen van
de electronenstraal. Het bezwaar is, dat de secundaire electronen in
onregelmatige wolken weer op P2 terechtkomen. Er ontstaat hierdoor
een sluiering in het ontvangen beeld. Het zal duidelijk zijn, dat dit
zeer storend werkt.
De secundaire electronen vormen voorts een lading (ruimtelading)
voor plaat P2, en remmen dus de uittreding van electronen, dus
de fotostroom. Dit is des te erger, naarmate de fotostroom groter is,
zodat ook het lineair verband tussen fotostroom en belichting ver
loren gaat, hetgeen neerkomt op een vermindering in contrast. Het
rendement van een iconoscoop is dan ook betrekkelijk laag.
Teneinde bovengenoemde bezwaren te ondervangen heeft men
naar verschillende andere oplossingen gezocht, waarvan de buis,
welke door de R.C.A. is ontwikkeld er een is.
Deze nieuwe buis, die orthicon wordt genoemd, heeft boven de
iconoscoop de volgende voordelen:
a. De gevoeligheid is 10 tot 20 maal zo groot.
b. Er ontstaat geen beeldsluiering door secundaire electronen.
c. Er ontstaat geen trapeziumvervorming.

De onder a en b genoemde voordelen werden verkregen door de
secundaire emissie geheel te vermijden. Dit werd verkregen, door
de snelheid der electronen van de electronenstraal te verminderen.
De nadelen, verbonden aan een straal van langzaam lopende elec
tronen, zijn echter:
101

il

a.

De focussering is niet meer
met een dubbele anode te
/-Kathodestraal.
verkrijgen.
>-----b. De gevoeligheid voor uit
mm 4>
wendige strooivelden (zowel Kathode
^-1 mm (f
magnetische als electrische
velden) is groter.
Fig. 55
C. Bij naderen van het scherm
Diafragma voor het verkrijgen van een
worden de electronen, wan
zeer dunne electronenstraal.
neer ze niet loodrecht op
het scherm naderen, afgebogen, waarbij de afbuiging afhangt
van de hoek, waaronder de straal het scherm treft.
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De focussering geschiedt nu als volgt. De kathode zendt electronen uit, en wel eerst door een scherm met een opening van ca. 1 mm.
Hierachter staat een scherm met een opening van ca. 0,01 mm.
Er ontstaat dus een fijne electronenstraal, waarvan de electronen
bij elkaar worden gehouden door een axiaal gericht veld. We
hebben hier dus te maken met magnetische concentratie. (Zie fig.
55 en 56).
De invloed van strooivelden wordt verminderd door het sterke
axiale veld.
/-Straal

/-Magnetische concentratie

•Scherm

I
■Afbuigspoelen V

Afbuigplaten H-'

+
Fig. 56
Principe van een orthicon.
a. Schema.
b. Verloop van de straal tussen
de afbuigplaten.
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Tenslotte de afbuiging. Deze is zeer lastig. Laat men nl. de straal
tussen twee afbuigplaten gaan, dan krijgt men, dat de afbuiging
niet meer loodrecht op de platen geschiedt, maar evenwijdig aan
de platen, dank zij het axiale veld. In fig. 566 is de baan aangegeven
van de elecrtonenstraal tussen twee afbuigplaten, wanneer er een
axiaal veld aanwezig is.
Neemt men twee vlakke platen, dan is het bezwaar, dat de af
buiging geschiedt volgens de lijn B in fig. 566, d.w.z. zolang de straal
tussen de platen loopt, beschrijft zij een cycloïde. Zou men nu
kunnen zorgen, dat net waar de straal de invloed van de platen
verlaat, een keerpunt van de cycloïde was, dan zou de straal zijn weg
bij 0 door het axiale veld, in de richting van de as van de buis,
vervolgen. Het instellen, zodanig dat juist in Q een keerpunt komt
te liggen, is evenwel in de practijk onmogelijk. Door de platen met
gebogen randen uit te voeren krijgt men evenwel een betere weg
van P naar 0 tussen de afbuigplaten en wel als aangegeven door lijn
A in fig. 566. We hebben dus een middel om de lijnaftasting te doen
plaatsvinden. De platen zijn in fig. 56a te zien.
Voor de verticale afbuiging (beeldaftasting) maakt men gebruik
van spoelen V, die loodrecht op de as van de buis staan (zie fig. 56a).
Op deze wijze bereikt men, dat de straal het scherm niet onder een
hoek, maar steeds loodrecht treft. We krijgen dus dat het bezwaar
van de langzaamlopende electronen ook opgeheven wordt. Het
bezwaar zou nl. zijn, dat de hoek met het scherm gedurende het af
tasten doorlopend verandert. Hierdoor zou men geen zaagtand
meer kunnen gebruiken voor de afbuigspanningen, en zou bovendien
niet steeds een scherp focus voor elk beeldpunt kunnen worden
ingesteld.
Daar dus de secundaire emissie door langzame electronen ver
meden wordt, verkrijgt men de onder a en b op blz. 101 genoemde
voordelen. Het voordeel onder c genoemd wordt verkregen doordat
men het scherm doorzichtig maakt, en zoals uit fig. 56a blijkt, zowel
beeld als electronenaftasting rechthoekig op het scherm verschijnen.
Er ontstaat dus geen trapeziumvervorming.
De buis is cylindrisch uitgevoerd, ongeveer 50 cm lang en 10 cm
in diameter, terwijl de afmetingen van het scherm 50 bij 62,5 mm
bedragen.
De straalstroom bedraagt ongeveer 1 /x/l, waarmede over een weer
stand van 100 Kohm een spanning van 100 mV kan worden ver
kregen. De naam van de buis is ontstaan uit „orth-iconoscoop”
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hetgeen aanduidt, dat het een iconoscoop is, waarbij de electronen
loodrecht op het scherm aankomen.
Een andere opnametelevisiebuis is de buis van Farnsworth. Deze
is in fig. 57 weergegeven.
-Magnetische concentratie

Afscherming------Afbuigspoelen M enV-

^Sp

-Anode

FT
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“F-

Aftastgat----- '

X

/

B12=2

-X C2

—HF ---50 V.
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S

2? Kathode-*

H'IH'I**
—
B2

Fig. 57
Principe van de opnamebuis van Farnsworth.

Het beeld valt hier via een lens L op het scherm, dat aan de
voorzijde van de buis is aangebracht. Dit scherm bestaat uit fotoelectrisch materiaal. Elk beeldpunt van het opgevangén beeld wordt
dus in electronen uitgezonden, vanuit het scherm rechts de buis in.
Zorgt men voor een lineair verband tussen fotostroom en belichting,
dan heeft men voor elk beeldpunt rechts van het scherm een aantal
electronen, dat overeenkomt met de lichtsterkte ter plaatse in het
beeld. Men beschikt dus over een „electronisch beeld”, dat uit
gaande van de fotokathode (het scherm) naar rechts beweegt, en
tegen een afscherming aanbotst.
In deze afscherming is een opening aangebracht, zodat een
bepaald beeldpunt tegen de ie kathode (zie figuur) kan botsen.
In deze eerste kathode zit een aftastopening met een doorsnede
van ± 0,2 mm. Hierdoor treedt dus het beeldpunt in de vorm van
een evenredig aantal electronen.
Deze electronen worden door een ringvormige anode versneld
en botsen tegen de tweede kathode. Hierdoor ontstaan secundaire
electronen, die terugvliegen naar de eerste kathode, daar weer botsen,
zodat wederom secundaire electronen losgemaakt worden. Zo gaat
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dit verder, zodat een grote versterking mogelijk is, want bij elke
botsing ontstaat er versterking gelijk aan 3.
Het heen en weer trillen gaat onder invloed van het electrisch
veld tussen de beide kathoden. Dit electrisch veld ontstaat door een
hoogfrequent-spanning van 50 V bij 50 MHz tussen de twee
kathoden. Men neemt als materiaal voor de kathoden caesium
waarvoor 3=6. Bij elke botsing ontstaat dus een zesvoudige ver
sterking. Door het grote aantal botsingen bedraagt de versterking
totaal 5 X 107. De ringvormige anode trekt door zijn positieve
spanning electronen aan. Bij elke heen of weer gaande beweging
hebben de electronen dus de neiging van de as van de buis af te
bewegen, en tenslotte op de anode terecht te komen en zo een anodestroom op te leveren.
Het zich van de as van de buis af bewegen der electronen wordt
aan de andere kant tegengehouden door de magnetische concentratie.
Met de stroomsterkte door de spoel kan men de versterking dus
regelen, omdat de snelheid, waarmede de electronen van de as af
bewegen het aantal botsingen bepaalt, dat er tussen beide kathoden
plaats vindt, alvorens de electronen op de anode terechtkomen.
Hoe sterker de stroom dus, hoe groter de versterking.
'Van de anode gaat een anodestroom door R en BY. Over R ont
staat dan de videofrequente spanning, dat is dus de spanning, die
het beeld overbrengt. Via
wordt deze spanning dan aan de videoversterker toegevoerd.
Aan de tweede kathode is de spanning van 50 V—50 MHz aange
sloten via C25 die dient om de gelijkspanning te blokkeren. S dient
om de 50 MHz spanning te blokkeren, die anders aan aarde zou zijn
kortgesloten.
Bekijken we nu weer de linkerzijde van de buis, dan zien we, dat
er 2 verticale en 2 horizontale afbuigspoelen zijn. Deze dienen nu
om het gehele „electronische beeld” heen en weer en op en neer
te bewegen. Heen en weer met de lijnfrequentie en op en neer
met de beeldfrequentie. Op deze wijze wordt een aftasting van het
gehele beeld verkregen. Het verschil met de iconoscoop is alleen,
dat bij deze het „electronisch beeld” stilstaat wat de richting betreft
en de electronenstraal aftast, terwijl bij de Farnsworth-buis het
„electronisch beeld” in richting verandert en de aftastopening stil
staat.
De magnetische concentratie van het linkergedeelte van.de buis
is nodig omdat door de onderlinge afstoting, de electronen van het
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electronisch beeld de neiging hebben zich van de as van de buis
af te bewegen.
De eigenlijke buis is het linkergedeelte, en wordt beeldontleder
genoemd. Het rechtergedeelte, dat nodig is omdat de buis veel
minder gevoelig is dan de iconoscoop, wordt electronenvermenigvuldiger genoemd. Meestal zijn die twee samen gebouwd.
De Farnsworth-buis werd gebruikt door de Baird televisiemaat
schappij, samen met de iconoscoop en het tussenfilmprocedé.
De buis bezit niet de nadelen van de iconoscoop, nl. trapeziumvervorming en beeldsluiering, maar is wel minder gevoelig.
De kleine gevoeligheid is te wijten aan het feit dat hier tussen
twee aftastingen van een punt, dit punt niet werkzaam is, wat bij
de iconoscoop wel het geval is.
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TIJDBASISSCHAKELINGEN
In fig. 58a is aangegeven, hoe het oppervlak van een beeld wordt
afgetast, en wel is de aftasting hier niet geïnterlinieerd, doch enkel
voudig. Nadat de lijn AB is afgetast, zal de spot snel terugvallen
naar C en de lijn CD aftasten, enz. Dit gaat door totdat de laatste
lijn PR is afgetast, waarna de spot, behalve van rechts naar links,
ook van beneden naar boven
A1
terugvalt.
A
B
Van R tot O geschiedt het
C
D
verticaal terugspringen van de
spot tegelijk met het horizontaal
terugspringen. Bij Q begint de
langzame beweging van links
naar rechts, doch het verticaal
terugspringen is nog niet ge
ëindigd, daar de spot zich nog
niet geheel boven aan het beeld
bevindt, en terwijl de spot van

>—
—►

—T.
Fig. 58
Terugslag van de spot na af
tasting van een beeld.
a. Enkelvoudige aftasting.
b. Geïnterlinieerde aftasting.

—►

b

links naar rechts wordt afgebogen, gaat hij verder omhoog, totdat
hij bij A' geheel boven is gekomen, en een stukje van een lijn,
beginnende bij A' normaal wordt afgetast. De periode R-Q.-A'
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heet de terugslag van de spot, en wel is dit de verticale terugslag,
Deze terugslag zal een zichtbare lijn dwars door het beeld geven,
tenzij men maatregelen hiertegen neemt, door b.v. de electronenstraal tijdens de terugslag te onderdrukken.
In werkelijkheid duurt de beeldterugslag langer, dan in fig. 58a
is aangegeven, en wel meerdere lijnperioden. Dit heeft tot gevolg,
dat de samengestelde terugslag er ongeveer als in fig. 58Ó komt
uit te zien.
Zowel voor de horizontale als voor de verticale afbuiging van de
electronenstraal zijn zaagtandstromen nodig, en we zullen nagaan
hoe deze kunnen worden opgewekt.
Fig. 59 toont de meest eenvoudige schakeling voor het verkrijgen
van een zaagtandspanning. De batterij B laadt de condensator C
over een weerstand R. Hierdoor zal de
R
condensatorspanning stijgen, en deze
Hirumrcondensatorspannirig is tevens de klemspanning aan buis L. Deze buis, een
L
B
zgn. neonbuis, bevat een hoeveelheid
neongas, en heeft de eigenschap een
Q
zeer hoge weerstand op te leveren,
Fig. 59
doch geleidend te worden, zodra een Schakeling voor het opwek
bepaalde waarde van de spanning aan
ken van een zaagtandspanning.
de buis wordt bereikt. Men noemt deze
spanning de ontsteekspanning. Nemen
we b.v. een ontsteekspanning aan
van 140 Z, dan zal de condensator
C tot 140 V worden opgeladen, doch
A perjc
zodra deze spanning is bereikt, zal
de buis geleidend worden en de
condensator kortsluiten, zodat deze
weer ontladen wordt. Dit gaat niet
door, totdat de spanning aan de
b
condensator
nul is geworden, want
Recht, .Krom.
bij een zekere spanning, die men
doofspanning noemt, en die lager
ligt dan dé ontsteekspanning, zal de
c
neonbuis doven, waarna dus de ont
Fig. 60
Verschillende vormen van het lading van de condensator ophoudt.
Nemen we aan, dat de doof
verloop van een zaagtandspanning bij 110 V ligt, dan zal er
spanning.

X
J
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dus een ontlading, gevolgd door een lading van de condensator ont
staan en daar de ontlading zeer snel geschiedt, terwijl de lading
beperkt wordt door de weerstand R, zal een spanningsverloop ontstaan,
zoals in fig. 6ob is voorgesteld. De amplitude van deze spanning
zal dan 140 — 110 = 30 V bedragen. Nu is het verloop van de
spanning, zoals dit in fig. 606 is aangegeven allerminst ideaal, en
voor televisie zelfs in het geheel niet bruikbaar. Zowel de oploop,
als de terugslag verlopen niet lineair met de tijd.
Dit als volgt aan te tonen:
Bij de lading is:
Ek — Ec
i =
R
waarbij i — de stroomsterkte op een bepaald ogenblik, Ec de klemspanning van de condensator op dat ogenblik en R de ingestelde
weerstand, terwijl Ek = spanning van de batterij. Voorts is per
(ladingsverandering per tijdsverandering voor een
dt
oneindig kleine tijd; q = lading van de condensator ten tijde t)
Dus is:
dq = Ek — Ec
dt
R
Dit is een differentiaalvergelijking, die we als volgt oplossen.

definitie i =

dq
Ek -Ec

É
R

Nu is V = Q

c

Dan is Ek = 2 want bij een spanning Ek (maximale spanning)
O
is de lading van de condensator Q (maximum lading) en verder
Ec = — want bij de spanning Ec op een bepaald ogenblik is de
c
lading op dat ogenblik q.
dq
Q — q " 7?

- dl

c

dt
dq
~
RC
Q - q

no

Integreren we beide leden, dan is:

ƒ' dg
J Q~ q

= JI RC
—

_ Cd (_g)

I-

J RC
_ fd (Q-q) = A

J2-q
/

— In (Q — q) -

O—o
Q-q

RC

dt = -L + K

Jc

RC

t

In (2 - ?) = -

+ K

RC
Hierin is K een integratieconstante, die gevonden wordt door
t = o te stellen. Ten tijde t = o is de condensator C natuurlijk
geheel ontladen, en dus q = o
Dan is In Q = K
Vullen we dit in, dan is:
t
In (2 - q) =
0 RC

In (Q — q) — In Q = —
t
RC

In Q - q
Q

Q-q

2
Hierin is

6

t
RC

t
RC

€

de basis der natuurlijke logarithme = 2,71828

2-? = 2
— q =

q = (i — «

e

t
RC
t
RC

- /) 2

RC) Q
III

i

____t_
RC

Nu is (z — €
) onbenoemd.
Hieruit volgt, dat RC de dimensie tijd moet hebben.
We noemen RC de tijdconstante van de kring en stellen RC = r
zodat:
q = (z

e

T Q

(39)

We hebben hier dus te maken met een e-functie, die als in fig. 61a
verloopt.
De ontlading kan uit de volgende overweging worden afgeleid:
Stel de klemspanning op een willekeurig ogenblik van de ontlading
= Ecy dan is op dat ogenblik

i =

— Ec
R

waarin R = de weerstand van de kring bestaande uit de condensator
C en de neonlamp L.
Noemen we nu de lading van de condensator op een bepaald
ogenblik q en de lading aan het begin van de ontlading Q, dan is:
Q = CV dus Ec =
en i —

dq_ _
dt

f

J 1-

dt'

zodat
q
RC

dt
RC

J V
lnq = ~~

I

J RC
x 1 + K

voor t = o (dus ook aan het begin der ontlading) is q = Q, dus:

ln Q = o + K
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Vullen we deze waarde van K in:
In q = —

+ In Q
t
RC

In q — In 0

t
RC

q_
Q

e

t
RC
t
RC

dus q = Q e
Als we weer invullen RC = r is

t
q = Q e

(40)

We hebben dus bij ontlading weer te maken met een e-functie,
die als in fig. 61b verloopt.

Om nu uit de formules (39) en (40) de waarden van i te vinden
en voor q de respectievelijke waarden
at
van formule (39) en (40) invullen. Men zal dan vinden, dat het
verloop der stromen ook volgens e-functies is (Zie fig. 61).
Het gevolg is de zaagtandspanning of -stroom van fig. 6oè. Dus
de lineairiteit is bij het laden niet aanwezig en bij het ontladen
gaat nog een belangrijke tijd verloren. Bezien we nog fig. 61, dan

kan men schrijven i =

zien we, dat tg a —

waarin a = de hoek tussen de positieve

x-as en de raaklijn aan de kromme in het punt, waarvoor t = o
en q = o resp. Q.
In elk punt van de kromme is de tg van deze hoek = het differentiaalquotient.

8 Televisietechniek.
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a Lading van condensator.
b. Ontlading van condensator

Fig. 61
Het verloop van de lading als functie van de tijd bij het opladen en ontladen
van een condensator.

dq
= i
dt
AB
Dus AB = Q ? C E). = CR=t
i * i

Dus tg a

Het stuk AB> dat dus van de lijn q = Q wordt afgesneden = t.
Hebben we een bepaalde waarde van C, dan zal een kleinere
waarde van R een kleinere waarde van -r opleveren, zodat de kromme
steiler wordt en de waarde van q sneller toeneemt. Daar de kromme
voor Ec als functie van t eenzelfde verloop heeft als in fig. 61a is
getekend, zal dus de waarde van Ec sneller zo groot worden, dat
hij voldoende is, om de neonbuis te doen ontsteken. Een kleinere
waarde van R geeft dus een grotere frequentie en omgekeerd.
Zo zal ook een kleinere waarde van R in formule (40) een kleinere
waarde van t opleveren en daalt de spanning dus sneller (fig. 6iè)
dan bij een grotere waarde van R. Men zal dus trachten de weerstand
van de neonbuis, in geïoniseerde toestand, zo laag mogelijk te houden.
De ontlading duurt in de practijk dus
steeds een eindige tijd.
Een practisch lineaire oplading verkrijgt
men met een in het verzadigingsdeel van
F
zijn karakteristiek ingestelde diode, (fig. 62
en 60c). In moderne tijdbasisschakelingen
Fig. 62
maakt men evenwel van meerelectroden- Schema voor het opladen
buizen gebruik, b.v. van de penthode, daar van een condensator over
een diode.
deze over een betrekkelijk groot gebied een
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constante stroom doorlaat, bij
verschillende spanningen.

p

Cj

11

11

T

1)

In fig. 63 is een zgn. mul
R>1
tivibrator getekend. Dit is
*2.
in principe een tweetraps
weerstandgekoppelde
ver
0
sterker, waarvan de uitgang
+
op de ingang geschakeld is.
■0
De werking is in het kort
Fig. 63
als volgt. Nemen we om te
Schema van een multivibrator.
beginnen aan, dat de linkerbuis geen stroom trekt, dan
is Va = Vb. Indien de buis nu wel stroom gaat trekken, zal
Va dalen. Deze daling wordt via de scheidingscondensator aan de
rechterbuis doorgegeven. De rechterbuis trekt wel stroom, doch
de daling van potentiaal aan het stuurrooster, die zojuist door de
linkerbuis is doorgegeven doet de stroom door de rechterbuis ver
minderen. Hierdoor stijgt dus Va van de rechterbuis, en deze stijging
wordt via de andere scheidingscondensator aan het stuurrooster van
de linkerbuis doorgegeven. De stijging van potentiaal aan het stuur
rooster van de linkerbuis doet de stroom nog meer stijgen, en dus
Va nog meer dalen, welke daling weer door de eerstgenoemde
scheidingscondensator aan het stuurrooster van de rechterbuis wordt
doorgegeven. Dit gaat zo door, en verloopt zo snel, dat er een steile
flank ontstaat (Zie fig. 646). Tenslotte zal Va van de rechterbuis
gelijk worden aan Vb. Nu gaat de scheidingscondensator C2, die
een zekere lading bevat, zich ontladen over de roosterlekweerstand
7^25 totdat de spanning op het rooster van de rechterbuis zover
gestegen is, dat de buis stroom gaat trekken. Dan begint het proces
opnieuw, maar daarbij zijn de functies van rechter- en linkerbuis
verwisseld.
Fig. 64a, c en d. geven de spanningskrommen voor verschillende
punten van de multivibratorschakeling. Met behulp van dergelijke
spanningen kan men zaagtandspanningen maken, door ze op ge
schikte filterschakelingen aan te sluitert
Aangezien het ogenblik, waarop een flank ontstaat, afhangt van
de tijd, die de scheidingscondensator nodig heeft om zover
ontladen te worden, dat de buis stroom kan gaan trekken, kan de
frequentie van de kipspanning geregeld worden door variëren van
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de lekweerstanden en de waarden van de scheidingscondensatoren.
Afhankelijk waar men in de schakeling de spanning afneemt, regelt
een der scheidingscondensatoren met de bijbehorende lekweerstand

©

©
Fig. 64
Spanningsverloop aan verschillende electroden van Bx en
B2 in fig. 63.
a. Anode van B^
c. Anode van B2
d. Rooster van Bt
b. Rooster van Bt

de breedte van de impuls, terwijl de andere condensator met lekweerstand de afstand tussen de impulsen beïnvloedt.
Men kan zowel impulsbreedte als impulsafstand regelbaar maken,
door ten eerste de scheidingscondensatoren in trappen regelbaar te
maken (verschillende condensatoren met schakelaars) en ten tweede
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de lekweerstanden continu regelbaar. Wil men bij een bepaalde
verhouding tussen impulsbreedte en impulsafstand de frequentie
regelbaar maken, zonder dat genoemde verhouding verandert, dan
kan men de potentiometers, welke nu de lekweerstanden vormen
op één as monteren, terwijl men dat tevens doet met de schakelaars,
die de waarden der scheidingscondensatoren veranderen.
De frequentie van een multivibratorschakeling kan worden be
rekend volgens de methode van Vecchiacchi x).
Noemen we T de periode van de rechthoekspanning (d.w.z. de
tijdsduur van 1 impulsbreedte plus de tijdsduur tussen twee im
pulsen), en t de tijd, dat buis Bx afgeknepen is, dan is de tijd, waarin
buis B2 afgeknepen is voor te stellen door T-t.
We kunnen dan schrijven:
E — Vav
sec.
t = C± R±. In
Vo2
T—t

C.2R.2.ln

E — Va.

v01

sec.

Aangenomen is, dat R2 veel groter is dan Ri van buis Br en R
veel groter dan Ri van buis B2
In de vergelijkingen is:
= de voedingsspanning
E
Va± = de anodespanning van buis Br
Ka2 = de anodespanning van buis B2
= de spanning bij het afknijppunt van buis B ! voor een
voedingspanning gelijk aan E.
Vo2 = de spanning bij het afknijppunt van huis B 2 voor een
voedingspanning gelijk aan E.

r01

Wanneer men het op blz. 110 e.v. besproken exponentieel
verloop van de spanning over een condensator, die zich over
een weerstand ontlaadt, in aanmerking neemt, zullen beide ver
gelijkingen wel duidelijk zijn.
Heeft de spanning ten tijde
een waarde a en ten tijde t2 een
waarde è, dan is dus:
^2

tx = C.R.ln £
b

2) F. Vecchiacchi: Meccanismo di funzionamento e frequenza del multivibratore; Alta Frequenza Sept. 1940; blz. 745.
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Deze uitdrukking kan ook toegepast worden, wanneer een vast
spanningsverschil in serie met de j?C-schakeling aangesloten is.
In de multivibratorschakeling is de spanning over de weerstand
Rx op het ogenblik, dat CT zich begint te ontladen, gelijk aan de
spanning E over de condensator, verminderd met de spanning Va1
over buis Bx. De eindwaarde van de spanning over 2^ is gelijk aan
de spanning Vo2 d.w.z. de
spanning bij het afknijppunt
van buis B2.
■H
In fig. 65 is een methode
aangegeven om de frequentie
van een multivibrator con
tinu te regelen, zonder de
verhouding tussen impuls
breedte en impulsafstand te
variëren. Wanneer men de
■0
weerstanden Rr en R2 uit
fig. 63 in de vorm van twee
op één as gemonteerde potentiometers uitvoert, zal
■0
toch in de regel tijdens de
frequentieverandering
een
Fig. 65
verandering optreden in de
Schakeling van een multivibrator met
verhouding impulsbreedte- continue frequentieregeling en constante
impulsafstand,
daar
het verhouding tussen impulsbreedte en im
pulsafstand.
verloop van de weerstand
van de potentio meters als
functie van de draaiïngshoek niet precies gelijk is.
Noemen we in fig. 65 de positieve spanning, welke aan de
variabele weerstand wordt afgenomen Vg0, dan kunnen we voor
de impulsbreedte en de impulsafstand schrijven:
t = C1R1 In

T—t = C2R2ln

E—Vai 4- Vg0
Vo2 + VgQ

E—Va2 + Vg.

V01 + Vg.

Maakt men VgQ gelijk aan E, dan zullen de variaties van de
spanningen
Va2, Vo1 en Vo2 geen invloed uitoefenen.
Indien deze spanningen te verwaarlozen zijn t.o.v. E, kan men

118

I

bij benadering de impulsbreedte en de impulsafstand voorstellen
door:

en

t = C1R1 In 2

T—t — C0R2 In 2,

(41)

zodat beide gelijk worden aan een constante maal de respectievelijke
T^C-tijden.
Voor frequenties groter dan ongeveer 2000 Hz moeten de buisen bedradingscapaciteiten in rekening worden gebracht. De waarden
voor t en T—t worden respectievelijk,
t — Rx (Ci 4- Ca) In

(B—
+ ^0) C,
(Ko2 + K^o) (Ci + ca)

r
T—t — R2 (C2 -F Cb) In

^E—Va2. 4- Kgo) C2

• (42)

waarin Ca en Cb de rooster- en bedradingscapaciteiten zijn.
In de televisietechniek veel gebruikte tijdbases zijn die met
transformatorkoppeling, zgn. blocking oscillator’s, waarvan we hier
een voorbeeld willen geven. In fig. 66 is de schakeling van
Kobayashi getekend. De wikkelingen van een transformator zijn opgenomen in de rooster- en
>
anodeleiding van een buis. De
condensator C wordt via de
weerstand R uit hét voedingsapparaat geladen, waarbij ook
de spanning aan de anode van
de buis stijgt. Heeft deze een
R
—ï- c
bepaalde waarde bereikt, dan
zal de buis geleidend worden.
Hierdoor ontstaat een stroom
in de anodekant van de trans
formator, die een spanning
■0
induceert aan de roosterkant.
Door juiste wikkelrichting van
Fig. 66.
de wikkelingen zal deze rooster- Schakeling van een blocking oscillator
spanning de anodestroom nog
volgens Kobayaski.
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meer doen toenemen. Er ontstaat weer een steile flank in het
spanningverloop aan C3 die snel ontladen wordt.
Deze schakeling is enigszins gewijzigd, daar de oorspronkelijke
verschillende bezwaren vertoonde. De transformator was oor
spronkelijk een h.f. transformator, welke later echter door een
transformator met ijzerkern is vervangen. Een voordeel hiervan is,
dat de condensator C ineens wordt ontladen, hetgeen bij de oor
spronkelijke schakeling gepaard ging met een hoogfrequente trilling
waarbij de condensator met een serie impulsen werd ontladen.
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HOOFDSTUK IX
HET AFTASTEN EN DE SYNCHRONISATIE
a.

Het aftasten en de keuze van het aantal lijnen

We hebben nu de afbüigspanningen leren kennen en in fig. 58
ook de weg, die de spot aflegt op het scherm tengevolge van de
samenwerking van beide afbüigspanningen. We willen nu aan de
hand van fig. 67 nagaan hoe dat precies gaat bij geïnterlinieerde
aftasting.
B
9
Beginnen we de eerste
A
1
TT
^2
lijn van raster 1 af te tasten
1^4
^6
b.v. bij 1 in fig. 67. Het
punt 1 hoeft niet precies op
i
de linkerrand van de figuur
te liggen. De aftasting van
+-.16
raster 1 gaat nu van 1 naar
718
^17
8
19
2. Dan van 3 naar 4, enz.
totdat de laatste lijn 7 naar
Fig. 67
8 is afgetast. Bij 8 valt de
Baan welke de spot aflegt bij
geïnterlinieerde aftasting.
verticale afbuigspanning te
rug op minimum waarde.
We komen zo bij 9. Hier begint de aftasting van raster 2 en
wel 9 tot 10, 11 tot 12, enz. totdat weer de onderrand is bereikt
bij 19. Dan gaat het naar boven om bij i weer te beginnen met de
aftasting van raster 1.
De gestippelde lijnen stellen de lijnen van raster 2 voor, de
getrokken die van raster 1. Het is de bedoeling om de lijnen alle
precies op gelijke afstanden van elkaar te krijgen. Beschouwt men
fig. 67 dan zal het duidelijk zijn, dat de afstand van 1 tot 9 gelijk
moet zijn aan de helft van de afstand AB dus gelijk aan een halve
lijnlengte.
Bij ieder raster wordt dus een zeker aantal lijnen H- 1/2 lijn beschreven.
Dit houdt in, dat het totale aantal lijnen van beide rasters, dit
is dus het aantal lijnen N van het beeld oneven moet zijn voor ge
ïnterlinieerde aftasting.
-4-
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Opgemerkt zij nog, dat evenals dit het geval was bij enkelvoudige
aftasting, de beeldterugslag enige lijnperioden duurt, zodat de baan,
die de spot aflegt, in de practijk enigszins anders is dan in fig. 67.
Een andere overweging, welke geldt bij het kiezen van een lijnental voor een televisiesysteem spruit voort uit de noodzakelijkheid,
dat lijnfrequentie en beeldfrequentie een nauwkeurige verhouding
moeten hebben. Dit is nodig, wil men een zuiver isochronisme
handhaven.
Men leidt nu de beeldfrequentie af van de lijnfrequentie, en zorgt
daarbij, dat steeds dezelfde verhouding blijft bestaan. Men zou nu
de beeldzaagtandspanning kunnen opwekken, en deze in meerdere
trappen kunnen vermenigvuldigen, totdat men de lijnzaagtandspanning verkreeg. In dat geval zou men beginnen met een
frequentie van 50 Hz. Deze zou in frequentie geregeld worden
volgens de frequentie van het lichtnet (hetgeen noodzakelijk is), en
men zou vermenigvuldigen totdat men de lijnfrequentie verkreeg,
die voor 441 lijnen b.v. bedraagt 50.V2.441 = 11.025 Hz.
Dat men dit niet doet is te wijten aan de onvolkomenheid van een
frequentievermenigvuldigingstrap. De momentele frequentie achter
een frequentievermenigvuldiger is niet nauwkeurig constant. Bij
een frequentievermenigvuldiger, wordt de te vermenigvuldigen
frequentie aan het stuurrooster van de buis aangesloten, en wordt
er voor gezorgd, dat het signaal in de anodekring sterk vervormd is,
zodat vele hogere harmonischen in dit signaal voorkomen. Met be
hulp van afgestemde kringen kan men dan de gewenste frequentie
selecteren. Daarbij valt dan op te merken, dat men niet gemakkelijk
kan zorgen, dat de kring werkelijk zo selectief is, dat hij uitsluitend
het gewenste veelvoud van de oorspronkelijke frequentie uitzeeft.
Zelfs indien de selectiviteit volmaakt was, zou de schakeling niet
in staat zijn de kleine variaties in de lichtnetfrequentie te volgen.
Men kan de frequentievermenigvuldigingstrap zo voorstellen,
dat de anodekring door stootexcitatie aan het trillen wordt gehouden.
Nemen we b.v. aan, dat een 9-voudige frequentievermenigvuldiging
gewenst is, dan zal elke 9e periode de kring aangestoten worden,
terwijl gedurende de andere perioden de frequentie niet noodzake
lijk nauwkeurig behoeft te zijn, gezien het feit, dat gedurende ge
noemde 8 perioden de frequentie alleen bepaald wordt door de
eigenfrequentie van de kring.
Men past dan ook in de televisietechniek geen frequentiever
menigvuldiging voor dit doel toe, doch frequentiedeling. Men wekt
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een frequentie op, welke gelijk is aan twee maal de lijnfrequentie.
Deze wordt in meerdere trappen gedeeld, totdat 50 Hz verkregen
wordt. Hierbij werken de deeltrappen, zoals later zal worden be
sproken zeer nauwkeurig, 'Zodat de verhouding tussen 2 maal de
lijnfrequentie en de rasterfrequentie constant is.
Bovendien wordt de oorspronkelijk opgewekte frequentie (dus
2 maal de lijnfrequentie) door 2 gedeeld, waardoor met dezelfde
nauwkeurigheid de lijnfrequentie zelf ontstaat.
Nu is een voorwaarde voor de stabiele werking van de later te
bespreken frequentiedelers, dat de deelverhouding niet te groot
mag zijn. Men kan aannemen, dat men met een gebruikelijke frequentiedeeltrap niet met meer dan een factor 15 tegelijk kan delen,
terwijl men liefst onder de 10 moet blijven.
Moet anderzijds, zoals boven werd uiteengezet; het lijnental
oneven zijn voor de geïnterlinieerde aftasting, dan zullen de factoren,
waarmede gedeeld wordt alle oneven moeten zijn. Als deelfactoren
komen practisch dus alleen in aanmerking:
3, 5, 7 en eventueel 11. De laatste factor en 13 zijn reeds hoog
doch niet onmogelijk.
Zo is een lijnental 441 b.v. te beschouwen als 3.3.7.7.
Andere voorbeelden zijn:

325
343
363
385
405
429
44i
455
495

=
=
=
=
=
=
=
=
=

5-5-137-7-73.11.11.
5-7-1*3-3-3-3-53.11.13.
3-3-7-75-7-133-3-5-H-

507
525
539
567
605
625
637
715
845

=
=
=■
=
=
=
=
=

3-I3-I33-5-5-77-7-H3-3-3-3-75.ii.ii.
5-5-5-57.7.13.
5.11.13.
5-13-13-

De keuze van het aantal lijnen is zeer belangrijk, aangezien hier
van de definitie van het beeld afhangt (scherpte van het detail).
Men kan het aantal lijnen niet onbeperkt verhogen, afgezien van
de vraag, of dit zin heeft, aangezien de frequentieband, welke voor de
beeldoverdracht beschikbaar moet zijn, evenredig is met het kwadraat
van het aantal lijnen (zie (2)). Indien de maximum frequentieband
dus vastgesteld is, en, door de netfrequentie, de beeldfrequentie,
heeft een verhoging van het aantal lijnen in het algemeen een
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evenredige verhoging van de definitie in verticale richting tot gevolg,
doch een evenredige vermindering van de horizontale definitie.
Bij een bepaalde beeldfrequentie (en interliniëring van 1 : 2, dus
bij 2 rasters per beeld) heeft een toename van het aantal lijnen een
evenredige toename van de energie ten gevolge, nodig voor de hori
zontale aftasting (bij magnetische afbuiging). De verhouding tussen
lijnfrequentie en rasterfrequentie stijgt dan natuurlijk ook, doch
dit is geen bezwaar, mits er zorg voor wordt gedragen, dat de fac
toren, waarmede per trap gedeeld wordt niet te hoog zijn. Tenslotte
stijgt met een toename van het aantal lijnen de schrijfsnelheid van
de spot op het scherm van de electrqnenstraalbuis, maar de totale
lichthoeveelheid op het scherm blijft constant voor een bepaalde
hoogste anodespanning en straalstroom.
In Engeland is tot heden als standaard aangehouden 405 lijnen,
terwijl in Amerika 525 lijnen vastgesteld is.
Reeds in 1940 is door Keil, Bedford en Fredendall1) berede
neerd dat het gunstigste aantal lijnen tussen 441 en 507 moet liggen
voor een beeldbandbreedte van 4,5 MHz. Een verhoging van het
aantal lijnen heeft dus geen zin, zolang de bandbreedte niet ver
hoogd wordt. Uitgegaan wordt daarbij van een gelijke definitie in
horizontale en verticale richting, hetgeen logisch is.

b.

Synchronisatie

Teneinde te zorgen, dat er tussen zender en ontvanger doorlopend
isochronisme bestaat, is het nodig na elke lijn en na elk beeld synchronisatietekens uit te zenden, die de ontvanger in de pas moeten
houden. Deze vormen één geheel met het videosignaal en moeten
aan de volgende eisen voldoen:
a. de synchronisatie-impulsen mogen het beeldsignaal niet be
ïnvloeden.
b. ze moeten aan de ontvangzijde gemakkelijk van het beeldsignaai gescheiden kunnen worden.
c. ze moeten zodanig zijn, dat normale storingen aan ontvang
zijde de synchronisatie niet verhinderen.
d. de synchronisatiesignalen voor lijn en beeld moeten zodanig
zijn, dat ze aan ontvangzijde gemakkelijk van elkaar kunnen
worden gescheiden.
»)
9 R. D. Keil, A. V. Bedford en G. L. Fredendall: A determination of
optimum number of lines in a television system; R. C. A. Review Juli 1940.
?
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De synchronisatiesignalen worden gedurende de tijd, dat het
beeldsignaal aan ontvangzijde niet werkzaam is, d.w.z. gedurende
de lijn- en beeldterugslagtijd, overgebracht.
Nu kan het zwartniveau overeenkomen met minimum stroom
sterkte, zodat het witniveau met maximum stroomsterkte overeen
komt. Het omgekeerde is ook mogelijk. Nemen we het eerste even
aan, dan zijn er twee mogelijkheden ten aanzien van de synchroni
satiesignalen. Ze kunnen in sterkte kleiner zijn dan minimum
stroomsterkte, of ze kunnen in sterkte groter zijn dan maximum
stroomsterkte. In het eerste geval spreekt men van synchronisatie 
signalen, die „zwarter dan zwart” zijn, terwijl in het tweede geval
de aanduiding „witter dan wit” wordt gebruikt. Het is steeds nood
zakelijk de sterkte van de synchronisatiesignalen duidelijk te laten
verschillen met de voorkomende sterkten van het beeldsignaal,
omdat anders aan de ontvangzijde niet kan worden voldaan aan de
onder b genoemde eis. Algemeen maakt men gebruik van signalen,
die „zwarter dan zwart” zijn, omdat gebleken is, dat hiermede
beter kan worden voldaan aan de onder a genoemde eis.

ODDDDDOD
Fig. 68
Draaggolf bij positieve modulatie. De onderbrekingen van de draaggolf
vormen de synchronisatiesignalen.

r

In fig. 68 is een serie synchronisatiesignalen getekend. Dit is
juist bij de overgang van een raster op een ander, waarbij nog enige
lijnsynchronisatie-impulsen van het voorgaande raster te zien zijn.
Dan volgen de impulsen, die tezamen het beeldsynchronisatiesignaal vormen. Tenslotte begint het volgende raster, met de bij
behorende lijnsynchronisatiesignalen.
Bij het signaal, zoals dat in fig. 68 getekend is, komt zwart overeen
met een minimum stroomsterkte. Evenwel is de stroom dan niet
gelijk aan nul. Dit geschiedt pas, wanneer een synchronisatie-impuls
wordt doorgegeven. 100 % is de stroom bij het wit niveau. We
zien, dat hier sprake is van synchronisatiesignalen, die „zwarter
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dan zwart” zijn. De amplitude van de impulsen kan b.v. 30 %
bedragen van de totale top-tot-top waarde van het gehele samen
gestelde signaal. Voor het weergeven van de sterkten tussen zwart
en wit is dus 70 % van de top-tot-top waarde beschikbaar.
Bij een systeem, waarbij het zwartniveau overeen moet komen
met een maximum waarde van de stroom, terwijl dus wit overeen■
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Fig. 69
Negatieve modulatie. De tolerantie van het witniveau bedraagt 15%.

komt met een minimum waarde, kan men deze laatste waarde
gelijk aan nul maken. Men maakt dan b.v. het zwartniveau (maxi
mum) gelijk aan 75 % van de hoogst optredende waarde. Het
gebied 75 % tot 100 % is dan voor synchronisatie-impulsen
beschikbaar. Een dergelijk signaal is in fig. 69 weergegeven.
De scheiding van synchronisatiesignalen en beeldsignaal geschiedt
meestal met een buis, die zodanig is ingesteld, dat de beeldsignalen
niet worden doorgegeven, omdat de buis dan geheel is afgeknepen.
De sterkere synchronisatie-impulsen veroorzaken echter een roosterspanning, die boven het afknijppunt uitsteekt, zodat de buis
gedurende de impulsen wel stroom trekt. Dit is weergegeven in
fig. 70a. Hierbij maakt het geen verschil, of men te doen heeft met
signalen als in fig. 68 of als in fig. 69, want men kan altijd de signalen
omkeren, b.v. door ze een buis te laten passeren. Zoals bekend
is de anodewisselspanning van een buis in tegenfase met de stuurroosterspanning, zodat een minimum een maximum zal worden
en omgekeerd. Weliswaar bestaat de mogelijkheid de synchroni
satiesignalen te scheiden, wanneer deze negatiever dan het beeld
signaal zijn. (Fig 706). Men maakt dan gebruik van een buis, die
normaal werkt bij aanwezigheid van een synchronisatie-impuls,
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maar die een positief stuurrooster krijgt zodra het (meer positieve)
beeldsignaal op het rooster komt. Hierdoor gaat de buis roosterstroom
trekken, waardoor over een weerstand een spanningsval ontstaat.
Deze spanningsval is dan tegengesteld aan het beeldsignaal. Het
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Fig. 70a
Scheiding van synchronisatiesignalen,
welke positiever zijn dan het video
signaal.
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De scheiding van beeld- en
lijnsynchronisatiesignalen kan
70b
gebaseerd zijn op een verschil Scheiding van Fig
synchronisatiesignalen,
in tijd, amplitude en vorm welke negatiever zijn dan het video
van de impulsen. In de regel
signaal.
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wordt een verschil in tijd toegepast, zodat de amplitude van beide
soorten impulsen gelijk is. Als voorbeeld nemen we de synchronisatiesignalen, zoals die getekend zijn in fig. 74 a en b. Direct
na het beëindigen van een raster volgen lijnsynchronisatieimpulsen, en wel 2 impulsen per lijnperiode Dit duurt minimaal
3, maximaal 4 lijnperioden. De bedoeling is het verschil tussen
even en oneven rasters van de geïnterlinieerde aftasting weg te
werken, zodat het voor het scheidingsnetwerk van de beeldsynchronisatie-impulsen geen verschil maakt, of een even of oneven raster
aan het synchronisatiesignaal voorafgaat. Gedurende de gehele
periode tussen twee rasters worden steeds lijnsynchronisatie-signalen gegeven, om de lijnsynchronisatie aan de gang te houden.
Dat tussen het einde van een raster en het begin van een beeldsynchronisatiesignaal telkens 2 lijnsynchronisatie-impulsen per lijn
periode worden gegeven, is voor de lijnsynchronisatie geen bezwaar,
daar deze toch alleen maar reageert op de impulsen, welke aan het
einde van een lijn verschijnen.
Men maakt nu voor de scheiding van beide signalen gebruik van
netwerken, welke in fig. 71 zijn afgebeeld. In fig. 71b is een inte-
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grerend netwerk weergegeven, dat reageert op brede signalen dus
beeldsynchronisatiesignalen. In fig. 71a is een differentiërend net
werk getekend, dat reageert op de flanken der synchronisatiesignalen.
C.

De vorm van het videosignaal

We zullen aansluitend aan het bovenstaande de vorm van het
samengestelde videosignaal eens nader bekijken.
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Als eerste systeem zullen we een eenvoudig systeem nemen, nl.
dat van de vroegere Baird televisie.
In fig. 72a is het signaal van een lijn van dit systeem getekend.
lOO°/o |-

J

4O± 27296 j__

I
j

2’/2± 2V$P/o__
■8%

1 Lijn

a Lijnsignaal

-I

1009o I-20 lijnen

40*2ya°/o|--- >
21/2±2’/2°/o|----- — f -12 lijnen

<4

Lijnsynchronisatieimpulsen
1 Beeld

►

b. Beeldsignaal.

Fig. 72
Videosignaalvorm van het Baird 240-lijnen systeem.

Dit werkte met 240 lijnen zonder interliniëring en met 25 beelden/sec.
De tijdsduur van een lijn bedraagt dus:
1
_________
— 1
sec.
240 x 25
6000

Van deze tijd wordt eerst 8 % gebruikt voor het uitzenden van
een lijnsynchronisatie-impuls. We zien, dat dit bestaat uit het onder
drukken van de draaggolf. Buiten de lijnsynchronisatiesignalen
bedraagt het minimum, dat overeenkomt met zwart op het beeld,
40 % van de maximum draaggolfamplitude.
100 % van de draaggolfamplitude komt dan overeen met wit.
Na het lijnsynchronisatiesignaal volgt 2 % van de lijntijd een sig
naal, overeenkomende met zwart, dus met 40 % modulatiediepte.
Dan volgt de aftasting van de lijn.
De tolerantie voor de minimum modulatiediepte gedurende het
beeldsignaal bedraagt 2^2 %3 zodat dit kan variëren tussen 37V2
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en 421/2 %. De tolerantie voor de draaggolfonderdrukking bedraagt
ook 21/2 % en de modulatiediepte varieert dan tussen o en 5 %.
Normaal wordt dus de draaggolf niet tot o % onderdrukt, maar
tot 2V2 %•
In fig. 72b is een geheel beeld weergegeven. Zoals te zien is, wordt
eerst gedurende 12 lijnen een beeldsynchronisatiesignaal gegeven.
Dit bestaat eenvoudig uit het onderdrukken van de draaggolf, onder
dezelfde voorwaarden als boven genoemd voor het lijnsynchronisatiesignaal. Dan volgt gedurende 8 lijnen een signaal, dat overeen
komt met zwart (40 %), waarna het beeld begint. Vanzelfsprekend
is er geen beeldsignaal gedurende de lijnsynchronisatiesignalen,
maar dit is niet te zien in fig. 726, aangezien op deze schaal getekend
de lijnsynchronisatiesignalen te smal zijn.
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<510 0/0

»l<
* 1 Lijn
*
4_______ 1 Lijn
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c Beeldsynchronisatiesignaal na een oneven raster

Fig. 73
Videosignaalvorm van het Marconi 405-lijnen systeem
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Fig. 73a geeft een lijn weer van het Marconi systeem. Dit werkt
met 405 lijnen en 25 beelden/sec. Het lijnsynchronisatiesignaal
duurt 10 % van de lijn. Daarna volgt 5 % blanking. Deze uitdruk
king blanking duidt een signaal aan, dat tot doel heeft het zwart
niveau in te stellen en de electronenstraal aan de ontvangzijde te
onderdrukken. 85 % van de lijnperiode blijft dus over voor het
aftasten van de lijn.
In fig. 736 en c zijn de einden van de even en oneven rasters
voorgesteld. Daar we hier geïnterlinieerde aftasting hebben is het
einde der rasters niet steeds gelijk.
Het zwartniveau wordt hier aangegeven met 30 % van de maxi
mum draaggolfamplitude; de tolerantie bedraagt ± 3 %. De beeldsynchronisatiesignalen bestaan uit 2 maal 40 % van de lijnperiode
draaggolfonderdrukking, gescheiden door 10 % blanking. Dit duurt
minstens 3 lijnperioden en hoogstens 6 lijnperioden. De rest van de
10 onderdrukte lijnen bestaat uit de normale 10 % lijnsynchroni
satiesignaal en 90 % zwartniveau. Het beeldsynchronisatiesignaal
begint bij even raster direct achter de laatste lijn. Bij oneven rasters
is dit ook het geval. Door de keuze van de beeldsynchronisatiesignalen maakt het echter geen verschil, zoals uit de figuren 73Ó
en c blijkt.
De beide boven besproken signaalvormen behoren tot de zgn.
positieve modulatie. D.w.z. dat wit overeenkomt met een grote
draaggolfamplitude en zwart met een kleine, terwijl de synchroni
satie-! mpulsen, die immers „zwarter dan zwart” moeten zijn, over
eenkomen met geheel onderdrukte draaggolf.
Terwijl in Europa veel gebruik werd gemaakt van deze positieve
modulatie, gebruiken de Amerikanen de negatieve modulatie.
Deze heeft als voordeel, dat de invloed van de storingen op de
synchronisatie veel geringer is. Bij deze negatieve modulatie komt
dus wit overeen met een minimum draaggolfamplitude en zwart
met een maximum amplitude; de synchronisatiesignalen, die weer
„zwarter dan zwart” moeten zijn, hebben dus de grootst mogelijke
draaggolfamplitude, zijnde 100 %. Een dergelijk signaal is in
fig. 69 weergegeven.
In fig. 74a x) is het samengestelde signaal getekend voor oneven
en in fig. 746 voor even rasters. Men ziet, dat het beeldsignaal zich
beweegt tussen o en 75 a 80 % modulatiediepte, terwijl de synchro*) Zie uitslaand blad III.

I3I

nisatiesignalen 20 a 25 % innemen, dus tussen 75 a 80 % en 100 %.
Fig. 74c geeft een vergroting weer van de aanvang van een raster,
terwijl fig. 740/ een vergroting toont van de aan vang van een beeldsynchronisatiesignaal.
Het beeldsynchronisatiesignaal bestaat, zoals uit de figuur blijkt
uit 6 brede impulsen, die ieder 0,43 H duren, wanneer men met
H de lijnperiode bedoelt (Deze is dus voor dit systeem van 441 lijnen
en 30 beelden/sec gelijk aan 1/13230 sec.).
De 6 brede impulsen voor beeldsynchronisatie duren dus precies
3 lijnperioden. Ze worden voorafgegaan door 6 zeer smalle impulsen
(breedte 0,04 ƒƒ) die twee keer per lijnperiode optreden zodat de
tijd, welke verloopt tussen het einde van een raster en het begin
van de beeldsynchronisatie-impuls iets meer is dan 3 lijnperioden.
Na de beeldsynchronisatie-impulsen worden weer 6 zeer smalle
impulsen gegeven, waarna direct begonnen wordt met een normale
serie lijnsynchronisatie-impulsen. Het beeldsignaal blijft echter
nog een tijdlang uit, zodat de gehele afstand tussen 2 rasters (ver
ticale -blanking) minstens 0,07 V duurt (waarin V de rasterperiode
voorstelt — i/6o sec. = 2O2x/2 H) en hoogstens 0,1 V of 10 %
van de rasterperiode.
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HOOFDSTUK X
HET OPWEKKEN VAN HET COMPLETE
VIDEOSIGNAAL )

a.

Inleiding

Het opwekken van het complete (samengestelde) videosignaal,
zoals we dat in het voorgaande hoofdstuk hebben leren kennen, is
zoals vanzelf spreekt verre van eenvoudig. In de eerste plaats is
het signaal zeer ingewikkeld. In de tweede plaats wordt voor een
goede werking van het televisiestelsel een grote nauwkeurigheid
vereist, welke bovendien constant aanwezig moet zijn, zonder dat
te vaak „bijgeregeld” behoeft te worden.
Er zijn proeven genomen, om de drie hoofdvormen van impulsen,
welke voorkomen in het in fig. 74 voorgestelde signaal, dat we tot
voorbeeld zullen nemen, gelijktijdig en doorlopend op te wekken.
Door middel van een electronische schakelaar werden dan de ver
schillende impulssoorten al of niet doorgegeven, wanneer dit nodig
was. Het bleek echter, dat het niet mogelijk was een behoorlijke
constantheid te krijgen, zodat veelvuldig bijregelen noodzake
lijk werd.
Daarom is men overgegaan tot het systeem, waarbij één soort
impuls wordt opgewekt, welke dan indien nodig wordt vervormd
tot het type der andere. Op deze wijze wordt bereikt, dat het begin
van alle impulsen nauwkeurig op tijd komt. Dit is van groot belang,
daar het begin van de impulsen de tijdbasisschakelingen in de ont
vanger sturen. Indien het begin van de impulsen dus niet nauw
keurig op tijd komt, kan een zuiver synchronisme van de ontvanger
niet langer gehandhaafd worden, met als gevolg vervormingen in
het beeld.
Als impulssoort, wélke opgewekt wordt is gekozen de zeer smalle
impulsen, welke vóór en na de beeldsynchronisatiesignalen worden
gegeven in groepen van 6. Deze hebben een breedte van 0,04 H.
*) De gegevens van dit hoofdstuk zijn gedeeltelijk ontleend aan: A. V.
Bedford en J. P. Smith: A. precision television synchronizing signal
generator, R. C. A. Review, Juli 1940.
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Ze kunnen dus zonder verandering gebruikt worden voor de twee
groepen van 6 voor en na de beeldsynchronisatie. Van deze impulsen
worden ook de lijnsynchronisatie-impulsen afgeleid, door ze te
verbreden tot 0,08 //, hetgeen de breedte van de lijn-impulsen is.
Dit geschiedt door aan de impulsen andere impulsen toe te voegen,
welke dan de achterzijde van de oorspronkelijke zeer smalle impulsen
verplaatsen. Niet de voorzijde, want zoals juist werd gezegd, moet
hier niets aan veranderd worden, teneinde de grote nauwkeurig
heid te behouden welke ervan verlangd wordt. De achterzijde van
de impulsen mogen eventueel iets afwijken, zonder invloed uit te
oefenen op de zuiverheid van het beeld.
Behalve het zojuist genoemde verbreden van de impulsen moet
nog gezorgd worden, dat de impulsen de juiste frequentie krijgen.
Dat hebben ze nl. oorspronkelijk niet, want, zoals uit fig. 74 kan
worden afgeleid, hebben de zeer smalle impulsen een dubbele
frequentie, vergeleken bij de normale lijnfrequentie. Er wordt voor
gezorgd, dat om de andere impuls weggesneden wordt, zodat na
halvering van het aantal en verbreding der impulsen, juiste lijnsynchronisatiesignalen ontstaan.
Teneinde de beeldsynchronisatiesignalen te krijgen, worden de
oorspronkelijk opgewekte impulsen verbreed. Men merke op, dat
ze wat frequentie betreft reeds geschikt zijn, om als beeldsynchroni
satiesignalen dienst te doen, daar hiervan, zoals uit fig. 74 moge
blijken, twee per lijnperiode worden gegeven. De breedte van de
impulsen, die dus oorspronkelijk 0,04 H bedraagt, moet nu tot
0,43 H verbreed worden. Dit wordt eveneens gedaan, door de
achterzijde te verleggen, zonder de voorzijde van plaats te veranderen,
zodat de grote nauwkeurigheid bewaard blijft.
Nu merken we op, dat het wel degelijk mogelijk is, dat er een
wijziging komt in de frequentie der oorspronkelijke impulsen.
Dit is echter niet zo ernstig, daar dan de voorzijde van alle soorten
impulsen in gelijke mate zullen veranderen. Immers de plaats van
de voorzijde van alle impulsen is afgeleid van de voorzijde der oor
spronkelijke impulsen, en deze komen van één oscillator. Voorts
is het mogelijk, dat er bij het passeren van verschillende netwerken,
vertraging komt in de voorzijden der impulsen. Daar dit dan voor
alle soorten impulsen in gelijke mate het geval is, zal dit geen be
zwaar vormen.
Wij zullen thans eens nader bekijken, hoe de impulsen en ten
slotte het samengestelde signaal opgebouwd worden.
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b.

Frequentiedeling en frequentievermenigvuldiging

Zoals we reeds eerder opgemerkt hebben is het noodzakelijk,
dat tussen lijnfrequentie en beeldfrequentie een nauwkeurig con
stante verhouding blijft bestaan. Dit dwingt ons ertoe een der
beide frequenties op te wekken, en de andere daarvan af te leiden.
Waar bovendien verlangd wordt (strikt vereist is dit niet) dat
tussen beeldfrequentie en netfrequentie een nauwkeurig constante
verhouding bestaat, zal het nodig zijn de beeldfrequentie met de
netfrequentie te vergelijken, en deze daarnaar te regelen. Logischer
wijze zou men dan de beeldfrequentie op moeten wekken, deze
met de netfrequentie vergelijken, eventueel een correctie aan
brengen, en tenslotte de aldus geregelde beeldfrequentie door ver
menigvuldiging via enige trappen tot de lijnfrequentie verhogen.
Zoals op blz. 122 reeds werd gezegd stuit de frequentievermenig
vuldiging op verschillende bezwaren, en we verwijzen dus daar
naar. Men gaat dus van een hoge frequentie uit en deelt deze in
enige trappen, totdat men de beeldfrequentie overhoudt. Dit laatste
is evenwel niet helemaal juist. Een zaagtandspanning met de beeld
frequentie hebben we eigenlijk in het geheel niet nodig bij geïnter
linieerde aftasting, maar wel een zaagtandspanning met de rasterfrequentie. Voortbouwend op ons voorbeeld van fig. 74 (Amerikaans
systeem) hebben we dus geen 30 Hz, maar 60 Hz nodig. Dit heeft
weer tot gevolg, dat we niet de lijnfrequentie moeten opwekken,
want dan komen we na deling toch op 30 Hz terecht, maar de dub
bele lijnfrequentie. Bij het systeem met 30 beelden per seconde en
441 lijnen bedraagt de lijnfrequentie 13.230 Hz, dus de dubbele
lijnfrequentie 26.460 Hz. De hoofdoscillator zal dus 26.460 Hz
moeten leveren, en in enige trappen gedeeld moeten worden tot
60 Hz. Deze frequentie kan dan met de netfrequentie vergeleken
worden, waarna het resultaat van de vergelijking doorgegeven moet
worden aan de hoofdoscillator. Is de 60 Hz frequentie nl. te laag
vergeleken bij de netfrequentie, dan betekent dit dus, dat t.o.v. de
netfrequentie de 26.460 Hz frequentie ook te laag is, en moet deze
verhoogd worden.
Een gevolg van frequentiedeling inplaats van frequentievermenig
vuldiging is dus, dat de vergelijking met de netfrequentie langs
een omweg moet geschieden. Een en ander zal wel duidelijker
worden, wanneer we het blokschema van de gehele installatie later
bespreken.
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Behalve de rasterfrequentie van 60 Hz hebben we ook de lijn
frequentie van 13.230 Hz dus de helft van de frequentie van de
hoofdoscillator nodig, en deze zullen we in de keten van de frequentiedeling nooit vinden, want de deling van de frequentie van
de hoofdoscillator tot de rasterfrequentie 60 Hz geschiedt met on
even factoren, dezelfde factoren, waaruit het lijnental bestaat, en
daar dit steeds een oneven getal moet zijn in verband met de
interliniëring, kan een factor 2 daar nooit in voorkomen. Naast
de bovengenoemde deling in enige trappen, moet de frequentie
van de hoofdoscillator dus nog met een factor 2 gedeeld worden.
c.

Frequentiedeelschakelingen

Er bestaan verschillende soorten frequentiedeelschakelingen.
Hiervan zijn in hoofdzaak de multivibratorschakeling en de inte
grerende deler voor televisiewerk van belang. De multivibrator
schakeling, die we reeds in fig. 63 hebben leren kennen heeft de
eigenschap, dat deze, aangestoten door een bepaalde frequentie,
in staat is zeer nauwkeurig in een sub-veelvoud van die frequentie
te werken. Afhankelijk van de wijze hoe de aanstoting plaats heeft,
heeft de multivibrator voorkeur voor even, oneven of beide soorten
delingen.
De werking van de multivibrator werd reeds op blz. 115 uiteengezet.
Door deze aan te stoten met een bepaalde frequentie is het mogelijk
de frequentie van de multivibrator 1 /p maal de aanstotende frequentie
te doen bedragen, waarin p een geheel getal is, dat echter niet boven
10 mag liggen. Hieruit volgt, dat met behulp van een multivibra
torschakeling delingen in trappen tot 10 kunnen worden verricht.
De werking van de multivibrator als frequentiedeler berust op het
inzetten van de anodestroom van een der beide buizen, door de zo
veelste periode van het sturende signaal. Het zal hierdoor duidelijk
zijn, dat wijziging van de spanning van het sturende signaal de fre
quentie van de multivibrator kan doen wijzigen. Nemen we b.v. aan,
dat de spanning verhoogd wordt, dan zal er eerst niets gebeuren:
het is steeds de zoveelste periode van de sturende frequentie, die
de multivibrator aanstoot. Maar op een goed ogenblik zal een periode
eerder een voldoende spanning hebben verkregen, om de anode
stroom van de multivibratorbuis in te laten zetten, en dan verandert
plotseling de frequentie van de multivibrator.
Teneinde na te gaan, of een multivibratorschakeling al of geen
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Fig- 75
Verschillende methoden om de multivibrator te sturen.
a. Sturing van beide buizen; de schakeling vertoont voorkeur voor even
deelverhoudingen.
b. Sturing van één buis; de schakeling vertoont geen voorkeur voor
bepaalde deelverhoudingen.
c. rSymmetrische sturing der beide buizen; de schakeling vertoont voorkeur
voor oneven deelverhoudingen.
d. Asymmetrische multivibrator; de perioden der buizen zijn niet gelijk.

voorkeur heeft voor even of oneven deelverhoudingen, moeten we
de schakelingen van fig. 75 bekijken. In fig. 75a is een schakeling
weergegeven, waarbij de stuurspanning beide buizen volkomen
gelijk beïnvloedt (mits de schakeling zuiver symmetrisch is opgebouwd). Verandert men de spanning van het stuursignaal, dan zal
de zoveelste periode in staat zijn een der buizen van de multivibratorschakeling te laten beginnen. De positieve roosterperiode
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van de buis wordt met één periode verkort, en ook de positieve
roosterperiode van de andere buis wordt met één periode verkort,
zodat de gehele multivibrator met twee perioden wordt verkort.
Dus worden even deelverhoudingen bevoordeeld.
In fig. 756 wordt het stuursignaal aan slechts één buis toegevoerd.
De multivibrator wordt dus telkens met één periode verkort, en de
schakeling heeft geen voorkeur voor een bepaalde deelverhouding.
In fig. 75c wordt het stuursignaal in tegenfase aan beide buizen
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Deelverhouding als functie van de stuurspanning voor drie verschillende aansluitmethoden van het stuursignaal.
a. Symmetrische voeding; de schakeling heeft voorkeur voor oneven deel
verhoudingen.
b. Parallelvoeding ; de schakeling heeft voorkeur voor even deelver
houdingen.
c. Voeding van één buis; de schakeling heeft geen voorkeur voor een be
paalde even of oneven deelverhouding.
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van de multivibratorschakeling toegevoerd. Deze schakeling heeft
voorkeur voor oneven deelverhoudingen.
De schakeling van fig. 75^ onderscheidt zich van de drie voor
gaande, doordat zij niet symmetrisch is, waardoor de lengten der
perioden van beide buizen niet gelijk zijn. Het zal afhangen van
de verhouding tussen deze lengten der perioden, of de schakeling
even of oneven deelverhoudingen de voorkeur geeft.
In fig. 76 is de deelverhouding als functie van de spanning van het
stuursignaal getekend voor drie verschillende wijzen van sturen.
We zullen hier verder niet op de multivibratorschakelingen ingaan
aangezien een andere schakeling, nl. die van de integrerende deler
voor televisiewerk de voorkeur verdient, door zijn grotere
stabiliteit.
In fig. 77 is de schakeling principieel voorgesteld. Het stelt voor
de eerste deeltrap, die dus gestuurd wordt door de hoofdoscillator,
die een frequentie geeft van 26.460 Hz. De signalen zijn recht
hoekige impulsen, daar ze vóórdat ze aan Br in fig. 77 worden toe
gevoerd, eerst door een begrenzer en een vertragingsnetwerk gaan.
De anodeweerstand RT van B± is hoog, terwijl de stuurspanning
zo groot is, dat de buis telkens in verzadiging komt, waardoor de
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amplitude van de impulsen aan de anodeweerstand begrensd is
door de batterijspanning Vb en ongeveer gelijk aan deze spanning.
Gaan we uit van de veronderstelling, dat beide condensatoren Cj
en C2 ongeladen zijn, dan zal bij de eerste keer, dat de anodestroom
minimaal is (practisch gelijk aan nul) de anodespanning gelijk aan
Vb worden, en de condensatoren worden in serie tot deze spanning
geladen. Dit is mogelijk, doordat B3 geleidend is, daar de anode
van deze buis positief is t.o.v. zijn kathode. Anderzijds zal B2 niet
geleiden, omdat de kathode op een positief potentiaal t.o.v. de ge
aarde anode staat. De spanning over beide condensatoren is omge
keerd evenredig met de capaciteiten, zodat over de kleinste conden
sator de grootste spanning komt te staan. Nemen we b.v. als ver
houding voor de capaciteiten der condensatoren i : 19, dan zal
dus bij een batterijspanning van 200 V op de grootste condensator
een spanning komen te staan van 1/20 van 200 V = 10 V. Nu is
C2 de grootste condensator, zodat over deze 10 V komt te staan.
De toestand is dan, zoals in fig. 78a is voorgesteld.
Nadat de anodestroom van de buis Br weer gaat lopen, en dus de
anodespanning daalt, zal B2 geleidend worden, terwijl B3 niet meer
geleidend is. Dit is voor het geval de anodespanning tot 195 V
gedaald is, in fig. 786 weergegeven. Het zal duidelijk zijn, dat B2
nog niet geleidend is, want de kathode is nog 5 V positief t.o.v. de
anode, maar B3 is ook niet geleidend, want ook van deze buis is de
kathode 5 V positief t.o.v. de anode. Dit laatste is belangrijk, daar
het de bedoeling is, dat C2 zijn lading behoudt. We zien dus, dat
direct na het afnemen van de anodespanning B3 ophoudt geleidend
te zijn, en C2 zich niet meer kan ontladen. Bovendien kan in het
begin Cr zich ook niet ontladen. Dit kan echter in fig. 78c wel, waar
verondersteld is, dat de anodespanning vanBT tot 185 V is gedaald.
De spanning over Cr is hier al tot 185 V gedaald, want indien hij
nog 190 V was, zou de kathode van B2 5 V negatief t.o.v. de anode
zijn, en daar de diode dan geleidend is, zou de lading van Cj on
middellijk afvloeien. De spanning aan CY neemt derhalve af met de
anodespanning. Is deze bv. tot 10 V gedaald, dan is de spanning
aan Cx ook 10 V. De toestand die op dat ogenblik heerst is in
fig. 78d weergegeven. Nemen we aan, dat dit doorgaat tot nul volt,
dus dat de anodespanning een ogenblik gelijk aan nul wordt, dan
is dus condensator Cx geheel ontladen.
Nu neemt echter de anodespanning weer toe, en wel tot een waarde
gelijk aan de batterijspanning, zijnde 200 V. Op dat ogenblik is B2
i4i

niet meer geleidend. B2 werd niet meer geleidend, direct nadat de
anodespanning weer begon toe te nemen. Zodra een verhoging van
de anodespanning tot 10 V bereikt was, werd diode B3 weer ge
leidend.
Vanaf dit ogenblik staat weer de anodespanning van Bx over de
serieschakeling der twee condensatoren. Tenslotte zal de spanning
weer de waarde 200 V hebben bereikt. Er werkt nu echter een tegenspanning van C2 gelijk aan 10 V. We kunnen zeggen, dat 190 V
zich omgekeerd evenredig met de capaciteiten over beide conden
satoren verdeeld, terwijl C2 10 V bij deze spanning krijgt. Deze
redenering staat gelijk met de redenering, waarbij een spanning van
200 V over de serieschakeling wordt gedacht, maar waarbij met
een tegenspanning van 10 V wordt rekening gehouden. De werk
zame spanning bedraagt dus slechts 190 V, en hiervan krijgt C2 er
1/20 maal 190 V = 9I V, zodat de totale spanning van C2 wordt
10 4- 9I = 19I V, afgerond 19 V, en die van C± 181 V. De toestand
is nu, zoals die in fig. 78e is weergegeven.
Vervolgens daalt de anodespanning, waarbij onmiddellijk na het
begin van de daling B3 ophoudt geleidend te zijn. B2 is nog niet gelei
dend, doch wordt dit, zodra de anodespanning tot 181 V is gedaald,,
waarna Cx zich over B2 kan ontladen. Bij de volgende lading der
condensatoren, dus wanneer de anodespanning van Bx weer 200 V
zal bedragen, zal 19 V tegenspanning moeten worden afgetrokken,
zodat de werkzame spanning slechts 200 — 19 = 181 V bedraagt,
en de spanningsverhoging van C2 bedraagt nu maar 1/20 maal
181 = 9 V.
Zo gaat de lading van C2 trapsgewijze verder, waarbij elke periode
van het aan buis Br toegevoerde signaal een spanningsverhoging aan
C2 tengevolge heeft, en elke volgende spanningsverhoging aan C2
kleiner wordt dan de voorafgaande.
Men kan zich nu afvragen, wat er zal gebeuren, wanneer de anode
spanning van B± niet geheel tot nul afneemt. Dit zal tot gevolg
hebben, dat zodra de anodespanning weer gaat stijgen, behalve
de bovengenoemde tegenspanning, ook nog een extra tegenspanning
van Cj werkzaam is.
Als voorbeeld nemen we aan, dat na de eerste lading der conden
satoren de anodespanning van B± daalt tot 10 V. We zagen reeds
in fig. 78^, dat de spanningsafname van Cx gelijke tred houdt met
de anodespanningsafname van Br. Houdt de afname dus bij 10 V
op, dan behoudt Cr dus een lading van 10 V. Zodra nu de anode142
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spanning van
weer gaat toenemen, zal deze toename op de
kathode van B2 geïnfluenceerd worden, zodat deze buis zeker niet
geleidend blijft. Cr wordt dus niet verder ontladen en behoudt
zijn spanning van 10 V. Stijgt dus de anodespanning weer tot
200 V, dan zal de tegenspanning niet 10 V van C2 bedragen, maar
10 V van C2 4- 10 V van Cr = 20 V totaal.
Inplaats dat de werkzame spanning dus 190 V bedraagt, is dit
nu maar 180 V en krijgt C2 hiervan 1/20 maal 180 V = 9 V.
Indien we verder bekijken, wat na deze tweede lading der conden
satoren geschiedt, zien we, dat, indien de anodespanning weer
tot 10 V daalt, de spanning van Cr ook tot 10 V zal dalen. Bij de
derde oplading der condensatoren moet een totale tegenspanning
in rekening worden gebracht, die 19 4- 10 = 29 V bedraagt.
De conclusie is dus deze, dat indien de anodespanning niet ver
genoeg daalt, de toename van de spanning aan C2 iets minder
zal zijn, dan anders het geval zou zijn geweest. Het spanningsverlopp aan C2 is in fig. 79 weergegeven. Men ziet, dat de hoogte
V
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Fig. 79
Spanningsverloop aan de condensator C2 van de schakeling uit fig. 77
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der spanningstreden hoe langer hoe kleiner wordt, terwijl de totale
spanning sprongsgewijze asymptotisch tot de waarde Vb nadert,
indien men de lading der condensatoren ongehinderd verder laat gaan.
Dit laatste geschiedt echter niet, want aan C2 is een gastriode B4
geschakeld. De negatieve roosterspanning kan worden ingesteld met
behulp van de potentiometerschakcling bestaande uit R2 en R2. De
kathode is dus op een positieve spanning t.o.v. het stuurrooster aan
gesloten. Met de spanning aan C2 stijgt echter de stuurroosterspanning
van B4, en op een goed ogenblik zal het afknijppunt van de buis
bereikt worden. Dit punt is ook aangegeven in fig. 79. Men ziet dat
dit bereikt wordt bij de zevende oplading van C2, dus telkens bij de
zevende impuls op het stuurrooster van
Zodra het afknijppunt
van B4 bereikt is, zal deze buis anodestroom gaan trekken, en wel
neemt deze anodestroom, tengevolge van de eigenaardige karak
teristiek van gastrioden zeer snel toe. Door de stroom, welke nu door
R5 gaat lopen, ontstaat aan deze weerstand een spanningsval, zodat
de spanning aan het schermrooster van B~ zakt. Deze daling wordt
via de scheidingscondensator C3 doorgegeven aan het stuurrooster
van BG. Door de daling van de stuurroosterspanning dalen de anode
stroom en de schermroosterstroom van BG. Alleen dit laatste interes
seert ons op het ogenblik, want door de daling van de schermrooster
stroom daalt dus de stroom door B6 en stijgt de schermroosterspanning van BG. Deze stijging wordt door de scheidingscondensator C4
aan het stuurrooster van B5 doorgegeven, wat weer tot gevolg heeft,
dat de schermroosterstroom nog meer stijgt, zodat de stroom door
R5 nog groter wordt en de daling van de schermroosterspanning van
B5 nog groter is. We zien dus, dat de buizen B5 en BG een multivibratorschakeling vormen, met de schermroosters als anoden. De
anoden der beide buizen kunnen dan voor iets anders dienen, het
geen nader zal worden uitgelegd. Er ontstaat weer een steile flank
aan alle electroden der buizen, ook aan de anode van BG) want tege
lijk met de daling van de schermroosterstroom van deze buis, daalt
ook de anodestroom, zoals hierboven reeds even werd gezegd. Daalt
de anodestroom van BG dan stijgt dus de anodespanning, en er ont
staat een impuls.
Zodra B4 geleidend wordt, wordt ook-B5 geleidend, zodat over
B5, C2 wordt ontladen over de anode. Zodra dit is geschied gaat de
multivibratorschakeling weer over in de rusttoestand, waarbij B5
niet geleidend is, en BG wel anodestroom trekt.
Men zal zich afvragen, of de multivibratorschakeling niet uit
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zichzelf gaat genereren. Hiertoe bestaat zeker kans. Om nu te voor
komen, dat dit hinderlijke impulsen aan de anode van BG geeft, is
de dimensionering van de onderdelen van de schakeling zo gemaakt,
dat de periode van de multivibrator veel groter is, dan de periode
van het signaal aan de uitgang van de schakeling. In dit geval is de
eerste deeltrap gemaakt voor een deelverhouding van i : 7, zodat
aan de uitgang (anode van BG) een signaal met een frequentie van
3780 Hz overblijft. Dit signaal kan dan aan een volgende deler
toegevoerd worden.
Het grote voordeel van de integrerende deler is de grotere sta
biliteit, die bereikt kan worden, vergeleken bij de multivibrator
als deelschakeling. De stabiele werking is niet erg afhankelijk van de
batterijspanning Vb.
Daalt deze, dan zal vanzelfsprekend elke trap van de lading van
C2 kleiner worden. De positieve kathodespanning van
wordt
dan eveneens kleiner, zodat ook bij een lagere spanning ontlading
van C2 zal worden ingezet.
Door veranderde weerstanden van de dioden zal het mogelijk
zijn, dat er foutieve delingen optreden, daar dan C2 over B3 niet
voldoende geladen wordt, terwijl Cr niet geheel zal worden ontladen
over B2. Tenslotte zal, ook tengevolge van buisweerstand, C2 niet
volkomen ontladen worden over B5. Deze fouten kunnen echter
worden verholpen.
Vooral voor een stabiele werking van de schakeling is het nood
zakelijk, dat de ladingstrede (zie fig. 79) waarbij BA in werking komt,
hoog genoeg zij, om kleine veranderingen van de hoogte van de ge
hele trede zonder invloed te doen zijn. Zoals we zagen zal een ver
andering van Vb alle treden een andere hoogte geven. De trede,
waarbij de ontlading tot stand wordt gebracht verandert dus ook
van ligging. Daarbij verandert zoals we zagen de kathodespanning
van Ba eveneens, maar wanneer de hoogte van de trede niet groot
genoeg is, kon het wel eens gebeuren, dat Btï reeds een trede eerder,
of pas een trede later geleidend werd, waardoor de deelverhouding
veranderen zou.
Aangezien anderzijds de treden hoe langer hoe lager worden,
werkt de schakeling pas stabiel, wanneer de deelverhouding niet
groter is dan 10 a 15. Deze laatste grens is hoog, maar geenzins
onmogelijk.
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Frequentievergelijking met het lichtnet

Zoals we reeds eerder zagen is het noodzakelijk te zorgen, dat
de beeldfrequentie nauwkeurig gelijk blijft aan een subveelvoud van
de netfrequentie. In het Amerikaanse systeem, dat we thans be
kijken is de beeldfrequentie 30 gekozen, omdat de netfrequentie
in Amerika 60 Hz bedraagt. De rasterfrequentie is dus, gezien de
tweevoudige interliniëring gelijk aan 60. In fig. 80 is de schakeling
weergegeven van de inrichting voor het vergelijken van de raster
frequentie met de netfrequentie. Bovendien is de schakeling van de
hoofdoscillator in principe aangegeven, terwijl de verschillende
deelschakelingen in blokschema getekend zijn.
De hoofdoscillator BG geeft sinusvormige trillingen af, en de
frequentie hiervan wordt bepaald door L en C4 en de impendatie
die gevormd wordt door de anodestroom van de frequentieregelbuis BG.
Het rooster van B3 wordt aangestoten door de LC-kring, via een
condensator, die geschakeld is tussen anode en stuurrooster van B5.
(in de figuur niet getekend). Deze condensator heeft een kleine
capaciteit en veroorzaakt een faseverschuiving. De anodestroom
van de regelbuis verloopt kwadratisch. De resonantiefrequentie
wordt beïnvloed door het werkpunt van B5. Dit werkpunt wordt
veranderd, door de vaste voorspanning, welke aan het stuurrooster
ligt, en deze voorspanning wordt bepaald door de schakeling der
buizen BY tot en met B4 die de beide frequenties met elkaar
vergelijken.
De vier dioden B13 B2, B3 en B4 vormen een brugschakeling.
Tussen 2 der uiteinden van de brug is opgenomen de parallelscha
keling van C2 en R2 in serie met transformator T2. Aan de twee
andere uiteinden van de brugschakeling zijn respectievelijk gescha
keld : het lichtnet (via een faseverschuivingsnetwerk) en het stuur
rooster van de frequentieregelbuis van de hoofdoscillator. De werking
van de brugschakeling berust nu op het telkens kortstondig door
laten van de netspanning, door de impulsen, welke de rasterfre
quentie bezitten. Deze impulsen, die afkomstig zijn van de laatste
frequentiedeler hebben dus een frequentie van 60 Hz. Ze worden
toegevoerd aan transformator T2 en komen dus ook in de secundaire
wikkeling van deze transformator voor. Ze worden zodanig aan de
transformator doorgegeven, dat ze secundair een positief worden
der anoden van B2 en B3 tot gevolg hebben. Daar Br en B2 in serie
147

geschakeld zijn, en ook
en B3, zullen de anoden van de vier
dioden gedurende het optreden van de impulsen positief worden,
en zullen de dioden derhalve geleidend zijn. Het zal duidelijk zijn,
dat hierbij condensator C2 een lading krijgt, en na het optreden van de
impuls is de toestand van de brug als aangegeven in fig. 81.
Zodra de impuls ophoudt, is de onderzijde van C2 via de secun
daire van T2 aan aarde aangesloten, zonder dat er in de secundaire
een spanning optreedt, en derhalve is het potentiaal van de diodeanoden negatief t.o.v. de kathoden, en zijn de dioden niet gelei
dend. Teneinde ervoor te zorgen, dat gedurende de impulsen de

e»?

B3
naar Cj

van lichtnet

*------

-------►—

B4
60 Hz
impulsen

Fig. 81
Toestand van de brugschakeling van fig. 80 na het optreden van een
impuls aan de secundaire zijde van transformator T2.

dioden wel geleidend zijn, is het nodig tussen de impulsen conden
sator C2 te ontladen, waarvoor parallel aan deze condensator een
weerstand R2 is geschakeld.
De schakeling wordt zo ingesteld, dat de impulsen optreden op
het ogenblik, dat de sinusvormige spanningsveranderingen van de
netspanning de nulwaarde passeren en wel wanneer dit geschiedt
van positief naar negatief. Men merke op, dat op dit ogenblik een
sinusspanning de snelste verandering vertoont.
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Indien nu de rechthoekige impuls op het juiste ogenblik verschijnt,
laten we zeggen juist op het ogenblik, dat de sinusspanning de nulwaardc passeert, dan zal er verder niets gebeuren. In fig. 82 zijn de
twee grafieken van sinusspanning en rechthoekspanning getekend.
Met behulp van deze figuur zal het duidelijk worden, dat indien een
rechthoek-impuls de neiging vertoont b.v. te laat te komen, de span
ning aan C3 aan de andere zijde van de brugschakeling zal veranderen.
Deze spanning is ook de roostervoorspanning van de frequentieregelbuis Bb. Verandert de voorspanning aan het stuurrooster van
deze buis, dan zal, zoals we boven reeds zagen, de frequentie van de
hoofdoscillator veranderen. We zullen nu nagaan, of de verandering
van de frequentie in de juiste richting geschiedt.

©

©

Fig. 82
Verloop van spanningen bij frequentievergelijking.
a. Verloop van de netspanning.
b. Verloop van de 60 Hz impulsspanning, voor te kleine, te grote en juiste
frequentie.
Verloop van de resulterende spanning aan C3.
Opm.: Vanzelfsprekend verandert de impulsfrequentie niet zo plotseling,
als in de figuur is aangegeven, maar gaat dit geleidelijker.
Nemen we aan, dat de frequentie van de rechthoek-impulsen te
laag is, dan zal een impuls te laat optreden, en de sinusspanning
is reeds negatief, wanneer de brug geleidend wordt. De negatieve
spanning zal dan aan C3 doorgegeven worden. De roostervoor-
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spanning van B5 wordt dus kleiner, waardoor de anodestroom af
neemt. Dit heeft tot gevolg, dat de hoofdoscillator zijn frequentie
verhoogt, waardoor de frequentie van de 60 Hz impulsen ook
verhoogd wordt. Aan de andere kant zal een te hoge frequentie
oorzaak zijn, dat een impuls te vroeg komt, waardoor de brug al
geleidend wordt, terwijl de sinusspanning nog potitief is. De span
ning aan C3 wordt dus minder negatief, zodat de roostervoorspanning van Bs toeneemt en de anodestroom eveneens, hetgeen
weer tot gevolg heeft, dat de frequentie van de hoofdoscillator
verlaagd wordt, en dus ook de frequentie van de 60 Hz impulsen.
De verandering van de spanning aan C3 is in de derde grafiek van
fig. 82 getekend.
Wanneer dus met de hand de frequentie van de hoofdoscillator
in de buurt van 26.460 Hz ingesteld wordt, zal automatisch de
frequentie zo worden ingesteld, dat de rasterfrequentie nauwkeu
rig gelijk wordt aan de netfrequentie, en ook gelijk blijft aan deze
frequentie, ook al varieert de netfrequentie een weinig. Indien de
instelling zo geschiedt, dat de rechthoek-impulsen optreden bij het
passeren van de nulwaarde van de sinusspanning, zal een spannings
fluctuatie van het lichtnet geen invloed hebben op de frequentie,
daar het dan voor de schakeling weinig invloed heeft hoe groot de
netspanning is.
Opgemerkt zij nog, dat tussen de 60 Hz impulsen de conden
sator C3 geen gelegenheid heeft zich te ontladen, zodat de spanning
aan C3 tussen de impulsen constant blijft. Ook wanneer de recht
hoekige impulsen op het juiste ogenblik komen, zal geen verandering
optreden in de condensatorspanning (de frequentie van de recht
hoekige impulsen, en dus ook van de hoofdoscillator is dan juist
ingesteld).
e.

Samenstel van de installatie voor het opwekken van het
complete synchronisatiesignaal

Fig. 83 geeft het blokschema van de gehele installatie voor het
opwekken van het samengestelde signaal.
De hoofdoscillator wekt, zoals uit het voorgaande gebleken is,
sinusvormige trillingen op, welke in een begrenzer tot rechthoekige
impulsen worden vervormd. De hoofdoscillator is aangegeven met
„osc. 26.460” en levert dus zijn signaal aan de begrenzer B 26.460.
De impulsen van de begrenzer worden in de eerste plaats doorge-
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geven aan het vertragingsnetwerk VN 26.460, dat de impulsen ver
breedt. De vorm der signalen is voor verschillende plaatsen in het
blokschema van fig. 83, weergegeven in fig. 84. 9 Het vertragingsnet
werk VN 26.460 geeft in de eerste plaats de brede 26.460 Hz blokspanning af aan de multivibrator MV-y. Deze geeft het signaal
aan de mengtrappen AfB-5 en MB-6. Het verschil tussen de twee
afgegeven signalen is alleen, dat het ene het omgekeerde is van het
andere. Het mengproces zullen we later bekijken.
De 26.460 Hz smalle impulsen, die uit de begrenzer B 26.460
komen, worden ook toegevoerd aan de frequentiedeler FD-13.230.
Deze levert dus impulsen met een frequentie van 13.230 Hz. Ten
slotte worden de smalle impulsen ook aan de keten van frequentiedelers toegevoerd, die in enige trappen de frequentie van 26.460
Hz op 60 Hz brengt. Dit gaat dus over de frequentiedelers FD3780 (waarvan we in fig. 77 het schema hebben bekeken), FD-420 en
tenslotte FD-60. Deze laatste geeft 60 Hz impulsen, die behalve
aan een aantal multivibratoren, aan de frequentievergelijkingsbrug
van fig. 80 worden toegevoerd. In die brugschakeling komt van de
andere zijde de 60 Hz netspanning, waarna het resultaat (dat is
dus de roostervoorspanning van B5 in fig. 80) aan de hoofdoscillator wordt medegedeeld.
We beschikken dus over impulsen met frequenties 26.460, 13.230
en 60 Hz en, zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk werd ge
zegd, met deze drie soorten signalen maakt men door menging en
impulsverbreding het samengestelde signaal.
We zullen enige voorbeelden van samengestelde signalen nagaan.
De video-blanking is een mengsel van 60 Hz en 13.230 Hz impulsen,
waarbij de 13.230 Hz impulsen weggesneden worden gedurende
het optreden van de 60 Hz impulsen. Het signaal komt bij d in fig.
83 tevoorschijn. Het wordt opgebouwd uit de signalen a en b.
Voor de vorm van de signalen raadplege men fig. 84. Het signaal a
is afkomstig van een der 13.230 Hz multivibratoren. Het signaal b
van een van de 60 Hz multivibratoren, na een begrenzer te zijn
gepasseerd. Beide signalen worden in een mengtrap samengevoegd,
waarna het signaal c ontstaat. De mengtrap bevat ook een begrenzer,
die het samengestelde signaal in amplitude gelijk maakt aan beidevorige signalen. Zelfs wordt iets meer weggesneden om te zorgen,
dat de verschillende impulsen van het samengestelde signaal vol-

9 Zie uitslaand blad IV.
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komen gelijke amplitude krijgen. Het resultaat is dan het signaal d.
De mengtrap en begrenzer zijn in fig. 83 onder MB-i te vinden. Ten
slotte wordt het signaal met behulp van een versterker BV-i aan
een kabel aangepast. De schakeling van de meng- en begrenzertrappen zullen voor dit geval hieronder apart behandeld worden.
Multivibrator AflZ-10 wordt zoals uit fig. 83 te zien is, gestuurd
door 13.230 Hz impulsen, afkomstig van de frequentiedeler FD13.230. De impulsen zijn eerst nog verbreed met behulp van het
vertragingsnetwerk VN 13.230.
De blanking voor de iconoscoop wordt in principe op dezelfde
wijze samengesteld als de video blanking, behalve dat de impulsen
korter van duur zijn. Het signaal is onder e in fig. 84 aangegeven.
Zoals uit fig. 83 kan worden gezien, wordt het evenals het signaal d
samengesteld uit 13.230 Hz en 60 Hz impulsen, maar aangezien
ze korter moeten zijn, terwijl ze ook een andere vertraging moeten
ondergaan dan de impulsen van het signaal d, worden de com
ponenten van signaal e uit‘andere multivibratoren betrokken als die
van signaal d. Het signaal e wordt dan ook opgebouwd uit een com
ponent, bestaande uit 60 Hz impulsen afkomstig van multivibrator
AfK-2 en de begrenzer B-2 en een component bestaande uit 13.230Hz
impulsen afkomstig van multivibrator AfK-n. Beide componenten
worden in de mengtrap MB-2 tot signaal e samengesteld, en op
gelijke amplitude afgesneden. Tenslotte wordt het signaal weer
met een versterker BV-2 aan een kabel aangepast.
De reden, dat de impulsen voor het iconoscoop blanking signaal
anders vertraagd moeten worden als die voor het video blanking
signaal is, dat in de camerakabels een extra vertraging ontstaat,
die men hier compenseert, door het signaal van te voren anders te
maken.
Voor de verticale afbuigspanning van de iconoscoop is een 60 Hz
impuls signaal nodig, dat de zaagtandgenerator moet sturen. Dit
signaal wordt bij ƒ verkregen. Het bestaat eenvoudig uit een brede
impuls, welke precies eens in het zestigste deel van een seconde
optreedt. Het behoeft derhalve niet door samenstelling uit verschil
lende componenten verkregen te worden. Alleen moet het een be
paalde breedte hebben, zodat er een aparte multivibrator AfT-3
en begrenzer B-3 voor aanwezig is.
Voor de horizontale afbuigspanning van de iconoscoop is een
dergelijk signaal nodig, alleen met een frequentie gelijk aan de
lijnfrequentie 13.230 Hz. Het wordt bij g verkregen in fig- 83,
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hééft de vorm van kromme g in fig. 84, en wordt evenals het ver
ticale signaal van een multivibrator (AfK-13) met bijbehorende
begrenzer (B-6) verkregen. Beide stuursignalen voor de afbuigspanningen van de iconoscoop worden door een versterker (BZ-3
respectievelijk Br-5) aan de kabels aangepast.
Tenslotte levert bij wfw' de installatie een samengesteld signaal,
dat het synchronisatiesignaal is voor de uit te zenden complete
videosignalen. Dat het signaal nogal ingewikkeld is, is reeds in fig. 74
gebleken, waar we het complete samengestelde videosignaal hebben
bekeken voor het Amerikaanse systeem.
In fig. 84 ziet men beide signalen w en w', die respectievelijk
voor even en oneven rasters worden uitgezonden. Duidelijkheids
halve is het aantal zeer smalle impulsen vóór en na de beeldsynchronisatiesignalen gehalveerd, terwijl ook de lengte van het beeldsynchronisatiesignaal is gehalveerd.
Hoe het signaal wlw' samengesteld wordt kan het beste begrepen
worden, door van achteren naar voren te* werken. De samenstelling
is trouwens met behulp van pijltjes in fig. 84 aangegeven. Het
signaal w/w' is verkregen, door het samengestelde signaal v af
te snijden ter hoogte van de stippellijnen.
Het signaal v, dat buitengewoon gecompliceerd is, is samengesteld
uit vier signalen, nl. r, 5, t en u. Beschouwen we deze vier signalen
achtereenvolgens, dan vinden we :
Signaal r is een enkelvoudig signaal, dat bestaat uit impulsen
die een frequentie van 26.460 Hz hebben. Het zijn tevens de zeer
smalle impulsen, welke vóór en na het beeldsynchronisatiesignaal
worden gegeven. Signaal r wordt verkregen uit multivibrator AfT-8
met bijbehorende begrenzer B-5. Deze multivibrator wordt gestuurd
door 26.460 Hz impulsen afkomstig van het vertragingsnetwerk
KN-26.460.
Signaal s is samengesteld uit de signalen p en q. Het zijn 13.230 Hz
impulsen, die echter niet mogen worden gegeven tijdens de beeldsynchronisatie, waarvoor ze dan ook uitgeschakeld worden met
behulp van een brede 60 Hz impuls. Signaal p is het signaal met
13.230 Hz impulsen, terwijl signaal q de brede 60 Hz blokken
geeft. Bezien we weer fig. 83, dan blijkt dat de laatstgenoemde brede
60 Hz impulsen afkomstig zijn van multivibrator MV-4 met bijbe
horende begrenzer B-4. Dit is het signaal q. Het signaal p is natuur
lijk afkomstig van een multivibrator, die door de 13.230 Hz frequentiedeler wordt gestuurd. Het is multivibrator MV-y. De sig-
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nalen p en q worden in de mengtrap MB-] gemengd, en tevens
afgesneden (net als dit b.v. met de signalen a en b geschiedt), waarna
ze na nog begrenzer B-8 te zijn gepasseerd het signaal 5 opleveren.
Signaal t is eveneens samengesteld uit 13.230 Hz impulsen, welke
gedurende de beeldsynchronisatiesignalen moeten worden onder
drukt. Daar de 13.230 Hz impulsen een andere breedte hebben,
worden ze van een andere multivibrator afgenomen als signaal p.
Signaal t is dan ook opgebouwd uit-de component o. Deze laatste
wordt afgenomen van multivibrator AfZ-12 (zie fig. 83).
Teneinde de onderdrukking te krijgen gedurende de beeldsyn
chronisatiesignalen, kan evenals voor signaal 5 hier gebruik worden
gemaakt van de brede 6óHz impulsen van signaal q. Signaal q, dat
afkomstig is van MV-4 wordt dus niet alleen aan mengtrap AfB-3,
maar ook aan mengtrap AfB-4 toegevoerd. Na menging en be
grenzing ontstaat het gewenste samengestelde signaal /, dat evenals
5 nog over een extra begrenzer B-10 wordt geleid.
Signaal u tenslotte is het signaal, dat de eigenlijke beeldsynchro
nisatiesignalen moet geven. De moeilijkheid is, dat deze beeld
synchronisatiesignalen niet doorlopend moeten worden gegeven,
maar, zoals uit fig. 74 ook blijkt slechts een serie van 6 per raster.
Daarom moet het signaal u ook opgebouwd worden uit twee com
ponenten, en wel zijn dit de componenten m en n. De laatste com
ponent n is te verkrijgen, door een signaal bestaande uit 26.460 Hz
impulsen, die smal zijn, om te keren, zodat brede impulsen ontstaan,
met smalle tussenpozen.
Signaal n wordt dan ook geleverd door een multivibrator AfJZ-y,
die gestuurd wordt door het 26.460 Hz impulsensignaal, dat afkomt
van het vertragingsnetwerk VN-26.460. Om te zorgen, dat alleen
gedurende een korte tijd tussen de rasters 6 brede impulsen van
signaal n worden doorgegeven, wordt n gemengd met een 60 Hz
blok, dat de juiste lengte moet hebben, zodat het van een aparte
multivibrator MV-6 afgenomen wordt. De menging vindt plaats in
de mengtrap ALB-5 en daarna wordt het samengestelde signaal
door een extra begrenzer B-7 gevoerd. De blokken van signaal n
worden nu gedurende het optreden van het blok van signaal m ver
hoogd, waarna het geheelx afgesneden wordt (in begrenzer B-7),
zodat alleen nog de blokken overblijven, die verhoogd zijn. Dit zijn
dan de 6 blokken, die later het beeldsynchronisatiesignaal zullen
opleveren, en waarvan, zoals reeds werd gezegd in fig. 84 slechts
3 stuks zijn getekend.
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De 4 soorten signalen r, 5, t en u worden nu, zoals uit fig. 83
valt op te maken, naar de mengtrap Af-i gebracht. Na deze trap
ontstaat dan een signaal, als bij v getekend in fig. 84. Dit signaal
wordt door begrenzer B-9 op de juiste hoogte afgesneden, terwijl
de versterker BK-4 het signaal aan de kabel aanpast.
Over het signaal m valt nog een en ander op te merken. De im
pulsen van dit signaal moeten met grote nauwkeurigheid vertraagd
worden t.o.v. van het oorspronkelijke uitgangssignaal van de frequentiedeler FD-6q. Het is nl. noodzakelijk, dat iedere eerste impuls
van een groep van 6 impulsen van het signaal w, een gehele impuls
vormt, en dat er dus niet een stukje van wegvalt. De hoofdvertraging
wordt indirect verkregen, door gebruik te maken van de achterzijde
van de impulsen van signaal h. Er wordt hier dus geen gebruik ge
maakt van een normaal vertragingsnetwerk. Signaal h wordt eerst
vervormd tot een vorm, als onder i aangegeven. Dit wordt bereikt
door signaal h door een kleine condensator te sturen, waarachter
een weerstand is geschakeld. Hieraan is ook geschakeld het stuurrooster van een heptode, met tussenschakeling van een serieweerstand, die signaal i begrensd tot signaal k (stippellijn in fig. 84^).
Aan het derde rooster van de heptode wordt signaal j toegevoerd.
Zolang signaal k de buis dichtknijpt, kan er geen anodestroom
vloeien, en kan dus signaal ƒ, dat aan het derde rooster ligt, niet in
de anodeleiding komen. Bij het optreden van de impulsen x van
signaal i wordt de stuurroosterspanning groter dan de afknijpspanning, en kan signaal j wel doorkomen. De anodestroom bevat dan
smalle groepen van 26.460 Hz impulsen, zoals bij l te zien is. De
frequentie van de groepen bedraagt natuurlijk 60 Hz. De eerste
impulsen van de groepen van signaal l sturen dan nauwkeurig
multivibrator MV-6. Deze multivibrator is de leverancier van het
signaal m, zoals boven reeds werd uiteengezet. Op deze wijze wordt
bereikt, dat signaal m zeer nauwkeurig op tijd komt t.o.v. de 26.460
Hz impulsen van signaal n, aangezien de signalen n en j van dezelfde
multivibrator MV-j afkomstig zijn.
In fig. 83 kan nog nagegaan worden, dat signaal h verkregen wordt
van mulitvibrator AfZ-5, die gestuurd wordt door de 60 Hz frequentiedeler. Na de condensator is het signaal vervormd tot sig
naal i en na het afsnijden tot signaal k. De bovengenoemde heptode
zit in de mengtrap MB-6. De signalen j en k leveren na menging
signaal l op, en dit signaal wordt gebruikt, zoals uit het schema te zien
is, om multivibrator MV-6 te sturen, waaruit dan signaal m ontstaat.
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Opgemerkt kan nog worden, dat de achterzijde van de brede
impuls van signaal h niet nauwkeurig op tijd behoeft te komen, om
impuls y van signaal j niet en impuls z van signaal j wèl door te
laten. De breedte van de impuls van signaal h ligt dus binnen vrij
ruime toleranties.
Zoals reeds in het begin werd gezegd is de grote nauwkeurigheid,
waarmede de voorzijden der impulsen worden gegeven, te danken
aan het feit, dat alle impulsen uiteindelijk afkomstig zijn van één
bron, nl. de hoofdoscillator met de begrenzer 5-26.460.

f.

Schakeling voor het samenstellen van signalen

Als voorbeeld van een mengtrap, met de bijbehorende begrenzer
en aanpassingsversterker, alsmede de voedende bronnen, zoals
multivibrator en vertragingsnetwerk, zullen we de schakeling be
spreken, zoals die nodig is voor het samenstellen van de signalen
a en
teneinde signaal c te krijgen. De schakeling is in fig. 85 weer
gegeven.
In dit schema stelt buis B 13 de uitgangsbuis voor van de 60 Hz
frequentiedeler FD-6v. Via een versterkerbuis B 14 (scheidingsversterker) wordt de multivibrator AfT-i gestuurd, die als buis
B 15 in het schema te zien is. B 15 is een dubbeltriode. De 5C-tijd
van de condensatorweerstandschakeling van het eerste triodedeel
van B 15 is zeer groot gemaakt t.o.v. die van de andere triode. Hier
door blijft de eerste triode gedurende lange tijd afgeknepen en wordt
geleidend, indien op het rooster van de andere triode negatieve
impulsen worden gezet.
De korte tijd, waarin de eerste triode van B 15 geleidend is kan
worden geregeld door de instelling van de potentiometer, die de
positieve roostervoorspanning van de andere triode regelt. De lengte
van de positieve impulsen, die aan buis B 16 worden toegevoerd,
kan dus door middel van deze potentiometer continu geregeld
worden, en deze impulsen zijn de impulsen van signaal b in fig.
*- 84. In de anodeleiding van B 16 komen dus impulsen voor van sig
naal b. Aangezien de anode van B 18 (tweede triodedeel) over de
zelfde anodeweerstand wordt gevoed als de anode van B 16, terwijl
genoemd triodedeel van B 18 signalen van de vorm a afgeeft, zal
hier een menging ontstaan, en kan aan de gemeenschappelijke
anodeweerstand • signaal c afgenomen worden. B 16 dient ook als
begrenzer voor signaal £>, aangezien zij volledig uitgestuurd wordt;
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aan de ene kant door roosterstroom begrensd (nul volt roosterspanning) en aan de andere kant door het afknijppunt (geen anodestroom). Buis B 16 komt dus overeen met B-i in fig. 83. Aan de
andere kant komt signaal a van multivibrator Afl^-10, en deze is
als buis B 17 in fig. 85 weergegeven. Deze multivibrator wordt ge
stuurd door 13.230 Hz impulsen, die geleverd worden door frequentiedeler FD-13.230. Deze impulsen zijn vertraagd in het vertragingsnetwerk V 13.230, dat ook in fig. 85 te zien is. De menging
geschiedt, zoals reeds boven werd gezegd, doordat signaal <2, nadat
het uit multivibrator MV-10 komt, toegevoerd wordt aan het rech
ter triodedeel van B 18, dat metB 16 een gemeenschappelijke anodeweerstand heeft. Het aldus samengestelde signaal c wordt nu aan
het rooster van het linker triodedeel van B 18 toegevoerd. Hier
wordt signaal c begrensd tot signaal J, en aan de lijnver sterker B 19
toegevoerd, die het signaal aan de kabel aanpast. Teneinde een juiste
aanpassing aan de kabel te krijgen, die steeds in de buurt van 70 a
80 ohm ligt, wordt de uitgangsspanning van B 19 van de kathode
afgenomen. De kabel, die in dit geval 75 ohm weerstand heeft, wordt
natuurlijk met deze weerstand aan het andere uiteinde afgesloten.
Andere méngtrappen en begrenzingstrappen uit fig. 83 zijn op
dergelijke wijze opgebouwd.
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HOOFDSTUK XI
VIDEOVERSTERKERS

a.

Algemene beschouwing

Onder videoversterkers verstaan we versterkers, die het video
signaal moeten versterken. Dit is dus het signaal, dat door de
iconoscoop, of andere opnamebuis, wordt geleverd. Dit signaal
is veel te zwak, om direct de televisiezender te moduleren. Het zou
zelfs te zwak zijn, om aan een electronenstraalbuis toegevoerd te
worden, teneinde onmiddellijk weer een beeld op te bouwen. Dit
geschiedt inderdaad aan zendzijde, teneinde het opgenomen beeld
te controleren, zoals het door de opnamebuis wordt gezien. Ten
slotte moeten ook aan de ontvangzijde de veel te zwakke opgevangen
signalen versterkt worden, alvorens ze aan de ontvang-electronenstraalbuis kunnen worden toegevoerd.
Hoewel aan de ontvangzijde het probleem enigszins anders is
dan aan de zendzijde, doordat een groot deel van de versterking
hoog- of middenfrequent geschiedt, is de versterking van het video
signaal na de detectie toch gelijk aan de versterking aan zendzijde
tussen opnamebuis en modulatortrap van dezender,of contrölebuis.
Aan de zendzijde wordt het door de opnamebuis afgegeven signaal
eerst versterkt door een voorversterker, welke in de camera zelf is
ingebouwd, teneinde een behoorlijk niveau te krijgen, om het
signaal over de camerakabels naar de vaste apparatuur te voeren.
De vaste apparatuur bevat dan de verdere versterkers, de eindversterkers, die hun signalen afgeven aan de modulatortrap van de
zender en versterkers voor het voeren van het opgenomen signaal
naar een of meer contrólebuizen.
De eisen, welke aan een video versterker moeten worden gesteld
zijn veel zwaarder, dan die, welke aan geluidsversterkers worden ge
steld. Dit is te wijten aan het feit, dat het videosignaal van geheel
andere aard is dan geluidssignalen, terwijl voor een goede beeld
weergave niet alleen de vorm van het videosignaal onveranderd
moet blijven, maar ook de faseverhouding der verschillende com
ponenten.
In geluidsversterkers stelt men alleen als eis, dat er een goede
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vorm blijft bestaan van het te versterken signaal. De faseverhoudingen zijn niet zo belangrijk. Bij videoversterkers speelt de fasegetrouwheid van de versterker een even grote rol als de frequentiegetrouwheid.
De hoge eisen, welke aan de versterkers worden gesteld zijn te
wijten aan het optreden van discontinuïteiten in het videosignaal.
Zo zal het aftasten een overgang van zwart op wit een plotselinge
spanningsverandering tengevolge hebben, welke niet mag worden
afgevlakt, omdat anders aan de ontvangzijde de zwart-wit overgang
niet scherp meer zal worden weergegeven.
Deze plotselinge veranderingen van stromen en spanningen gaan
gepaard met het optreden van hoge frequenties, en wel hoger
naarmate de verandering steiler verloopt. Geeft men de hogere
harmonischen niet weer, dan zal een verandering ontstaan, die
minder steil verloopt met het hierboven genoemde resultaat van
een onscherpe weergave van het beeld.
Aan de andere kant is de weergave van lage frequenties ook van
groot belang. Indien nl. bij het aftasten van een beeld geen ver
andering in de helderheid bestaat, zal de stroom, welke uit de af
tasting resulteert een gelijkstroom zijn. Theoretisch moet men dus
tot een frequentie nul weergeven, wil men in de egale delen van
het beeld geen vervorming krijgen.
b.

Koppelmethoden voor videoversterkers

De verschillende gangbare koppelmethoden voor versterkers
zijn in fig. 86 weergegeven. In deze figuur vindt men van a tot en
met e achtereenvolgens de weerstandkoppeling, smoorspoelkoppeling, transformatorkoppeling, directe koppeling en kathode-koppeling.
De smoorspoelkoppeling komt voor videoversterkers, die dus in
staat moeten zijn zowel hoge als lage frequenties over een vrij uit
gebreide frequentieband gelijkmatig te versterken, niet in aanmer
king. Doordat de spoel naast een zekere zelfinductie ook een zekere
eigen capaciteit bezit, die parallel kan worden gedacht aan de gehele
spoel, vormt de spoel een trillingskring, die dus. voor een bepaalde
frequentie een maximum impedantie vormt. Voor andere frequen
ties zal de impedantie kleiner zijn, zodat de anodewisselspanning
van de trap bij constante roosterwisselspanning, niet constant zal
zijn voor de gehele frequentieband.
i6i
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Fig. 86
Verschillende soorten versterkerkoppelingen:
a. weerstandkoppeling.
b. smoorspoelkoppeling.
transformatorkoppeling.
d. directe koppeling,
e.
kathodekoppeling.

Een zelfde verschijnsel doet zich voor bij de transformatorkoppe
ling, zodat ook deze koppelmethode niet gebruikt kan worden.
De kathodekoppeling heeft het nadeel, dat de totale trapversterking
niet groter kan worden dan 1, zodat in werkelijkheid nooit van ver
sterking sprake kan zijn. Deze soort versterkertrap komt in de
televisietechniek evenwel voor, en wel daar, waar aangepast moet
worden op een lage impedantie. We zagen dit reeds in het vorige
hoofdstuk, waar de verschillende signalen op een impedantie van
ca. 70 ohm moeten worden aangepast. Practisch geeft een dergelijke
trap echter altijd een zekere verzwakking.
Voor videoversterkers zou theoretisch de directe koppeling nog
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wel de beste zijn. Hierbij is, zoals uit fig. 86 blijkt de anode van de
versterkerbuis direct met het stuurrooster van de volgende buis ge
schakeld. Hier vindt men dus geen scheidingscondensator, en zoals
we verder zullen zien, is de scheidings- of koppelcondensator de
oorzaak van verlies van versterking in het gebied der lage frequenties.
Met de directe koppeling hebben we dus een methode om tot de
laagste frequenties gelijkmatig te versterken, en wel tot de frequentie
nul, d.w.z. dat we met een directgekoppelde versterker in staat zijn
gelijkspanningen te versterken. Deze versterkers worden daarom
ook wel gelijkstroomversterkers genoemd.
De impopulariteit van dit soort versterkers is te wijten aan de
zeer critische instelling van de verschillende gelijkspanningen aan
de electroden van de buizen. Het zal duidelijk zijn, dat, waar b.v.
de anode van de eerste buis op 150 V gelijkspanning komt te liggen,
het stuurrooster van de volgende buis eveneens op die spanning
komt te liggen. Wil deze buis echter fünctionneren, dan zal het in
de regel noodzakelijk zijn, dat het stuurrooster t.o.v. de kathode
een negatieve spanning heeft, terwijl steeds de anode een positieve
spanning t.o.v. de kathode zal moeten hebben. Zo zal het b.v. nodig
zijn om de kathode van de tweede buis op een potentiaal van 153 V
te leggen, om een negatieve voorspanning aan het stuurrooster
van die buis van —3 V te verkrijgen. De anode zal dan b.v. op een
positieve spanning van 300 V komen te liggen, teneinde ongeveer
een anode-spanning van 150 V t.o.v.' de kathode te krijgen. Het
bezwaar, dat bij een meertrapsversterker vrij hoge gelijkspanningen
noodzakelijk worden is nog niet het ergste. De critische instelling
en eventuele instabiliteit van dit soort versterker moge blijken uit
het volgende. Nemen we aan, dat we in het bovenstaande voorbeeld
de negatieve spanning aan het rooster van de tweede buis hebben
verkregen uit twee positieve spanningen van 150 en 153 V voor
respectievelijk het stuurrooster en de kathode, dan zal een verschil
van 1 % in de anodegelijkspanning van de eerste buis b.v. naar
boven een spanning opleveren van I5i1/2V. Dit is voor de anode
van de eerste buis allerminst een bezwaar, maar de negatieve voor
spanning van de tweede buis wordt nu —P/2 V inplaats van —3 V,
dat is een verschil van 50 %. Het is duidelijk, dat het ontoelaatbaar
is, dat een buis, die op —3 V moet worden ingesteld, op —i1/^ V
komt te liggen.
Men kan nu de batterijspanning van de versterker wel regelen,
waarbij de spanningsfluctuaties tot verwaarloosbare bedragen zijn
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terug te brengen, maar daar is men nog niet mee klaar, want de
anodespanning van de eerste buis b.v. hangt af van de gelijkstroomweerstand van de anodebelasting en van de anodestroom van die
buis. Zelfs al zou men de weerstandveranderingen tengevolge van
temperatuurverschillen zo klein mogelijk houden, door de anodeweerstanden zeer ruim te dimensioneren, dan nog kan de anode
stroom van de eerste buis variëren, en zal dit na verloop van tijd,
als de buis ouder wordt in zekere mate beslist gaan doen.
Directgekoppelde versterkers kunnen eventueel voor bijzondere
doeleinden gebruikt worden in het laboratorium, maar zijn door de
genoemde bezwaren toch dermate onpractisch, dat men er in de
practijk liever geen gebruik van maakt.
Hoewel de weerstandkoppeling voor videoversterkers dus aller
minst ideaal is, zoals we hieronder ook nog voldoende zullen zien,
toch is het nog de meest bruikbare methode, en we zullen dan ook
de verschillende eigenschappen van dit soort versterkers nader
onderzoeken.

c.

De eigenschappen van de weerstandkoppeling

De eigenschappen van de weerstandgekoppelde versterker, welke
nog eens afzonderlijk is afgebeeld in fig. 87 kunnen het beste beoor
deeld worden door de schakeling te vervangen door een generator
met constante e.m.k. gelijk aan gVg3 waarin g de versterkingsfactor
van de buis voorstelt en Vg de roosterwisselspanning, of door een
stroombron met constante stroom S.Vgi waarin S de steilheid van
de buis voorstelt.
In fig. 88a is de vervangschakeling weergegeven, die ontstaat,
wanneer men de buis als spanningsbron beschouwt. Hierin is
de inwendige weer
stand Ri van de buis
c
de inwendige weer
stand Ri van de
spanningsbron. De
uitwendige belasting O>
bestaat dan uit de
parallelschakeling
van de anodeweerstand Ra en de buisFig. 87
Weerstandkoppeling.
capaciteit Ca van de

®ï■HT
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r
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beschouwde buis.
ttc
Parallel hieraan is
«i
nog geschakeld de
koppelcondensator
C in serie met de
r9
=T=C«»
=?cg
gvg
parallelschakeling
van roosterlekweerstand van de volgen
de buis en roostercapaciteit C^van die
buis. Noemt men de
Fig. 88a
parallelschakeling
van Ra en Ca Z1 en Vervangschema van fig. 87, wanneer de buis als
spanningsbron beschouwd wordt.
die van Rg en Cg
Z25 dan is:
Ra
_____R\g____________
en
Zt
Zr =
|/l +
2Ra2Ca2'
l/i + CU -R.: 2C/1
De afgegeven spanning V2 is dan:
Z2

V2 =

Z2 +

Va =

7 co C

Zt
Zt + Ri

Zr (z2 +

zt = ------------

waarin:

Va

I

ZT 4- Z2 4-

-g-Ve

7 co C
I

J co C

Z\ (^2 + V
J co

zodat

V2 =
'

Z1 4" Z2 4" J

z2
I

Z2 + - CO
]

I

co C

g-V*

T£L + Ri

Z1 (^2 4----r
C
7 co

1

Z1 + Z2 4- —
7 co

c
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Zr Z2
I

Z± 4- Z2 4- T
J co C
Zr (Z2

j

g-Vt

~
) + R. {zr + z2
co C

z.

co C

I

b Z2

co C

Zr Z2
Zr {Z, 4~ V

I

;)

] co C

I

g.V,

Rf (^i + Z2

-^)
co C

Z^.g.Vg
Zy.

^2

— 4- Z^Ri 4- Z2R, 4- Ri~---- —;

] CO C

] CO C

Voegen we in de noemer nog de imaginaire delen bij elkaar, dan
is dus de afgegeven spanning V2:

xr

Z±Z2 . g . Vg

_

y 2 —

^1^2 “H

+ -^/^2---7

"

I

CO C

• • (43)
VZ*')
co C

Uit verg. (43) is na te gaan, dat bij constante Vg de waarde van
V2 afhangt van de frequentie. De versterking van de trap, d.w.z.
neemt nl. af aan de zijde der hogere frequen-

de verhouding
s

ties, tengevolge van de schadelijke capaciteiten Ca en Cg (waaraan
nog toegevoegd kunnen worden de bedradingscapaciteiten en de
capaciteiten van de onderdelen t.o.v. de metalen montageplaat),
welke parallel aan de belastingsweerstanden bij hogere frequenties
een extra belasting gaan vormen, en tenslotte een kortsluiting.
Aan de zijde der lagere frequenties ontstaat het verschijnsel, dat de
reactantie van de koppelcondensator i/coC zo groot wordt, dat
op de weerstand Rg van de potentiometerschakeling Rg—Cg—C
hoegenaamd geen spanning overblijft. Uniform zal de versterking
van de trap blijven zolang de frequentie zo hoog is, dat de reactantie
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van de koppelcondensator klein genoeg is, terwijl de frequentie
toch nog zo laag is, dat de invloed van de bovengenoemde schadelijke
capaciteiten kan worden verwaarloosd, omdat hun reactanties t.o.v.
de ohmse weerstanden verwaarloosd kunnen worden.
We kunnen nu opmerken, dat een vlakke weergave der lage fre
quenties kan worden benaderd, door de koppelcondensatoren groot
te maken, in het uiterste geval zelfs in het geheel geen condensa
toren op te nemen (directe koppeling), maar dat men nooit geheel
kan ontkomen aan het afnemen van de versterking aan de zijde
der hoge frequenties.
In verband met een ingewikkelde berekening welke anders ont
staat, is het de gewoonte de versterker afzonderlijk te bekijken voor
de zijde der hoge en voor die der lage frequenties. Hierbij kunnen
dan verwaarlozingen worden aangebracht, welke de berekening
aanmerkelijk vereenvoudigen. We zullen de versterker eerst voor
hoge frequenties bekijken, om daarna de middelen te overwegen,
welke ten dienste staan, om eventueel het frequentiebereik aan de
zijde der hoge frequenties uit te breiden.
In de eerste plaats kan voor de hoge frequenties de reactantie
van de grote koppelcondensator verwaarloosd worden, zodat de
roosterlekweerstand Rg parallel aan de anodeweerstand Ra komt
te liggen. Zo komt dan ook de ingangscapaciteit van de volgende
buis Cg parallel aan de anodecapaciteit van de eerste buis Ca te
liggen.
Voorts zullen we de buis bij onze beschouwing niet als een span
ningsbron met e.m.k. g . Vg opvatten, maar als een stroombron
met constante stroom S . K*, die vloeit door de parallelschakeling
van de inwendige buisweerstand Ri en de gehele belastingimpedantie.
De volledige schakeling hiervoor is in fig. 88Z> weergegeven, en voor

iic —r——f

SVg

R.

Ra

“cb

>Rg

=T=C9

Fig. 88&
Vervangschema van fig. 87, wanneer de buis als stroombron
met constante stroom SVg wordt beschouwd.
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het geval we de koppelcondensator kunnen wegdenken bij hoge
frequenties is het vereenvoudigd schema in fig. 89a weergegeven.
SVg

Ri

Ra

—cb

“ca

Rg

=Scg

SVg

a.
b.

©

Fig. 89
Vervangschema van fig. 87 wanneer
de koppelcondensator verwaarloosd
mag worden.
Vervangschema van fig. 87, wanneer
men de weerstanden en capaciteiten
samen neemt.

Deze figuur kan nog meer vereenvoudigd worden door er fig. 896
van te maken, d.w.z. dat we de ohmse weerstanden vervangen door
een vervangweerstand, en dit ook doen voor de parallel geschakelde
condensatoren. In fig. 89Ó is dus:
=

Ri . Ra . Rg
Ri . Ra + Ri . Rg 4- Ra . Rg.

en
Ct = Ca + Cg + bedradings capaciteit.
De spanning V2 welke aan de uitgang van de trap ter beschikking
staat is dus de stroom maal de impedantie:

V2 = S . Vg . zt =

R,________
co2 Rt2 C2'

s.vg =

Rt—-jco CtR2
= 1 + ü>2 C2 R2
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s.vg

. . (44)

De versterking wordt dan:

_____ SJRt
|Xi + 2 C2 R2'

G= —

(45)

terwijl de faseverschuiving te vinden is uit:
tg <P =

Ct Rt2
Rt

CD C[ Rc

(46)

Noemen we de grensfrequentie /0 en definiëren we die als:

/o =

I

(47)

2 77 CtRt

dan kunnen we verg. (45) en (46) doen overgaan in:

S . Rt

G =

en

■+

tg <P = A-

'

(48)

(49)

Jo

I
5

We zien uit (48), dat bij een frequentie gelijk aan de grensfrequen
tie de versterking gelijk is aan: 1/2l//2 . S . R„ terwijl uit (49) volgt
tg cp —. 1, hetgeen overeenkomt met een faseverschuiving van 450
Uit (48) volgt nog, dat voor een zo uitgebreid mogelijk frequentiegebied /0 zo groot mogelijk moet zijn, hetgeen, verg. (47) in aan
merking nemend betekent, dat Ct Rt zo klein mogelijk moet zijn.
Inderdaad zal een kleine schadelijke capaciteit Ct van belang zijn
voor een zo groot mogelijke versterking van de hoge frequenties,
terwijl een kleine waarde van Rt tot gevolg heeft, dat het bij toe
nemende frequentie langer duurt, voordat de invloed van Ct merk
baar wordt.
Wil men in verg. (48) dan ook de versterking bij hoge frequenties
verhogen, dan zal men niet in de teller Rt moeten vergroten, want
dan verlaagt men de grensfrequentie. Een vergroting van S, dus
van de steilheid van de buis is veel belangrijker. Uit deze overweging
volgt direct, dat voor videoversterkers buizen gewenst zijn, die
naast kleine electrodencapaciteiten een gtote steilheid hebben.
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Voorts kunnen we vaststellen, dat ter wille van een groot frequentiebereik Rt klein gekozen zal moeten worden, en dus genoegen zal
moeten worden genomen met een kleinere versterking per trap.
De kwaliteit van een buis als breedbandversterker hangt dus,
waar de steilheid zo hoog en de totale ingangscapaciteit zo laag
5
mogelijk moet zijn, af van het quotiënt —— waarin <$ de steilheid en
C'it

Cit de totale ingangscapaciteit voorstelt.
Voor enige gangbare en speciale buizen zijn de belangrijkste
gegevens hieronder in een tabel opgenomen:
Ca
pF

pF

S
fxA/V

Ri
Mohni

S/C.t
mA pF

5,°

7,o

0,003

2200

1,25

183

EF 22

5,5

6,2

0,002

2200

1,20

188

EF 50

7,8

5,3

0,003

6500

1,00

496

10,0

4,0

0,007

9500

0,50

679

4672

3,o

3,4

0,007

1400

1,50

219

4695

3,3

2,7

0,007

1700

0,60

283

4673

9,6

7,3

0,012

5000

1,50

296

1852

11,0

5,o

9000

o,75

563

8,0

5,o

5000

Type

Soort

EF 9

penthode

EF 51

1853

,,

,,

pF

Cag

385

Met uitzondering van de eerste trap, vinden trioden geen toepas
sing in videoversterkers, tengevolge van hun hoge ingangscapaciteit.
Deze bestaat nl. uit de rooster-kathodecapaciteit plus de anoderooster capaciteit maal de versterking van de buis. Wanneer de
versterking hoog is, is de totale ingangscapaciteit groot tengevolge
van de gereflecteerde anode-roostercapaciteit. Trioden worden
echter wel in de ingangstrappen van videoversterkers toegepast,
doordat dit gunstiger is in verband met de signaal-ruis verhouding.

l
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Van de buizen in bovenstaande tabel ziet men, dat de laatste twee
gunstig zijn, terwijl van de Europese buizen de EF 50 en EF 51 wel
zeer gunstig afsteken bij de andere. De gegeven capaciteiten zijn
opgenomen in koude toestand. In warme toestand stijgt de roostercapaciteit van de buis.
Ook door hun grote versterking zijn genoemde buizen voor videoversterkers buitengewoon geschikt. Dit blijkt uit het volgende.
Bepaalt men de versterking voor een frequentie, die klein is t.o.v.
de grensfrequentie, dan gaat verg. (48) over in:

G = S Rt

waarin voor Rt de waarde kan worden ingevuld, die uit (47) volgt:
Rt =

G =

zodat:

1
2 77 foCt

s
"2 77 fo Ct

Nemen we nog een bedradingscapaciteit van 6 pF erbij, dan
kunnen we de versterking uitrekenen, door voor /0 een geschikte
waarde aan te nemen. Nemen we b.v. 5 MHz, dan krijgen we voor
een viertal buizen:

d.

Type

Git i- Cb

Rt

G

EF 50

19,1

1665

io,8

EF 51

20

1590

4695

12

2650

4,5

1852

22

1450

I3,i

Correctie der hoge frequenties

Uit verg. (47) blijkt, dat de grensfrequentie alleen kan worden
vergroot, door de weerstand Rt te verlagen. Dit geeft zoals uit verg.
(48) blijkt een vermindering van de versterking.
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Een middel om de versterking bij de grensfrequentie, die normaal
tot 1/2 1/ 2 van de maximale waarde gezakt is, te verhogen is het
tussenvoegen van een zelfinductie in de anodebelasting, zoals uit
fig. 90a blijkt. In fig. 90& is het vervangschema van de schakeling

->
sv9

c
Rg

Ra

R

L

Fig. 90
Correctie der hoge frequenties, a. schakeling, b vervangschema.
getekend. De constante stroom, welke door de anodebelasting vloeit
is weer S . Vg, zodat de spanning aan de belasting gelijk wordt aan:

r2 = s .vg.zt
Hierin is:

(50)

(R + j
, J co Cf
Zr =-------------I
A + ƒ co L + -r
CO
Ct
7

R
j Ct

\

+ 4;

R 4- j (co L—

j co Cf

I

co Ct

)

+' ■£-)
R-j^L-^-}
C~
’
____________

R* + (a> L------co

I
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.2

+ J (“TT —

. L2

(5i)

_L_)2

R2 4- (üj L

CO C[

_ R2)

co c;

De versterking G is dan:

= SZ, = S

G =

R
Ct

. ..L
1 J 'Ct

OJ

c,Ï2?2 +

Vs

O)2 . L2 — R2^
■

• (52)

(O

of in absolute waarde:

2

R

z

+ ----- co-

2 • L2 — R2)2

(O Ct,

G = S •

CO Ct

• • (53)

R2 + (“> L------

co C>t

De faseverschuiving is uit (52) te vinden door het imaginaire
deel te delen door het reële deel:

L_
Ct

tg (p =

Ct)2 • L2 — R2

(54)
R
cu Cr

Voeren wij in verg. (52) de uitdrukkingen:
1

_ -- en k =

2 TT CtR

L
CtR2

in3 dan wordt:

G_
Gm

k2

+1

________________ J O______________________

. • (55)

- (2k - I) (^)2 + I

k2
Jo

Jo
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waarin G„, gelijk is aan de maximumversterking, dus voor ƒ
en gaat verg. (54) over in:
ƒ
>gv = 4fo k*-1) -k2
Jo

(56)

Jo

Wil men nu bij de grensfrequentie een versterking krijgen, die
gelijk is aan de maximale versterking, dan moet dus in verg. (55)
voor ƒ = f0 G gelijk aan Gni worden of:
k2 + 1
k2 — (2^ — 1) -F 1

I

k2 4- I = k2 — 2k + I

I

2k = I

k = 0,5

Dus moet in dat geval

en daar R =

L
= 0,5
CtR2

i

2 TT ƒ o Ct
I

1

L = 0,5 CtR2 = 0,5 Ct
4

2 fo 2C2

8

T7Fct

tt'

Dat bij de grensfrequentie de versterking gelijk is aan de maximale
wil niet zeggen, dat de weergave voor alle frequenties beneden /0
gelijkmatig is. Voor frequenties welke iets lager liggen dan f0 is de
versterking iets groter dan de normale, voor frequenties boven ƒ>
zakt de versterking vrij snel.
Een waarde van k gelijk aan 0,5 is niet zo gunstig mogelijk, omdat
de faseverschuiving dan vrij groot is.
Men kan nu aantonen, dat voor een zo klein mogelijke afwijking
van de versterking voor frequenties tot /0, k een waarde moet hebben
van 0,414. Voor een zo gunstig mogelijk faseverschuiving moet k
een waarde hebben van ongeveer 0,32. Substitueren we k = 0,414
in verg. (55), dan bedraagt de vermindering in versterking bij de
grensfrequentie 8 %. Teneinde de faseverschuiving te verminderen
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wordt echter een waarde van k
gekozen, die tussen 0,414 en 0,32
ligt. Hierbij gaat men dan van
de veronderstelling uit, dat de
vermindering in versterking bij
de grensfrequentie ongeveer 10%
ssssCa
Rk ±3cu “
mag' bedragen, en komt dan op
een waarde van 0,37 voor k, zoals
door substitutie in (55) te zien is.
Ook door negatieve terugkop
peling (tegenkoppeling) is ver
Fig. 91
betering van de frequentiekarakteStroomtegenkoppeling van een verristiek van de versterking mogelijk. sterkertrap door overbrugging van
Een methode om tegenkoppeling de kathodeweerstand met een kleine
capaciteit.
te bereiken is in fig. 91 aange
geven, waarbij de kathodeweer
stand van de versterkerbuis overbrugd is door een kleine capa
citeit, waardoor de tegenkoppeling bij hoge frequenties kleiner
is dan bij lage.
De impedantie van de anodeketen bedraagt:
Ra

Ra'
Za

1

j

'a

1

Ra + V
J u> Ca

Ra______
I + j a> Ca Ra

en van de kathodeketen:

RxZk =

1

j <^Ck

+ T

1

Rk
1 + j: CkRk

C~k

Daar de tegenkoppelspanning Vn die over de kathodeweerstand
ontstaat, in tegenfase is met de ingangsspanning
is de roosterspanning van de buis:
Ve = Vt - Vk

(57)

Hierin is Vk = ia • Zk waarin ia = Sd • Vg zodat Vk = Sd • Vg • Zk
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Substitueren we deze waarde in (57), dan is dus:

V8 = Vt~ sd-vg-zk
waarin Sd de dynamische steilheid van de buis voorstelt.

Voorts is Va = ia-Za = Sd- Vg-Za = Sd(V—Vk) Za =

— ^d ' Vi ■ Zq --- Sd' lq ’ Zk‘ Zq
,

•

Z‘.

en daar za = — :
Va

Sd -^-Zk- Za=Sd Vi Za-Sd- Va-Zk

va = sd - v{ ■ za

^a

Vq (I + Sd Zk) = Sd- Vi Za
zodat

Va =

Sd- Vj'Zq

1 + sdzk

Substitueren we hierin de boven gevonden waarden van Za en
Zk, dan vinden we:

Va = Sd- vr1

_____ Ra
I + j <*>
+ $d ‘

CqRq______

Rk
1 + 7 oj CkRk

Wanneer CaRa = CkRk is
Va^S^Vi'

= Sd- Vc

Ra__________
I + j W CaRa + Sd • Rk

Ra
(1 + Sd ■ Rk)
j co CaRa

■

■ (58)

Dit is dus de waarde van de anodewisselspanning met tegenkoppeling. Zonder tegenkoppeling zou:
Vq = ia Zq = Sd' Vg‘Zq
en omdat dan K,- = Vg (de tegenkoppelspanning Vk = o):
D

Vq=Sd- VrZq=Sd- V,
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Direct-zicht ontvanger van SADIR met uiterst eenvoudige instelling
(4 knoppen). Het beeld is 15 bij 2I cm.
(Foto: Sadir-Carpcntier, Parijs)

Direct-zicht ontvanger van Philco.

(Foto: Philco, Philadclphia)

Wil de anodespanning Va frequentie-onafhankelijk zijn, dan moet
met tegenkoppeling in (58):
j

CaRa

$dRk)

(1

terwijl dit zonder tegenkoppeling in (59) wordt:
j o> CaRa

1

De verbetering bedraagt dus een factor (1 4- SdR^, welke factor
bekend staat als tegenkoppelfactor.
e.

Correctie der lage frequenties

Bij zeer lage frequen
ties is de reactantie van
de koppelcondensator C
niet te
verwaarlozen,
zodat voor een onderzoek
van de gedragingen van
de versterker bij deze
frequenties het vervangschema wordt als in
fig- 92.

De waarde van V2 kan
worden gevonden uit:

-►------SVg

c

"a

Rg

Fig. 92
Vervangschema van een versterkertrap voor
zeer lage frequenties.

R,____ =

v2 = s- vg-ztRt

4

I
O) C
I

RqRj

= ■$ V, •

+ ƒ Lg)

R,

+-^ + -7-^s J co C Rs

4

Ra ~F Ri
RqRj

Ra 4~ Ri

1

Cü C

RaRjRg

= svs----------- R° + R<
R“Ri +
+ pTc';)

(*o4-*,)

Rq + Ri
12

Televisietechniek.

V7

RaRtRg

= 5. vg ■

RaR. + RaRg 4- RtRg —j

Ra d

(6o)

Rj

co C

Uit deze uitdrukking blijkt duidelijk, dat bij lage frequenties
het imaginaire deel in de noemer toeneemt. Een andere invloed
heeft de frequentie hier niet, omdat alle andere delen van de
vorm reëel zijn.
Een eenvoudiger uitdrukking kunnen we krijgen/door (60) enigs
zins anders te schrijven. Dit kan door voor
■■ RqRj

Ra '■+ Ri

te schrijven Rt. Dan verloopt de afleiding als volgt:
Rg

v2 = s - vg - zt - -

1

R.■g

J

CO C
I

= SVg-

Rt (Rg + 7
J Uc-*

Rt-\-Rg + .
J

R,

I

Rg~\~ J~

CO C

G
-r

E>

= S Vg Rt---------------------------- = S Vgt R
R,c R
R,■gg ------- -------*
11
Rt r Rg + -—Rg
Rs +
j co

j co C

In de laatste uitdrukking is Rt t.o.v. Rg verwaarloosd. Dit is nl.
mogelijk, doordat Rt kleiner is dan Ra. Deze laatste is in videoversterkers klein t.o.v. Rg3 zoals we in verband met de versterking
der hoge frequenties hebben gezien.
Maken we in de laatste uitdrukking de noemer nog reëel, dan is dus:
1

V2= S Vg Rt Rg R,7

De versterking G =

• • (61)

+ (j

= S ■ Rg ■ Rt.
Yg
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j CO C

I

Re6 2 +

= (62)
j co

—y

terwijl de faseverschuiving gevonden kan worden uit (61):
1

Imaginair deel
tg <P = Reëel deel

O) C

I

o) CRS

• • (63)

Uit de uitdrukkingen (62) en (63) blijkt, dat bij zeer lage frequen
ties zowel versterking als faseverschuiving frequentieafhankelijk
worden, zodat correctie noodzakelijk is.
Teneinde na te kunnen gaan, wat de invloed is van de koppelcondensator, moet vastgesteld worden tot welke lage frequentie het
signaal nog gelijkmatig versterkt moet worden. Hoewel, zoals eerder
werd gezegd, theoretisch tot een frequentie nul moet kunnen worden
versterkt, is het in de practijk voldoende, dat de frequentiekarakteristiek tot even beneden de beeldfrequentie lineair verloopt.
De laagste frequenties, die overeenkomen met de gemiddelde hel
derheid van het beeld worden dan op andere manier gecorrigeerd.
Een andere overweging is, dat de koppelcondensator niet wille
keurig groot kan worden gekozen, doordat de afmetingen dan zo
danig worden, dat een belangrijke schadelijke parallelcapaciteit
wordt ingevoerd, die nadelig is voor de weergave der hoge frequen
ties. Als hoogste waarde voor de koppelcondensator kan dan ook
0,1 p.F worden aangenomen.
Anderzijds zal de roosterlekweerstand van de volgende buis niet
zo hoog kunnen worden genomen, als men wil, daar de maximum
weerstand tussen rooster en kathode van een buis, door de eigen
schappen van de buis vastligt. Deze waarde ligt meestal in de buurt
van 750.000 ohm. Voor een beeldfrequentie van 25 beelden/sec.
zal de koppelcondensator van 0,1 pF een reactantie opleveren van
63.500 ohm, zodat bij deze frequentie’ de verzwakking tengevolge
van de koppelcondensator reeds 8^2 % bedraagt. Erger is, dat de
faseverschuiving, welke door de koppelcondensator ingevoerd wordt
belangrijk wordt. Een compensatieschakeling kan worden aange
bracht, zoals in fig. 93 is aangegeven.
Tenslotte valt in verband met de lage frequenties, welke in de
versterker optreden, te overwegen, dat de voedingsgelijkrichter
voldoende ontkoppeld moet worden, waarbij soms condensatoren
van meer dan 1000 pF moeten worden toegepast. Een middel om
hieraan te ontkomen is het voedingsapparaat te regelen met behulp
van een triode. De werking van deze schakeling berust op het toe179

nemen van de spanningsval
over een serieweerstand, door
Ra
dat de anodestroom van de
triode toeneemt. Door de toe
nemende spanningsval over de
Rg
serieweerstand heeft de uit«c
^cc
gangsspanning van de gelijkrichter de neiging te zakken.
Wanneer dus de uitgangsspanning wil stijgen, zal de
Fig- 93
roosterspanning van de triode
Correctie van lage frequenties.
eveneens stijgen, doordat het
rooster, via een potentiometer,
op een deel van de uitgangsspanning is aangesloten. Hierdoor
stijgt echter de anodestroom van de triode met het reeds genoemde
gevolg, dat de spanningsval over de serieweerstand stijgt, en de
uitgangsspanning evenveel daalt, als de stijging bedraagt, zodat de
uitgangsspanning uiteindelijk gelijk blijft.
Het gevolg van dit alles is, dat de inwendige weerstand van de
voedingsgelijkrichter schijnbaar verminderd wordt, zodat de ont
koppeling met kleinere condensatoren kan geschieden.

f.

Frequentiecorrectie tengevolge van vervorming door de
eindige afmetingen van de aftastopening

Zowel bij de toepassing van mechanische als van electrische
aftastmethoden heeft de eindige afmeting van de aftastopening
een vervorming tengevolge, die terug te brengen is tot een slechte
weergave van hoge frequenties. Dit is op blz. 75 reeds vermeld
voor de mechanische aftastmethoden, terwijl de gevolgen ervan in
fig. 32 te zien zijn.
In de versterkers tracht men deze vervorming te corrigeren door
een apart filter. Dit filter heeft de eigenschap, dat bij toenemende
(hoge) frequentie de verzwakking afneemt.
Daar de eindige afmetingen van de aftastopening wel frequentievervorming, doch geen fasevervorming tengevolge hebben, mag het
correctiefilter geen faseverschuiving invoeren. Daar dit meestal
wel het geval is, moet een extra fasecorrectienetwerk worden bijge
schakeld, om de fasevervorming, welke het frequentiecorrectiefilt’er
tengevolge heeft, weer op te heffen.

180

■

Soms wordt de frequentiecorrectie verkregen, door de frequentiecorrecties, welke in de versterkertrappen worden aangebracht groter
te maken, dan uit de frequentievervorming van de versterker alleen
zou volgen. Ook is het mogelijk een geheel apart filter te gebruiken.
Door toepassing van juist gekozen filtercombinaties is het mogelijk
geworden zowel frequentie- als fasegetrouwheid van de videoversterkers binnen bruikbare grenzen te houden.
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HOOFDSTUK XII
ONTVANGAPPARATEN

a.

Inleiding

Een belangrijke eis voor elke ontvanger, zowel voor omroep, als
voor televisie-ontvangst is, dat de bediening zo eenvoudig mogelijk
moet geschieden. In verband met de betrekkelijk ingewikkelde
procedure, die gevolgd moet worden bij het draadloos overbrengen
van beelden, bestaat bij televisie-ontvangers nog veel meer het
gevaar, dat het aantal bedieningsorganen te groot zal worden.
Doel moet zijn zoveel mogelijk naar de zendzijde te verplaatsen,
zodat de ontvanger alleen nog moet zorgen, dat het signaal in een
beeld wordt omgezet. Correctie van het signaal aan ontvangzijde
moet daarbij overbodig blijven, en zo nodig aan de zendzijde ge
schieden.
De televisie-ontvanger moet in staat zijn naast het beeld, het
bijbehorende geluid weer te geven. Daar dit meestal, evenals het
beeld op een ultra korte golf wordt overgebracht, kan men voor
geluid en beeld van dezelfde antenne gebruik maken, zelfs vaak •
van dezelfde ingangstrap. Na deze trap wordt het geluidssignaal
echter van het beeldsignaal gescheiden, en ontstaan derhalve fei
telijk twee aparte ontvangers.
Voor de beeld-ontvanger komen zowel de rechtuit- als de superheterodyne-ontvanger in aanmerking. De eerste soort is eenvoudiger
dan de super, zolang het alleen gaat om de ontvangst van één
televisiekanaal. Moet in een bepaalde band de mogelijkheid bestaan
op meer dan een zender af te stemmen, dan zal de rechtuit-ontvanger
ingewikkelder worden dan de super, en verdient laatstgenoemde de
voorkeur.
b.

Onderdelen van een televisie-ontvanger

In fig. 94 is in blokschema een televisie-ontvanger voorgesteld,
die volgens het super-heterodyne systeem werkt. In deze ontvanger
wordt voor beeld en geluid gebruik gemaakt van een gemeen
schappelijke h.f. trap en mengtrap, waarna de scheiding van beeld
en geluid plaats vindt.
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Fig. 94
Blokschema van een televisie-ontvanger met frequentietransformatie.

De onderdelen van een televisie-ontvanger zijn de volgende:
1.

2.

3456.
78.
910.
11.

12.

De ontvang-antenne.
De hoogfrequenttrap.
De mengtrap met oscillator.
De m.f. versterker trappen.
De detectie.
De video-versterkertrappen.
De electronenstraalbuis voor de beeld-weergave.
De scheidingstrappen voor de synchronisatiesignalen.
De afbuiggeneratoren.
De geluidsontvanger.
De luidspreker.
Het voedinggedeelte.

Achtereenvolgens zullen wij deze delen van de televisieontvangeraan een beschouwing onderwerpen.
c.

De ontvang-antenne

Het quasi-optisch gedrag der ultra-korte golven is oorzaak van
het optreden van storingen tengevolge van schaduweffecten en
terugkaatsing tegen gebouwen, e.d. In de „schaduw” van een groot
gebouw zal de sterkte van het signaal van de zender aanmerkelijk
lager zijn, dan daarbuiten. Terugkaatsingen kunnen op een bepaald
punt storingen geven, doordat het directe signaal van de zender
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iets eerder aankomt, dan het teruggekaatste signaal. Tengevolge van
terugkaatsing kunnen daardoor in het beeld vervormingen optreden,
doordat op een bepaald punt van het beeld twee signalen tegelijk
werken. In enkele gevallen kunnen terugkaatsingen dubbele beelden
veroorzaken.
In verband met het bovenstaande kan de plaats van de ontvangantenne zeer belangrijk zijn, doordat de ontvangst op punten, welke
slechts enkele meters van elkaar zijn verwijderd, zeer verschillend
is. Een proefondervindelijk onderzoek met een draagbare antenne
is dan ook noodzakelijk bij het plaatsen van een ontvang-antenne.
In het bijzonder wordt dan met de verplaatsbare antenne nagegaan,
waar reflecties optreden, en deze plaatsen worden bij het opstellen
van de definitieve antenne angstvallig vermeden.
Vervorming van het beeld kan reeds ontstaan, wanneer het weg
verschil tussen direct ontvangen golf en teruggekaatste golf ongeveer
100 meter bedraagt. Terugkaatsing zal gemakkelijk optreden tegen
geleidende oppervlakken, maar ook niet geleidende oppervlakken,
zoals bakstenen muren en zelfs de grond, zullen terugkaatsing van
de golven veroorzaken, tengevolge van het verschil in diëlectrische
constanten der verschillende media. De hoek van inval van de
directe straal speelt bij de terugkaatsing een belangrijke rol, en het
zal duidelijk zijn, dat een kleine invalshoek (hoek tussen invallende
golf en het terugkaatsend oppervlak) een grotere terugkaatsing zal
opleveren.
Terugkaatsing zal niet alleen optreden tegen gebouwen, welke zich
in de onmiddellijke nabijheid van de ontvang-antenne bevinden, doch
ook tegen verder gelegen gebouwen, voor zover deze zich tussen
ontvanger en zender bevinden.
Twee factoren kunnen de reflecties verminderen. Ten eerste de
juiste plaats van opstelling van de ontvang-antenne.
Ten tweede kan men gebruik maken van de mogelijkheid bij deze
korte golven stetk te richten. De ontvang-antenne kan gericht worden
op de zender, waarbij de gevoeligheid voor signalen, welke uit een
-andere richting komen aanmerkelijk wordt verminderd.
Bij ontvangst van verschillende zenders, welke vanaf de ontvangantenne in verschillende richtingen worden „gezien” kan men ge
bruik maken van een op afstand draaibare ontvang-antenne.
Voor de ontvangst van televisie-signalen maakt men meestal ge
bruik van een halve-golf dipool-antenne. Een dergelijke antenne
is slechts in resonantie voor een bepaalde frequentie. In verband
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hiermede heeft men antennes geconstrueerd, welke een variabele
lengte hebben. Deze lengte kan dan, evenals de richting, op afstand
worden veranderd, wanneer men van een zender op de andere over
gaat. Nochtans is het mogelijk een dipool-antenne te gebruiken,
die voldoende afgestemd is, om, zonder variërende lengte, een
gehele televisieband te bestrijken.
De wenselijkheid een antenne al of niet te richten op de gewenste
zender hangt ook af van de afstand van de ontvanger tot de zender.
Op grote afstand van de zender zal de sterkte van het directe signaal
zo laag zijn, dat richten absoluut noodzakelijk wordt. De normale
dipool-antenne heeft een achtvormig gevoeligheidsdiagram. Het
richt-effect kan dan vergroot worden door gebruik te maken van
een reflector, dan wel over re
gaan op een V-vormige antenne
(fig- 95)Wat betreft de verbinding tus
dipool-antenn#
sen antenne en ontvanger valt op
L kabel
te merken, dat deze kan bestaan
uit een tweedraads-kabel. Deze
kabel heeft meestal een impedantie
van 100 ohm, en geeft, aangesloten
Fig- 95
op een normale dipool, een juiste
P'-vormige dipool-antenne met
sterk lichteffect.
aanpassing. Wanneer de afstand
tussen antenne en ontvanger te
groot wordt, maakt men gebruik van een coaxiale kabel.
In verband met de betrekkelijk hoge verliezen in een tweedraadslijn (ca. 2 dB per golflengte lijn) kan men de afstand tussen antenne
en ontvanger bij deze soort verbinding niet groter maken dan 15
tot 20 meter.

d.

De hoogfrequenttrap

Niet altijd wordt in een televisie-ontvanger een h.f. trap gebruikt.
Vaak wordt het antennesignaal direct via een inductieve koppeling
op de mengtrap gebracht.
De voordelen van een h.f. trap zijn: een verhoging van de
signaal-ruis verhouding, een grotere selectiviteit, door het
aanbrengen van een extra afgestemde kring en ten derde een ver
mindering van de kans op straling van de oscillator naar de antenne.
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Vooral het voordeel ten aanzien van de signaal-ruis verhouding kan
belangrijk zijn.
De nadelen van een h.f. trap zijn: de moeilijkheden met de
ingangskringen worden groter, doordat een of meer kringen erbij
komen en de trap-versterking is betrekkelijk gering.
De koppeling
van de antenne
kabel met de h.f.
trap kan geschie
den
met een
transformator,
waarvan de pri
maire niet en de
secundaire
wel
is afgestemd. De
schakeling wordt
dan als in fig. 96.
De kabel is sym
metrisch
t.o.v.
Fig. 96
aarde geschakeld, Koppeling van antennekabel met ingangstrap met niet
afgestemde primaire kring.
om te voorko
men, dat in de
kabel geïnduceerde spanningen worden ontvangen. De afstemming
van de secundaire kring moet zodanig zijn, dat een juiste aanpassing
aan de kabelimpedantie wordt verkregen, teneinde te voorkomen,
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Fig. 97
Koppeling van antennekabel met ingangstrap met afgestemde
primaire kring.
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dat reflecties optreden, die een vervorming in het ontvangen beeld
zouden geven. Dit is des te moeilijker daar de bandbreedte van het
signaal groot is.
Stemt men ook de primaire kring af, dan kan men een practisch
tweemaal zo grote opslingering krijgen als bij niet afgestemde
primaire bij dezelfde bandbreedte. De schakeling wordt dan als
in fig. 97.
Vaak wordt ook een tussenkring toegepast, die afgestemd is. Het
voordeel hiervan is een betere afstemkromme, d.w.z. een grotere
bandbreedte bij dezelfde selectiviteit.
Wat de selectiviteit betreft, kan bij niet te grote storende signaal
sterkte volstaan worden met alleen de mengtrap als ingang van het
apparaat. De signaal-ruis verhouding bepaalt in de practijk of een
h.f.-trap al of niet noodzakelijk is.
e.

De mengtrap met oscillator

De mengtrap in een televisie-ontvanger wijkt in de eerste plaats
af van de voor omroepontvangers gebruikelijke, doordat van een
aparte oscillator gebruik wordt gemaakt. Dit komt de frequentieconstantheid ten goede.
Als oscillatorschakeling kan elke gebruikelijke schakeling worden
toegepast. De oscillator wordt inductief met de mengtrap gekoppeld,
hoewel ook capacitieve koppeling mogelijk is.
Gewoonlijk wordt de oscillatorfrequentie hoger gekozen dan de
signaalfrequentie. De middenfrequentie kiest men tussen 8 en
13 MHz.
f.

De m.f. versterkertrappen

Na de menging worden de draaggolven voor geluid en beeld
van elkaar gescheiden, en naar de respectievelijke m.f. versterkers
geleid. Deze hebben ieder voor hun doel een zo gunstig mogelijke
afstemkromme. Wat het videogedeelte betreft, zij opgemerkt, dat
het grootste deel van de versterking verkregen wordt in de m f.
versterker. Zoals wij reeds eerder zagen is de' versterking in een
eventuele h.f. versterkertrap betrekkelijk gering. Ook in de mengtrap zal de versterking klein blijven. Met de meeste buizen wordt
slechts een trapversterking van 2 bereikt. Met een tweetal Ameri
kaanse huistypen (1852 en 1853) kunnen grotere trapversterkingen
worden bereikt, maar veel hoger dan 8 komt men niet.
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Bij de keuze van de middenfrequentie houdt men rekening met
het feit, dat de verhouding tussen bandbreedte en middenfrequentie
niet te hoog mag zijn. Aan de andere kant krijgt men moeilijkheden
met het versterken van frequenties, welke hoger liggen dan om
streeks 15 MHz, zowel wat de buizen als wat de kringen betreft.
Verder houdt men rekening met het feit, dat in de buurt van
7 en 14 MHz amateurbanden gelegen zijn. Men komt dan tot een
m.f. welke gelegen is tussen 8 en 13 MHz.
In Amerika wordt getracht een middenfrequentie te normaliseren,
en voorgesteld is i23/4 MHz.
De koppeling tussen de m.f. trappen kan volgens fig. 98 tot
stand komen. Bij voldoende koppeling zal het gekoppelde stelsel bij
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Fig. 98
Indirect inductieve koppeling tussen m.f. trappen.

twee frequenties in resonantie komen (zgn. koppelfrequenties). De
afstand tussen de koppelfrequenties is bepalend voor de doorgelaten
band, die natuurlijk niet te smal mag zijn. De afstand tussen de
koppelfrequenties (de topbreedte) wordt bepaald door de kwaliteitsfactor van het stelsel. Deze is het meetkundig’ gemiddelde der
kwaliteitsfactoren van beide kringen. Zijn deze kwaliteitsfactoren
gelijk, dan zijn zij tevens gelijk aan de kwaliteitsfactor van het ge
koppeld stelsel.
De kwaliteitsfactoren van beide kringen worden bepaald door de
waarden der weerstanden
en R2> nl. is voor beide kringen bij
resonantie :
Q =

~L~1

CR

Vaak past men als koppeling tussen twee m.f. trappen de schakeling
van fig. 99 toe. Dit is gedaan, omdat de indirect inductieve koppeling
van fig. 98 het bezwaar heeft, dat de koppeling niet groot genoeg
kan worden gemaakt. De schakeling van fig. 99 heeft een asymI
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metrische afstemkromme. De kromme heeft aan de lage zijde van
de band een grote steilheid, hetgeen gewenst kan zijn, om storing
van het daarnaast gelegen geluidsignaal te vermijden.
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EEE
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Rg

Fig. 99
Asymmetrische koppeling tussen twee m.f. trappen.

De video-m.f.-versterker bevat meestal 3 tot 4 trappen, waarvan
een of meer gekoppeld zijn met een asymmetrisch stelsel, als in
fig. 99. De andere trappen zijn gekoppeld met een direct inductieve
koppeling.
g.

De detectie

Als detector kan men van een diode gebruik maken, die zowel
enkelfasig als dubbelfasig kan zijn uitgevoerd. Met een m.f. filter
wordt gezorgd, dat geen m.f. signaal in de videoversterker kan
komen.
Het signaal, dat de detectortrap bereikt, bedraagt enkele volts.
De schakeling van de diode bepaalt de polariteit van het gede
tecteerde signaal. Deze is belangrijk in verband met het aantal
trappen videoversterking dat volgt, wil men een positief beeld op
de electronenstraalbuis krijgen. Wanneer het gedetecteerde signaal
positief is, moet het aantal volgende versterkertrappen even zijn,
daar elke trap een verschuiving van 180° geeft.

h.

De videoversterkertrappen

Voor de videoversterkertrappen geldt in hoofdzaak, wat in
hoofdstuk 11 is gezegd. De versterker moet een signaal van 50 tot
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V aan de electronenstraalbuis afgeven, afhankelijk van de buis.
De videoversterker is, zoals wij in het vorige hoofdstuk zagen,
een weerstand gekoppelde versterker. Daar deze geen gelijkstroomcomponent doorlaat is het nodig de gelijkstroomcomponent later
weer bij te voegen. Dit wordt meestal gedaan vóór de laatste videoversterkertrap, daar deze direct gekoppeld is met de electronen
straalbuis. De gelijkstroomcomponent wordt verkregen met behulp
van de synchronisatiesignalen.
ioo

De automatische sterkteregeling
De automatische sterkteregeling in een televisie-ontvanger wijkt
in principe af van de in de omroepontvanger gebruikelijke. Laatst
genoemde richt het m.f. signaal gelijk en geeft op de regelende
buizen een gelijkspanning, die alleen afhangt van de gemiddelde
amplitude van de draaggolf. Deze gemiddelde draaggolf-amplitude
wordt door de zender tijdens de modulatie constant gehouden.
Dit is niet meer het geval met een televisiezender. De gemiddelde
amplitude van de draaggolf varieert, daar de draaggolf ook de
gelijkstroomcomponent overbrengt. Evenwel wordt door de zender
de amplitude der synchronisatiesignalen constant gehouden. Der
halve zal voor de automatische sterkteregeling in een televisieontvanger gebruik worden gemaakt van een gelijkspanning, die is
afgeleid van deze amplitude.
De schakeling, waarmede dit mogelijk is, is in fig. ioo weergegeven.
Een diode is met de anode aan de uitgang van de detectortrap ge
schakeld, terwijl in de kathodeleiding een T^C-schakeling is opge
nomen. De tijdconstante van deze 2?C-schakeling is zo groot gemaakt,
dat de spanning over de condensator nagenoeg constant blijft
gedurende twee opeenvolgende lijn-synchronisatiesignalen, d.w.z.
gedurende een lijnperiode. De middenaftakking van de trans
formator wordt geaard.
Gedurende het optreden van een lijn-synchronisatiesignaal zal
de anode van de diode B2 de maximale waarde krijgen van de span
ning, die na de detector ontstaat. Direct na het verdwijnen van het
lijn-synchronisatiesignaal zal de diode B2 niet meer geleidend zijn,
omdat de kathode nog steeds op het potentiaal staat, dat tijdens
het optreden van het synchronisatiesignaal door de anode werd
gevoerd. Dat komt, omdat de weerstand van B2 in geleidende
toestand klein is. Direct na het synchronisatiesignaal daalt de anodepotentiaal van B25 maar blijft de kathodepotentiaal practisch constant.

i.
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Een kleine daling zal
■o
optreden, doordat de
g ■o
2.
condensator in de kaO
e>4
o
thodeleiding zich over
o
oj (o
de weerstand ontlaadt.
Dit is evenwel niet
voldoende om B2 weer
Jirmnp
geleidend te maken.
Het zal duidelijk zijn,
dat de daling in poten
tiaal van C niet meer
mag bedragen dan de
hoogte, waarmede de
synchronisatie signalen
4 AVC
boven het eigenlijke
videosignaal uitsteken,
dus ca. 30 % van de
c™
R
amplitude. De AVCspanning is derhalve
uitsluitend afhankelijk
Fig. 100
van de amplitude der
synchronisatiesignalen.
Schakeling voor automatische sterkteregeling

k.

De scheiding der synchronisatiesignalen van het video
signaal

Teneinde de synchronisatiesignalen van het videosignaal te
scheiden maakt men gebruik van hun verschil in amplitude. Aan
het begin van iedere lijn wordt door de zender een lijnsynchronisatiesignaal uitgezonden, dat bij positieve modulatie bestaat uit het
geheel onderdrukken van de draaggolf, bij negatieve modulatie uit
het op 100 % brengen van de amplitude van de draaggolf. Nadat
nog een tijdlang een niveau wordt uitgezonden, dat overeenkomt
met zwart, begint de aftasting van de lijn.
De schakeling, die de synchronisatiesignalen van het video
signaal scheidt wordt wel eens amplitudezeef genoemd, omdat zijn
werking berust op het verschil in amplituden van de synchronisatie
signalen en het videosignaal.
In fig. 101 is het rooster van de triode positief t.o.v.
de kathode. De roosterstroom wordt beperkt door weerstand
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Is de spanning aan AB
positief, dan staat het
R1
grootste deel van de
batterijspanning over
omdat
de grootste
Ljjnsynchr
weerstand is. In fig. 102
— *
is ter verduidelijking het
vervangschema getekend
JL2
1_UL
/-^-Beeldsynchc
van de roosterkring.
Nemen wij thans aan,
Fig. 101
dat de spanning aan AB
negatief wordt, dan kan Principe van amplitudezeef voor het scheiden
van de synchronisatiesignalen van het video
het gebeuren, dat deze signaal, en voor het scheiden van de syn
spanning groter is dan
chronisatiesignalen onderling.
de batterijspanning. De
spanning aan het rooster van de triode zou in dat geval negatief
worden, waardoor de rooster-kathodeweerstand aanmerkelijk groter
wordt. De grootste deelspanning zal dan aan R2 ontstaan.
Met behulp van fig. 103, voorstellende de Ia—Vg karakteristiek
van de buis met roostersignaal en anodestroomverloop, zal men
inzien, dat wanneer het
complete videosignaal
op de juiste wijze aan
de schakeling wordt
toegevoerd, deze er
alleen de synchronisatie-impulsen van zal
doorlaten. De scheiding
van
synchronisatie-

■ff

f

Weerstand
rooster kathode

Fig. 102
Vervangschema van
fig. 101.
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Fig. 103
Principe van de werking van de amplitudezeef.

Projectie-ontvanger
Philips met ingebouwde omrocp-ontvanger. Het
beeld is ca. 30 bij 40 cm. De drie knoppen boven de schaal regelen de inten
siteit, het contrast en het focus. De knoppen onder de schaal regelen de golfband, de bandbreedte, de schakelaar voor het instellen op radio-gramofoon
of televisie, de geluidssterkte en de toon. Het deksel kan worden neergeklapt.
Onder in de kast bevindt zich de luidspreker, terwijl naast het scherm luid
sprekertjes VOOr hoge tonen zijn gemonteerd.
(Foto: Philips, Eindhoven)

Achteraanzicht van de Philips projectie-ontvanger. Boven bevindt zich de
omroepontvanger. Beneden het projectie-optiek, dat op de foto is uitgeklapt.
Links van het optiek de tijdbasis. Daarachter het voedinggedeelte. Het buisje
heeft een diameter van 6 cm, en geeft een beeld van 33 bij 44 mm, zodat
de optische vergroting in de orde van grootte ligt van 100 maal.
(Foto: Philips, Eindhoven)

signaal en het eigenlijke videosignaal is dus tot stand gekomen.
Teneinde de lijn- en beeld-synchronisatiesignalen van elkaar te
scheiden, maakt men gebruik van hun verschil in tijdsduur.
In de anodeleiding van de triode uit fig. 101 is een differentiërend
lid, bestaande uit C3 en R4 opgenomen, waardoor aan de weerstand
de lijnsynchronisatiesignalen na afsnijden zullen ontstaan. Voor het
verkrijgen van de beeld-synchronisatiesignalen schakelt men in de
anodeleiding een integrerend lid, bestaande uit S en C2.
Het integrerend lid kan ook bestaan uit een serieschakeling van
een weerstand en een condensator, waarbij de beeldsynchronisatiesignalen worden afgenomen aan de condensator. De werking van
een dergelijke schakeling is nog verduidelijkt in fig. 104 waar de
in- en uitgangsspanning afzonderlijk zijn weergegeven.

_L«umwmL
a

b

Fig. 104

a.
b.

Ingangsspanning van integrerend lid voor het scheiden van het beeldsynchronisatiesignaal van de andere synchronisatie-impulsen.
Uitgangsspanning van het integrerend lid over de condensator.

In fig. 105 is de gehele schakeling weergegeven van de scheidingstrappen met de eléctronenstraalbuis. In het schema is verondersteld,
dat voor de beeldafbuiging van electromagnetische en voor de lijnafbuiging van electrostatische afbuiging gebruik wordt gemaakt.
De horizontale centrering kan geschieden door middel van een
instelbare voorspanning aan de afbuigplaten. Voor de verticale
centrering maakt men gebruik van een aparte afbuigspoel. Met een
instelbare gelijkstroom is de centrering tot stand te brengen.
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Fig. 105
Compleet schema van amplitudezeef, tijdbasisgeneratoren en electronenstraalbuis.

De oscillator
wordt gestuurd door de synchronisatie-impulsen
die ontstaan aan de weerstand van het differentiërend lid in de
amplitudezeef. De versterkte zaagtandsignalen worden van de eind194

buis Ba afgenomen en in balans aan de afbuigplaten van de electronenstraalbuis gevoerd. De zaagtandspanning ontstaat in de
anodeleiding van B23 doordat condensator C uit de voedingbron
wordt opgeladen en over B2 wordt ontladen.
Voor de verticale afbuiging van de electronenstraal heeft men
de generator B5-BG-B7. De eerste buis is weer een oscillator, die gelijk
is aan Bl. Deze oscillator wordt gestuurd door de beeldsynchronisatiesignalcn, afkomstig van de condensator van het intregerend lid
van de amplitudezeef. De zaagtandvorm ontstaat in de anodeleiding
van Bo, en na versterking in B7 wordt het afbuigsignaal in de vorm
van een zaagtandstroom aan de afbuigspoelen van de elcctronenstraalbuis doorgegeven.

1.

De voeding van de televisie-ontvanger

Behalve een normaal voedinggedeelte voor de versterker en tijdbasisbuizen van de ontvanger, dat weinig afwijkt van de in de
omroep-ontvangcrs gebruikelijke gelijkrichters, heeft een televisieontvanger een hoogspanningsvoeding nodig voor de electronenstraalbuis. De hoogste spanning is de spanning, welke aan de tweede
anode komt te liggen. Deze spanning varieert, afhankelijk van de
afmetingen van de buis van 3000 tot 8000 K.
De .afgenomen stroom is hierbij x/4 tot 1 mA. De toelaatbare
rimpel is procentsgewijs groter dan bij de laagspanningsgelijkrichter. Het is dan mogelijk enkelfasige gelijkrichting toe te passen,
terwijl de afvlakking betrekkelijk eenvoudig kan blijven. De
afvlakcondensatoren kunnen een betrekkelijk lage capaciteit hebben,
hetgeen een voordeel is, gezien de hoge doorslagspanning, welke
zij reeds moeten hebben.
Bij electrostatische focussering is ook een anodespanning voor de
eerste anode nodig. Deze spanning moet regelbaar zijn, en varieert,
afhankelijk van de soort buis van 1000 tot 1500 V.
Bij electromagnetische concentratie van de electronenstraal heeft
men slechts één anodespanning nodig.
Bij projectie-ontvangers zal, ondanks een betrekkelijk kleine
electronenstraalbuis een aanmerkelijk hogere anodespanning nodig
zijn, die kan variëren van 20 tot 35 kV. Bijzondere moeilijkheden
ontstaan dan ten aanzien van de isolatie van de delen van de gelijkrichter en de toevoerleiding van deze naar de electronenstraalbuis.
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m.

Opbouw van de televisie-ontvanger

Wat de opbouw van de ontvanger betreft kan men onderscheid
maken tussen:

a.
b.

direct-zicht ontvangers,
pro jectie-ontvangers.

De direct-zicht ontvangers zijn zodanig ingericht, dat de toe
schouwer het beeld direct op het scherm van de electronenstraalbuis
kan waarnemen. De buizen voor deze ontvangers zijn in de regel
vrij groot, daar de maximum afmetingen van het beeld bepaald
worden door de diameter van de buis.
Bij buizen voor direct-zicht ontvangers streeft men er steeds
naar de lengte van de buis zo klein mogelijk te houden, aangezien
moeilijkheden zullen ontstaan met het inbouwen in een kast, waarvan
de afmetingen om practische en aestetische redenen aan grenzen
zijn gebonden.
De direct-zicht ontvangers kunnen zowel als tafel- en als kastmodel worden uitgevoerd. Gewoonlijk voert men de ontvangers met
grotere buizen uit als kastmodel.
Bij de grotere ontvangers neemt men vaak maatregelen ter be
scherming ingeval de buis mocht imploderen. Bij breuk zal de
hoogvacuum electronenstraalbuis imploderen, waarbij met grote
snelheid scherpe stukken glas wegvliegen, hetgeen zeer gevaarlijk
kan zijn. De kleinere electronenstraalbuizen hebben tegenwoordig
geen last meer van imploderen.
Wanneer de gewenste beeldafmetingen te groot worden, zal de
constructie van grotere electronenstraalbuizen op verschillende
moeilijkheden stuiten. Electronenstraalbuizen voor televisiedoeleinden zijn reeds gemaakt met een diameter tot 75 cm, en zelfs
heeft Dumont in Amerika eens een buis met een diameter van 90 cm
gemaakt. De dikte van het glas vóór het scherm bedroeg bij deze
buis ongeveer 5V2 cm. hetgeen verklaarbaar is, wanneer de op
tredende kracht op het vlakke deel van de buis wordt nagerekend.
Speciale zorg moet aan het glas van deze dikte worden besteed,
teneinde te voorkomen, dat vertekening optreedt.
Voor grotere beeldafmetingen neemt men echter in de regel zijn
toevlucht tot projectie-ontvangers. Bij deze ontvangers wordt het
betrekkelijk kleine beeld van een kleine electronenstraalbuis via een
optisch systeem vergroot geprojecteerd op een matglazen plaat. Men
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spreekt dan van een doorzicht-ontvanger. Een voorbeeld hiervan
is de op foto 16 voorgestelde projectie-ontvanger van Philips.
Doorzicht-ontvangers zijn vrij veel gemaakt in Amerika, Engeland,
Duitsland en Frankrijk. Opzicht-ontvangers daarentegen minder.
Bij de opzicht-ontvanger wordt het beeld van een kleine electronenstraalbuis geprojecteerd op de onderzijde van het opengeklapte
deksel van de ontvanger. Deze zijde is dan voorzien van een reflec
terend oppervlak.
De hierboven vermelde projectie-ontvangers maken het niet
mogelijk voor een betrekkelijk groot aantal toeschouwers tegelijk
een televisie-programma te volgen. Voor dat doel zijn andere
systemen ontwikkeld, waarbij de grootste moeilijkheid steeds weer
gebleken is een voldoende helderheid te verkrijgen, hetgeen trouwens
bij de projectie-ontvangers voor huisdoeleinden reeds een probleem
is.
Een der systemen, dat het probleem heeft opgelost, is het projectiesysteem van Scophony. Hierbij is hetzelfde principe gezocht, dat
ook aan de iconoscoop zijn betrekkelijk grote gevoeligheid geeft nl.
het opzamelen van de energie van beeldpunten, terwijl andere
worden afgetast. Dit geschiedt bij het Scophonysysteem geheel
optisch en berust op het volgende.
Indien men een bepaalde vloeistof in een vat giet en men
laat de wanden van het vat een mechanische trilling uitvoeren, dan
planten de golven zich voort met een snelheid van rond i km/sec.
Men moet zich dus wel voorstellen, dat het hier gaat om mechanische
trillingen, zodat men de voortplanting in de vloeistof kan opvatten
als de voortplanting van een geluidsgolf. Het enige verschil zit dan
ook in de frequentie, die boven het hoorbare gebied ligt (ultrasonore trillingen).
Indien aan de zendzijde een lijn van het uit te zenden beeld wordt
afgetast, en men deelt aan ontvangzijde deze trillingen, die dus
overeenkomen met de achtereenvolgens uitgezonden beeldpunten,
mede aan de wand van bovengenoemd vat, dan zal de lopende golf
in de vloeistof een voorstelling zijn van alle achtereenvolgens uit
gezonden en ontvangen beeldpunten van die lijn.
Deze golf is nu weliswaar niet te zien, maar men kan met deze
golf de brekingsindex voor lichtgolven van de vloeistof beïnvloeden.
Men kan dus met behulp van een eigen lichtbron aan ontvang
zijde de lijn weergeven, en wel op een manier als hieronder nader
zal worden aangegeven.
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Het belangrijke van dit systeem is dus, dat men met behulp van
de lopende golf een gehele rij van beeldpunten, b.v. een volledige
lijn, tegelijkertijd zichtbaar kan maken, zodat de projectietijd van
alle beeldpunten belangrijk vergroot kan worden.
Heeft het vat nu een gleuf en brengt men voor de gleuf een afdekstrook en achter het vat een lichtbron, terwijl de grootte van de
afdekstrook zodanig is gemaakt, dat bij afwezigheid van een golf,
in de rusttoestand dus, op het scherm voor het vat net geen licht
zichtbaar is, dan zullen zodra een trilling ontstaat met als gevolg
een lopende golf, links en rechts van de gleuf buigingsbeelden ,
ontstaan.
Deze zijn nu wèl zichtbaar op het scherm.
Het aantal buigingsbeelden zal afhangen van de sterkte van de
trilling en zal toenemen met toenemende trillingssterktc. Men kan
nu met behulp van een optisch lenzenstelsel de buigingsbeelden,
die aan beide zijden van de afdekstrook ontstaan, weer samen
brengen en projecteren op een scherm. De zo ontstane afbeelding
wordt meer of minder helder, naarmate het aantal buigingsbeelden
groter is, d.w.z. naarmate de sterkte van de trilling groter is. Daar
de trillingssterkte afhangt van de helderheid van het beeldelement
aan zendzijde, komt dus een zekere helderheid op het scherm aan
ontvangstzijde overeen met een evenredige helderheid aan zend
zijde.
Om nu de afzonderlijke beeldpunten weer te geven is één afdek
strook niet voldoende, omdat de lichthoeveelheden van naast elkaar
liggende stroken in elkaar overvloeien. Daarom brengt men achter
elk elementje een afdekstrookje aan, wat ons een rooster geeft.
Op het scherm ontstaat nu van een lijn de gehele projectie,
waarbij elk punt overeenkomt met een ander tijdstip van aanstoten
van de wand. Tegelijkertijd is het dus mogelijk een gehele lijn te
projecteren. Heeft men b.v. 525 lijnen per beeld en een formaatfactor van 1,33, dus 1,33 maal 525 beeldpunten per lijn, dan kunnen
bij dit systeem dus 1,33 maal 525 beeldpunten tegelijkertijd worden
geprojecteerd en wel gedurende een tijd, die gelijk is aan de lijn
periode. De projectietijd van elk beeldpunt van die lijn (en ook
van de andere lijnen) wordt dus 1,33 maal 525 maal zo groot als
anders het geval zou zijn. Theoretisch kan hier dus een verhoging
van de helderheid verkregen worden, die rond 700 maal bedraagt.
De practische uitvoering van het Scophonysysteem berust op
het volgende.
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We zagen reeds, dat de voortplantingssnelheid van de trillingen
in de vloeistof ongeveer 1 km/sec bedraagt. Gaan we voorlopig uit
van vierkante beelden met b.v. 500 lijnen per beeld, dan is bij
30 beelden per sec. (Amerikaans systeem) het aantal per seconde
over te brengen beeldpunten gelijk aan 30 maal 5002 = 7,5 • 106.
De tijd voor één beeldpunt beschikbaar is dus 1/7 500 000 sec.
of 133 . 10-9 sec. Een periode duurt minstens zo lang als de tijd
bedraagt voor het overbrengen van 2 beeldpunten dus minstens
266 . 10-9 sec. Daar de voortplantingssnelheid V — 105 cm/sec
is de afgelegde weg in één periode:
IO5 . 266 . IO-9 = 0,027 cm.

Stelt men nu de frequentie van de ultrasonore trilling gelijk aan
20 . ioG Hz en de modulatiefrequentie 3,75 . ioG Hz., dan ontstaan
20 X IO
ioG

bij elke modulatieperiode -------= 5,35 perioden van de
3,75 X ioG
ultra-sonore trilling.
Heeft men een breedte van het vloeistofvat van 100 mm, dan
zullen hierop rond 370 beeldpunten kunnen komen (een beeldpunt
was 0,27 mm). Hiervoor zou echter het gehele optische systeem
(lenzen, enz.) te duur worden, want om een breedte van 100 mm
zonder vertekening te projecteren met lenzen, moeten deze veel
groter zijn. Men maakt de lengte dan ook maar ongeveer 4,5 cm,
zodat ±175 beeldpunten = 1/3 lijn tegelijkertijd kunnen worden
weergegeven.
We hebben hier evenwel nog te maken met een beeld, dat beweegt,
zodat een compensatie moet worden gevonden om de beweging
van de lopende golf te compenseren. Dit geschiedt met een spiegelrad.
Bij 525 lijnen en 30 è/sec is de lijnfrequentie = 525 X 30 =
15.750Hz. Inde lichtstralen moeten per seconde dus 15750 spiegels
komen. Neemt men 20 spiegels op het rad, dan moet het toerental

— 7875 5 toeren/sec = 47.250 //min bedragen !

Neemt men op het rad 30 spiegels,

dan is het toerental

-5 —0 = 523 //sec = 31.380 //min.
Men laat het spiegelrad draaien met behulp van een draaistroommotor. Op de as van de motor is een synchronisatierad gemonteerd,
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waardoor het mogelijk is door middel van de synchronisatie-impulsen
het toerental van de motor te regelen.
Voor het verkrijgen van de beeldafbuiging neemt men een tweede
rad met 20 spiegels. De beeldfrequentie, die 30 è/sec bedraagt,
30
maakt een toerental van deze motor gelijk aan — = 1,5 //sec

nodig, hetgeen overeenkomt met 90 toeren/min.
Met behulp van het Scophonysysteem kan men ook op het scherm
van een electronenstraalbuis helderder beelden verkrijgen. We zagen
reeds, dat dit niet mogelijk is, wanneer de beeldpunten stuk voor
stuk worden weergegeven. Dit kan ook niet door verhoging van de
straalintensiteit, daar deze begrensd is, door de maximale belasting
van het scherm, die voor een behoorlijke levensduur niet mag worden
overschreden. Indien men in staat is ook hier een gehele lijn tege
lijkertijd weer te geven, dan kan men zonder de straalintensiteit
te verhogen, dus bij eenzelfde hoeveelheid electronen per seconde,
die tegen het scherm botsen, de helderheid van het totale beeld
aanmerkelijk verhogen.
Men laat nu een beeld ontstaan met behulp van het Scophony
systeem, dat boven werd beschreven, en projecteert dit beeld op
een buis m/t een fotokathode. Deze buis vertoont wel overeenkomst
met de Farnworth beeldontleder, behalve dat er geen anode met
één aftastopening tegenover de fotokathode zit, doch alleen een
anode, om de vrijgemaakte electronen te versnellen.
Er ontstaat nu vanuit de fotokathode niet een enkele electronenstraal, maar een gehele band, ter hoogte van een lijn

beeld-

hoegte en ter breedte van een lijn (dus = beeldbreedte).
Met behulp van een electronen-lenzenstelsel zorgt men, dat deze
band scherp op het scherm tegenover de fotokathode wordt ge
projecteerd. Op dit scherm ontstaat dan het heldere beeld.
Het bijzondere is hier, dat ook de compensatie van de beweging
der lopende golven langs electrische weg ontstaat, zodat we het
spiegelrad kunnen laten vervallen.
Evenals bij de Farnworth-camera kan men nog tussen foto
kathode en scherm een secundaire emissieversterker plaatsen,
zodat tenslotte zeer heldere beelden ontstaan.
Dit systeem nu schijnt bezwaren te hebben, waaronder b.v. de
verminderde scherm-levensduur. Men moet nog voorzichtig Èijn,
dat het scherm niet verbrandt. Weliswaar is hier de straal200
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intensiteit niet zo hoog, maar de bestralingstijd is wel veel groter.
De Sciatron is een toestel, dat door de firma Scophony is ont
wikkeld. Het toestel berust op het volgende principe.
Heeft men van een bepaalde stof een doorzichtige laag, en komt
die stof onder invloed van een electrisch veld, en van een electronenstraal, dan wordt de laag gedurende een zekere tijd ondoorzichtig,
waarna de doorzichtigheid zeer snel terugkeert.
Stoffen die deze eigenschap bezitten zijn b.v. de chloriden van
kalium en natrium. Staat zo’n stof onder invloed van een electrisch
veld en bombardeert men hem met electronen, dan zullen, onder in
vloed van het electrisch veld, electronen van de plaats van bestraling,
door het kristaltralie van de stof heen, naar een aangebrachte anode
gaan. Ontmoeten deze electronen op hun weg naar de anode ionen,
dan vormen ze hiermede zgn. „kleurencentra”, die de eigenschap
hebben bepaalde kleuren van het licht te absorberen. Na een be
paalde tijd splitsen deze kleurencentra zich weer in ionen en elec
tronen, onder invloed van warmtetrillingen. Men moet dus zorgen
een zekere temperatuur te onderhouden. De vrije electronen
vervolgen nu weer hun weg totdat ze weer door ionen gevangen
worden en weer tijdelijk kleurencentra ontstaan. Tenslotte zullen
de electronen de anode wel bereiken. De tijd, die de electronen
nodig hebben om door de kristaltralie te gaan, m.a.w. de absorptie
van het licht hangt natuurlijk af van de veldsterkte, de temperatuur
en bepaalde constanten, die bij een bepaalde kristaltralie behoren.
Bij een kristal KCl van i mm dikte en 600 V aan de uiteinden
duurt de ondoorzichtigheid ongeveer 1/30 seconde, dus net de
tijd van een beeld.
Het scherm van kristallen wordt gemaakt door in een electronenstraalbuis, die geopend kan worden, microscopische kristallen op
het scherm neer te slaan.

LITTERATUUROPGAVE

1. D. C. Espley & G. W. Edwards: Television receivers.
Journ. Tel. Soc. blz. 363; 1938.
2. S. West: Home constructed receivers.
Journ. Tel. Soc. blz. 345; 1938.
3. T. D. Humphreys: A commercial television receiver employing a small
cathode-ray tube.
Journ. Tel. Soc. blz. 352; 1938.
201

4. Aiken: Two-mesh tuned circuit coupled filter.
I.R.E. Journ. Febr. 1937.
5. Benham: Detection, by diodes and triodes at U.H.F.
Wireless eng. Sept. 1937.
6. E. W. Engstrom & R. S. Holmes: Deflection circuits in television
receivers.
Electronics Jan. 1939; blz. 19.
7. E. W. Engstrom & R. S. Holmes: Power for television receivers.
Electronics April 1939; blz. 22.
8. E. W. Engstrom: Television receiving and reproducing systems.
Journ. Applied Physics Juli 1939; blz. 455.
9. H. T. Lyman: Television R. F. input circuits.
R.M.A. engeneer Nov. 1938; blz. 3.
10. A. P. Kauzmann: New television amplifier receiving tubes.
R. C. A. Review Jan. 1939; blz. 271.
11. W. T. Cocking: Television I. F. amplifiers.
Wireless Engeneer Juli 1938; blz. 358.
12. D. G. Fink: A laboratory television receiver.
Electronics Juli ... Dec. 1938; blz. i6} 26, 22, 16, 26 en 17.
13. C. C. Shumard: A practical television receiver for the amateur.
QST Dec. 1938; blz. 21.
14. C. C. Shumard: Construction and alignment of the television receiver.
QST Jan. 1938; blz. 45.
15. J. B. Sherman: Using electromagnetic deflection cathode ray tubes in
television receiver.
QST Febr. 1939; blz. 40.
16. J. B. Sherman: An electrostatic deflection kinescope unit for the tele
vision receiver.
QST Maart 1939; blz. 52.
17. E. W. Engstrom & R. S. Holmes: Television receivers.
Electronics Juni 1938; blz. 28.
18. E. W. Engstrom & R. S. Holmes: Television I. F. amplifiers.
Electronics Juni 1938; blz. 20.
19. E. W. Engstrom & R. S. Holmes: Television V. F. circuits.
Electronics Aug. 1938; blz. 18.
20. V. K. Zworykin: Television; the electronics of image transmission
blz. 524.
21. F. Rudert: Der Fernseh-Kleinempfanger DE 7.
Zeitsch. d. Fernseh A.G. Dec. 1938; Blz. 1.

' i

I

3
202

HOOFDSTUK XIII
HET OVERBRENGEN VAN VIDEOSIGNALEN
OVER KABELS
a.

Algemene beschouwing

Het probleem kan zich voordoen, hoe een videosignaal over een
kabel overgebracht kan worden. Aan de zendzijde zullen steeds
kabels moeten worden gebruikt, waarover het videosignaal moet
worden overgebracht, ten eerste van de camera’s naar de vaste
apparatuur (videoversterkers) ten tweede van de videoversterkers
naar de zender.
Anderzijds is het de vraag, of in verband met de betrekkelijk
geringe reikwijdte van de zenders, die op ultra korte golven moeten
werken, niet de noodzakelijkheid zich zal voordoen, mede in verband
met de hoge kosten, welke aan het maken van een televisieprogramma
verbonden zijn, om meerdere zenders met hetzelfde programma te
moduleren.
Twee mogelijkheden doen zich hierbij voor. De eerste bestaat
uit het uitzenden van het programma op de normale wijze, terwijl
op een afstand, waar opvangen van het signaal nog voldoende
mogelijk is, een zgn. relaiszender gebouwd wordt, welke het op
gevangen programma wederom uitzendt. Met een betrekkelijk groot
aantal zenders zou op deze wijze een veel groter gebied kunnen
worden bestreken, dan met een enkele zender mogelijk is.
De tweede mogelijkheid is het complete televisiesignaal over een
kabel van de ene zender naar de andere te brengen, en aldus beide
zenders met hetzelfde signaal te moduleren.
De kosten verbonden aan het bouwen van een groot aantal
relais-zenders zijn natuurlijk belangrijk, maar men moet zich niet
voorstellen, dat de toepassing van kabels zoveel goedkoper zou zijn,
waardoor deze mogelijkheid voor de hand zou liggen. Integendeel
schijnt het, dat men nog geen beslissing heeft genomen, terwijl de
steeds vorderende ontwikkeling van relaiszenderinstallaties juist
doet vermoeden, dat uiteindelijk deze het van de kabeloverdracht
zullen winnen.
De kosten, verbonden aan de aanleg van kabels, welke geschikt
zijn voor het overbrengen van beelden van hoge kwaliteit, zijn
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enorm hoog, tengevolge van de moeilijke constructie van deze
kabels, terwijl de verliezen, welke optreden nog aanzienlijk kunnen
worden. Hoe het ook zij, men is erin geslaagd goede kabels te maken,
en kwalitatief hoogstaande beelden over geweldige afstanden over
te brengen. Zelfs is men erin geslaagd beelden met 441 lijnen over
een afstand van 1700 km met uitstekende kwaliteit over te brengen.
Reeds voor de oorlog gelukte het kabels te maken, welke een
frequentieband tot 4 MHz konden overbrengen. Daarbij was het
de bedoeling de frequentieband van 2 tot 4 MHz voor televisie
signalen te gebruiken, terwijl de onderste frequentieband tot 2 MHz
dienst deed voor het overbrengen van zgn. draaggolftelefonie, waarbij
tot 250 gesprekken gelijktijdig over dezelfde kabel kunnen worden
overgebracht. Dat dergelijke kostbare kabels over grote afstanden
toegepast zijn, is dan ook voornamelijk te danken aan het feit, dat
z*e renderend konden worden gemaakt door telefoongesprekken over
te brengen. Het is de vraag of men er ooit toe gekomen was dergelijke
kabels in de practijk toe te passen, wanneer zij alleen gebruikt
zouden kunnen worden voor de nog niet renderende televisie
techniek.
De demping van signalen, welke overgebracht worden over
kabels wordt uitgedrukt in Nepers of Decibels. Deze grootheden
kunnen gedefinieerd worden als:
1 dB = 0,1 B zodat 1 B = 10 dB.
N2
, .. N~
waarbij -y-y2 = 10
N\
N, =

i B = log

Voor een willekeurige verhouding van
7

N2

P = l°g

i Np = In

v.
V1

V

= IO log

N.
Ni

TV-

is het aantal bells dus
dB

• • (64)

I.
L
V.
y waarbij
resp.
gelijk 10
V,
A

Voor een willekeurige verhouding van

E?

v,

respectievelijk

ƒ.

A

is het

aantal nepers dus

P = In

= In

Np

(65)

204

/

■

■

In het bovenstaande is:

B
dB
Np
• In

de afkorting voor de eenheid bell.
de afkorting voor de eenheid decibell.
de afkorting voor Neper.
de afkorting voor de natuurlijke logarithme, dat is een logarithmenstelsel met e als basis, waarbij e = 2,718.

Uit het bovenstaande volgt, dat een aantal dB altijd de logarithme
van een verhouding is tussen twee vermogens. Een aantal Np is de
natuurlijke logarithme van een verhouding tussen twee spanningen
of stromen.
Aangezien de verhouding tussen twee vermogens gelijk is aan
het kwadraat van de verhouding van de spanningen of de stromen is:

•en

p dB = 10 log

= 10 log (^) = 20 log

p dB

= 10

10

(y“)2 = 20 ^5
log

. (66)

• • (67)

Voorts is het altijd mogelijk van de natuurlijke logarithme op
de gewone of Briggse logarithme over te gaan. NI. is:
1

. log a = 2,3028 log a

. . .(68)

log a = In a . log e = 0,43425. In a

... .(69)

In a =

log e

en omgekeerd:

Met behulp van de uitdrukkingen (66) tot en met (69) is het
dus steeds mogelijk van dB op Np of omgekeerd over te gaan.
In fig. 106 is de demping in Np gegeven als functie van de fre
quentie voor 0,8 mm en, 1,4 mm tweedraadsleidingen, zoals die bij
de normale telefonie gebruikt worden, en voor breedband coaxiaalkabels.
Neemt men een afstand van 17,5 km tussen de versterkers, welke
langs de kabel opgenomen zijn, om het door de demping gezakte
niveau telkens weer op te halen, dan zal bij een frequentie van
4 MHz de versterking beneden 7 Np moeten blijven. Deze grens
wordt bepaald door het ruisniveau van de versterkerbuizen.
De coaxiaalkabels bestaan uit een centrale geleider, waar omheen
een metalen mantel de andere geleider vormt. Het ideale zou
zijn, indien de isolatie uit lucht bestond, maar teneinde de
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Fig. 106

De demping als functie van de frequentie.
a. 0,8 mm telefoonleiding.
1,4 mm telefoonleiding.
b.
Coaxiaalkabel.

centrale geleider steeds coaxiaal t.o.v. de buitenmantel te houden
is het noodzakelijk isolatoren tussen beide geleiders aan te brengen.
Siemens gebruikt voor coaxiaalkabels als isolatie een gespiraliseerde
draad van styroflex, een stof, die buigbaar is en zeer kleine
verliezen oplevert. De isolatie van de door de AEG gemaakte
coaxiaalkabel bestaat uit schijven keramisch materiaal (frequenta),
dat eveneens zeer kleine diëlectrische verliezen geeft. De afstand
van de isolatieringen is bij een bepaalde soort kabel ongeveer
1,20 meter langs de rechte stukken, terwijl in bochten de afstand
ongeveer 60 cm bedraagt.
Een voordeel van de coaxiaalkabels is, dat ze practisch stralingsvrij
zijn. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou dus een hoeveelheid
energie verloren gaan door uitstraling.
We zullen in het volgende de belangrijkste eigenschappen van
kabels nagaan.
b.

Eigenschappen van kabels

In fig. 107 is een dubbeldraadsleiding in aanzicht en in doorsnede
getekend, terwijl in fig. 108 een coaxiale leiding eveneens in aan
zicht en in doorsnede is weergegeven.
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'Geleiders

Bij de afleiding van de
volgende formules gaan
!
we in het begin uit van
de veronderstelling, dat
de kabels geen ohmse
—-X isolatie z~
en geen stralingsverliezen
bezitten. Ohmse weer
Fig. 107
stand en stralingsweerAanzicht en doorsnede van een dubbelstand zijn derhalve gelijk
draadsleiding.
aan nul gesteld. De isolatieweerstand is bovendien oneindig groot verondersteld.
Voorts nemen we aan, dat we aan een leiding, die oneindig lang
is een sinusvormig hoogfrequent signaal aansluiten.
Noemen we:
Geleiders
L de zelfinductie van
de leiding per lengteeenheid (in henries),
C de capaciteit per
lengte-eenheid (in farads), en beschouwen
wij een stukje leiding
Fig. 108
met een lengte dx, Aanzicht en doorsnede van een coaxiale leiding.
dan kunnen wij in
fig. 109 het vervangschema van dit stukje leiding tekenen.
en
We noemen de spanning aan het begin van het stukje
het
einde
ervan
e
2
Evenzo
is
de
stroom
aan
het
begin
en
aan
be
=
i
2
L.
dx
aan het einde i2. Dan is:
e2 —
• J <*>

M

I

M

I

=11

en
1/2 Ldx

Cdx
1/2Ldx

— i2 = bi ’= ej . j co C. dx

ï

S

Fig. 109

z

Stukje leiding ter lengte van dx,
gebruikt bij de afleiding van de
formules ter bepaling van de ^tidingeigenschappen.

waarin cl» de cirkelfrequentie voor
stelt. be is dus de spannings
verandering langs de lijn als gevolg
van de lengte van de lijn. Voor
het oneindig klein stukje dx is:
be
bx

en

= A/

a> L . . . .

(70)

bi
cu C . . . . (71)
bx = *•ƒ

207

’ 1

Voor de spanning e kunnen we schrijven:

e = E cos cot = reëel deel van E el

t

Voor verschillende punten van de leiding veranderen de spanning
en de stroom niet alleen naar de tijd, maar ook naar de plaats.
We moeten schrijven:
ex

E.cos px = reëel deel van E.el px

Terwijl a> verband houdt met de verandering van de momentele
waarde naar de tijd, houdt p verband met de verandering naar de
plaats.

— ex = r- d- v. E el Px
e2 — e(x + dx) —

en ook

r. d. v. E el

+ dx)

z\ = ix = r. d. v. I • ej px
Z2 — l(x+ dx) —

r. d. v. I ■ € J P(x + dx)

Hieruit volgt:

be
E
bx = — P

(72)

bz
bx

(73)

— P I

Uit (70) en (72) volgt:
i • j co L = — P E

(74)

en uit (71) en (73):
e ■ j co C = — p I

(75)

Lossen we hieruit p op, dan wordt dus:

P = ± j ™ \7~LC
6

De verhouding -r noemt men de golfweerstand van de leiding.
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Deze is gelijk aan:

r

—. —
- Z
z0

(76)

c

De golfweerstand van een leiding is de weerstand, die aan de
beginklemmen van een oneindig lang stuk wordt gemeten. Uit
(76) volgt, dat deze frequentie onafhankelijk is.
De waarden van C en L kunnen gemakkelijk worden uitgerekend
voor verschillende soorten leidingen, en wel is voor een dubbeldraadsleiding:
C = ----- —----7
2 D
4 In ——
a

— ■

io-u

Farad

(77)

9

2 D
L = 0,4 p X l X In -j- ‘ 10-8 Henry
d
Voor een coaxiale leiding is:

en

C =

6 l

1

2 In —r
d

IO-U

9

L = 0,2 p, X l X In

en

• • .(78)

Farad

(79)

D
• 10-8 Henry . . .(80)
d

In de formules is:
€ de diëlectrische constante van de isolatie.
/x de permeabiliteit.
I de lengte van de kabel.

terwijl de afmetingen d en D in de figuren 107 en 108 zijn aangegeven.
Wanneer men de waarden van C en L uit de uitdrukkingen (77)
en (78) substitueert in de uitdrukking (76) voor de golfweerstand,
dan krijgt men de golfweerstand van een dubbeldraadsleiding, uit
gedrukt in de leidingconstanten:

r

\

r1

2 D
o,4/iX/x In —-j- • 10-8
d_____

71

c

7

2 D

4ln^r
120

—. io-u
9
/x' 7 2 D

7'" —

(81)
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Voor de golfweerstand van een coaxiale leiding krijgt men dan:
- — ■ io-8
0,2 p X l X In

Zo =

1

c

77
D ’

,

2 In —r

— • IO-11

9

a,

"■4

= 60

(82)

De uitdrukkingen (81) en (82) kunnen ook in gewone logarithme
uitgedrukt worden, zodat men dan krijgt:
..

Tl
F
<7 2/)
— = 276 log ——
e
a

2Ö

Zo = 120 X 0,23028 log-j-

d

(83)

voor een dubbeldraadsleiding en,

Zo = 60 X 0,23028 log
voor een
In de
materiaal
waardoor

D
d

D
138 log —
d

(84)

coaxiale leiding.
practijk is voor hoogfrequentkabels voor het isolatie
tussen de geleiders de permeabiliteit steeds gelijk aan 1,
de uitdrukkingen (83) en (84) overgaan in respectievelijk:
*7

£.

7

2

D

Zo = 276 log
en

D
Z„ = 138 log — ■
d

•

(85)

F
e

(86)

Voor een bepaalde kabel ligt de diëlectrische constante vast,
zodat een grafiek kan worden gemaakt, die het verband aangeeft
tussen de golfweerstand Z en de logarithmen van de verhoudingen

en —j~. Om een logarithmische kromme te vermijden wordt de

grafiek op logarithmisch papier uitgezet, waardoor dus een rechte
lijn ontstaat. Dit is voor verschillende waarden van de diëlectrische
constante gedaan, in fig. 110a voor dubbeldraadsleidingen en in
fig. noó voor coaxiale leidingen.
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Golfweerstand van coaxiaalkabels als functie
D
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In de practijk is het
nooit de bedoeling de
kabel zonder belasting
aan het uiteinde te ge
bruiken. Integendeel is
het juist de bedoeling
hoogfrequentsignalen van
het begineinde naar het
andere einde over te
brengen, en daaraan een
belasting af te geven,
zonder dat de kabel zelf
energie opneemt.
Anderzijds is de kabel
in de practijk nooit on
eindig lang, zoals boven
werd verondersteld. Heeft
een kabel een eindige
lengte, dan zullen aan
het uiteinde reflecties
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ontstaan, waardoor twee golven in de kabel ontstaan, een heen
gaande en een teruggekaatste. Door interferentie van heengaande
en teruggekaatste golven zullen staande golven ontstaan. De
amplitude zal afhangen van de lengte van de kabel en de frequentie
van de trilling. Indien echter staande golven ontstaan, zullen er
plaatsen langs de kabel zijn, waar de spanning maximaal is
(spanningsbuiken) en andere plaatsen, waar de spanning juist
minimaal is, en daarbij ook gelijk aan nul kan worden (spanningsknopen). Het zal duidelijk zijn, dat dit soms niet gewenst is.
De nadelen van een dergelijke voedingskabel met staande golven
zijn ten eerste, dat de demping groter zal zijn.
Ten tweede is de lengte bij een voedingskabel met staande golven
niet willekeurig te kiezen, hetgeen dus een beperking oplegt. Deze
nadelen zijn oorzaak, dat voedingskabels met staande golven liever
niet toegepast worden, en dat men daarvoor in de plaats een kabel
met lopende golven kiest.
Nu kan men lopende golven krijgen in een eindig lange kabel,
welke afgesloten wordt met een weerstand die gelijk is aan de
golfweerstand. De kabel met weerstand kan dan beschouwd worden
als een kabel met een eindige lengte, waarachter een stuk kabel is
bijgeschakeld van oneindige lengte. Reflecties zullen dan niet meer
ontstaan.
Voor tweedraadskabels bedraagt de golfweerstand 500 a 600 ohm,
terwijl voor coaxiale kabels de golfweerstand tussen 70 a 80 ohm ligt.
Noemt men de belastingimpedantie aan het einde van de kabel
dan moet dus zo mogelijk gezorgd worden, dat:

Zo
Voorts vormt de voedingsbron aan het begineinde van de kabel
eveneens een belasting. Noemen we deze ZVi dan moet dus in het
ideale geval:
(87)
Zy — ZB — Zo

Indien er geen juiste aanpassing aan het einde van de kabel
bestaat, zullen er reflecties optreden. Een deel der aangevoerde
energie gaat dan weliswaar in de belastingimpedantie verloren
(hetgeen de bedoeling is), maar een ander deel wordt teruggekaatst.
Het belangrijkste gevolg van reflecties in de televisie is het
optreden van dubbele beelden.
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De verhouding van de teruggekaatste spanningen de toegeyoerde
noemt men de reflectiefactor ƒ.
De spanning aan het einde van de kabel is dan gelijk aan EB +
f.EB terwijl de stroom gelijk is aan IB-fIB.
Het minteken voor de teruggekaatste stroom dient om aan te
geven, dat de richting is veranderd.
Nu is:
EB 4~ ƒ • Eb
IB - f ■ IB
en daar
7

_

° ~

Eb^
Ib

is :

ZB =

I -ƒ

Zo

waaruit volgt:

/ =

— z°

J ~ zB + zo................

(88)

Uit (88) is tevens te zien, dat ƒ toeneemt, wanneer ZB meer van
de juiste waarde Zo gaat afwijken, terwijl voor ZB = ZQ de reflectie
factor ƒ juist gelijk aan nul wordt.
Daar alleen de watt-belasting aan het einde van de kabel een rol
speelt, is de reflectiefactor ook in hoge mate afhankelijk van de
fasehoek van de belasting. Voor verschillende waarden als parameter

van

Z>o

is in fig. m de reflectiefactor als functie van de fasehoek

uitgezet.
Wanneer de belasting aan het einde van de lijn niet juist is aan
gepast zullen dus reflecties ontstaan. Door interferentie van heen
gaande en teruggekaatste golven zullen voor de verschillende punten
van de kabel andere spanningen en stroomverdelingen ontstaan, dan
wanneer alleen lopende golven in de kabel aanwezig zijn. Dit zal
ook het geval zijn, al ontstaan nu niet direct staande golven. Ook
voor het beginpunt van de kabel zal de impedantie dus bij optreden
van reflecties veranderen, zodat de ingangsimpedantie van de
kabel afhankelijk is van de belastingimpedantie aan het einde van
de kabel.
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Fig. in

Reflectiefactor als functie van de fasehoek voor verschillende waarden van
=— als parameter.
Teneinde het verband tussen ingangsimpedantie en uitgangsbelastingimpedantie na te gaan, gaan we weer uit van een oneindig
klein stukje leiding dxy waarvoor de vergelijkingen (70) en (71)
gelden, die we hier nog eens neerschrijven:
öe
L ■ i
~ = J
(7°)
ÖX

b i

ï-x = }
Lossen we

co C ■ e

(7i)

uit verg. (70) op, en substitueren we de gevonden

waarde in (71), dan krijgen we:
b2 e
o,2 L C e
ö x2 = p
Men kan aantonen, dat voor de oplossing van deze differentiaal
vergelijking geldt:
4- j' ai \/ LÖ ■ x
— j CO l/Zc1- x . .(89)
+ ö2 €
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waarin ax en a2 constanten zijn.
e

Zoals we reeds eerder zagen is Zo — -^-(definitie van Zo), zodat i =

e

1

1

• en e = i Zo.

o

Substitueren we deze waarde in bovengevonden oplossing, dan

is:
-F ƒ CU |/LC1 • x

a2

— ;

e

CU

l/LC1 ■

X

(90)

£•0

wegens het omkeren van de stroom bij terugkaatsing.
Voor het beginpunt van de kabel is x = o, zodat (89) en (90)
overgaan in:
CZl

4- a2 en ib =

eb =

a2

X

waarin eb en ib respectievelijk de spanning en de stroom aan het
begin van de kabel voorstellen.
Lossen we uit beide laatste uitdrukkingen a± en a2 op, dan is

en

1/2

(ƒ/> + ib ■ Zo}

a2 = V2

— 4 • zo).

Substitueren we de gevonden waarden voor a1 en a2 in de ver
gelijkingen (89) en (90) dan krijgen we dus:
eX — eb 4------ (

€

4- j O)

|ZLC> x

2 '

-ibzo -

+ £

f/LC1 ■

6

X

—ƒ
-----

CU

l/^c1
(/ Zc1 •

6

2

en

1

CU

1/LC' ■ x

ix = ib‘ —

-----

6

— juj

l/Zc1 ■ ’)

2

_^b_

Zo

K-

— j üj

■ x

6

4- ƒ CU

l/Zc1 ■

De tussen haakjes geplaatste factoren stellen sinus- en cosinus
functies voor. Vullen wij nu bovendien de reeds gevonden waarden
voor L en C in, dan is voor beide soorten leidingen:
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F

■

■

x

X

v

ex = eb cos 2 tt y H- ;. Zo • ib sin 2

ix = ie cos 2

tt

.

x

T

. eb

X

-x+1Xstn 2 77 T

•

■ (91)

■

■

(92)

Vult men voor x de lengte van de kabel in, dan krijgt men de
uitgangswaarde uitgedrukt in de ingangswaarde. Daar we het
omgekeerde nodig hebben moeten we ib en eb oplossen. Dit levert
op:
x
.„ . .
eb = ex cos 2 tt —----- j Zo ix sin 2

X

en

x

ib = ix cos 2

77 T

.

• • (93)

"T

A

X

&x

— j —sin 2

■ -(94)

Uit de uitdrukkingen (93) en (94) volgt de ingangsimpedantie,
uitgedrukt in de uitgangsimpedantie:
ZB COS 2 TT

Zb =

ib

COS 2

I

-y + ] Zo sin 2

1 . J. z—
B sin
TT —

2

77 T

• -(95)

I

77 T

waarin ZB de belastingimpedantie aan het einde van de kabel voor
stelt.
Uit (95) volgt, dat de waarde van de ingangsimpedantie complex is.
De ingangsimpedantie kan dus inductief of capacitief zijn. De wattcomponent van deze impedantie is afhankelijk van de golfweerstand van de kabel. Daarom wordt (95) omgevormd tot (96), waarbij
een uitdrukking wordt verkregen voor de verhouding van de in
gangsimpedantie en de golfweerstand:

z^

I

Zb
Zo

COS 2 TT —----- [■

A

Zo

— cos 2
ZB

tt

Zb_

X

j- sin 2
. . .

1

LI

■

■ (96)

I

——1 sin 2 tt -TT
A
A

216

i.»

Het werken met deze vergelijking is niet gemakkelijk, en daarom
maakt men grafieken. Nu is:
( sin

zB)

Z„
z„

(cOS 2

tg <p = —

^.cos^y. ((g)
i ' 272

77 T.

— 4-

sin 2 7T~^~

Zb2

ZB
— • sin 4

(Z?_
A \ZB*
i

77 ----

2

■)■

• (97)
• -(98)

waarbij 92 = de fasehoek.
We hebben nu gezien, dat de berekening van stroom- en
spanningsverloop bij kabels voor hoogfrequente signalen een
ingewikkelde kwestie wordt. Vooral als men bedenkt, dat hier
boven maar steeds is aangenomen dat de leiding geen ohmse
verliezen heeft, wat niet mogelijk is. Verder geen isolatieverliezen,
wat ook niet mogelijk is, daar er altijd wel enig isolatiemateriaal
moet worden gebruikt, en volmaakte isolatie niet bestaat.
Het vervangschema van
het stukje dx van de leiding
1/2 Ld x
1/2R
wordt nu als in fig. 112.
■ —wu—0
Parallel aan de capaciteit
Cdx kan de verliesweerstand 1 Cdx
==
worden getekend, die in «1
---- 1
V2Ldx
V2R
I
rekening wordt gebracht
door de omgekeerde waarde
----- WWTMm-é
(geleidbaarheid). Voorts komt
Fig. 112
in serie met L een weer
Vervangschema van een stukje leiding dx,
stand R.
wanneer de ohmse weerstand en onvol
De vergelijkingen (70) en ledige isolatie daarvan niet verwaarloosd
worden.
(71) gaan dan over in:

il

b i
= e •
bx
en

be

(ƒ

-F= i- (ƒ
bx

I

&

C + G)

<i) L -p R)

(99)

(xoo)

Voor de golfweerstand van de kabel wordt dan gevonden:
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I

Z„

J co Z. + Z? 1
j oj C + G

• . (ioi)

De golfweerstand van de kabel is dus niet langer reëel. Voor een
juiste aanpassing zal de belastingimpedantie ook complex moeten
worden.
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HOOFDSTUK XIV
KLEURENTELEVISIE

a.

Inleiding

Het was logisch, dat nadat het idee om langs electrische weg
beelden over te brengen verwezenlijkt was, spoedig ook het idee
naar voren werd gebracht deze beelden niet alleen zwart-wit, maar
ook gekleurd over te brengen. De eerste experimenten met kleuren
televisie dateren dan ook uit dezelfde tijd, waarin een begin werd
gemaakt met het in de practijk brengen van de zwart-wit-televisie.
Zo heeft Baird reeds in 1922 in Engeland een demonstratie gegeven
met kleurentelevisie, die de eerste in de geschiedenis was. Bij deze
installatie werd het beeld aan zendzijde in drie kleuren ontleed,
en aan ontvangzijde wederom uit deze kleuren opgebouwd. Voor de
foto-electrische omvorming werd aan zendzijde gebruik gemaakt van
fotocellen, terwijl aan ontvangzijde twee gasontladingslampen werden
gebruikt. Eén dezer lampen diende voor het weergeven van de
rode kleur, en was een neonlamp, terwijl de andere lamp voor de
blauwe en groene kleur werd gebruikt, en daartoe gevuld was met
een mengsel van kwikdamp en helium. Met behulp van een omschakelaar werden de twee lampen afwisselend aan de ontvanger
geschakeld. Het aantal lijnen, waaruit deze beelden bestonden kwam
overeen met 25 tot 30, zodat het raster voor onze begrippen zeer
grof was. De gebruikte bandbreedte bedroeg dan ook maar 10 KHz.
Ook in Amerika zijn reeds betrekkelijk vroeg demonstraties ge
geven met kleurentelevisie, en hier dateert het eerste experiment
uit 1929, toen door de BeZZ-laboratoria een beeldoverdracht tot stand
werd gebracht. Hierbij werd het beeld eveneens in drie kleuren
(rood, groen en blauw) ontleed en werden voor de overdracht van de
drie kleurensignalen drie aparte kanalen toegepast. Voor het om
zetten van de signalen aan ontvangzijde in licht werd gebruik
gemaakt van drie gasontladingslampen, terwijl voor de beeldsynthese een gaatjesschijf diende. De beeldaftasting aan zendzijde
vond plaats met een lichtbundel, die het beeld lijn voor lijn aftastte.
Later heeft Baird in Engeland kleurentelevisie gedemonstreerd
met een fijner raster (120 lijnen) terwijl ook interliniëring werd
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toegepast. Voor de beeldontleding en -synthese werd weer van
mechanische middelen gebruik gemaakt.
Ook in Amerika werd aan het probleem doorgewerkt, waarbij
afwisselend twee en drie kleuren werden gebruikt. Bij het systeem
met twee kleuren kiest men hiervoor rood en een kleur, die in
de overgang van groen tot blauw gelegen is. Dat men op twee
kleuren overging, nadat eerder reeds driekleursystemen waren toe
gepast, was te danken aan het feit, dat daarbij het aantal lijnen
aanmerkelijk werd verhoogd. Een driekleurensysteem zou een te
brede frequentieband hebben vereist, zodat men zich voorlopig te
vreden stelde met twee kleuren. Later ging men toch op het drie
kleurensysteem over, waarbij zelfs studio-opnamen werden gemaakt..
De eerste proeven met fijnrasterkleurentelevisie werden in
Augustus 1940 gedaan, waarbij in het begin voorlopig slechts kleuren
films en gekleurde lantaarnplaatjes werden weergegeven. We zullen
later zien, waar dit aan te wijten was. Voorlopig zij alleen vermeld,
dat gebruik werd gemaakt van een Far/m>or//z-camera, die voor
kleurentelevisie in het begin de enige bruikbare camerabuis was,
maar die een veel kleinere gevoeligheid heeft dan de iconoscoop of
orthicon, zodat geen studio-opnamen konden worden gemaakt. Aan
iconoscoop en orthicon kleefden toen nog bezwaren, welke zich
vooral bij kleurentelevisie uitten. Later werd het orthicon verbeterd,
en bleek het mogelijk een camera met deze buis te bouwen, waardoor
het ook mogelijk werd studio-opnamen te maken. De eerste geregelde
kleurentelevisieuitzendingen begonnen op 1 Juni 1941, en duurden
onafgebroken bijna 3 maanden. De uitzendingen werden gehouden
door de Columbia Broadcasting System.
b.

Algemene beschouwingen

Bij het bovengenoemde door de C.B.S. ontwikkelde systeem maakt
men gebruik van half-mechanische-, half-electrische hulpmiddelen.
Wel bestaan zuiver electrische systemen voor kleurentelevisie,
maar daar kleven nog zoveel bezwaren aan, dat deze nog niet voor
practische uitvoering bruikbaar zijn gebleken.
Men mag hieruit niet de conclusie trekken, dat het half-mechanische systeem nu volkomen ontwikkeld is. In Amerika schat men,
dat kleurentelevisie voorlopig nog 5 jaar in het proefstadium zal
verkeren. Verschillende moeilijkheden doen zich daarbij voor.
In de eerste plaats was oorspronkelijk een aantal kanalen vrij
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gehouden voor zwart-wit televisie. Deze hadden een genormali
seerde breedte van 6 MHz> waarbinnen zowel beeld als geluid
moesten worden ondergebracht. Deze kanalen lagen tussen 50 en
ongeveer 100 MHz.
De kanalen van 6 MHz zijn niet breed genoeg,-, om met de ge
wenste rasterfijnheid kleurenbeelden over te brengen. Practisch komt
men nl. op een twee maal zo grote bandbreedte, wanneer men
kwaliteitsbeelden in drie kleuren wil uitzenden. Nieuwe kanalen
konden in het gebied van 50 tot 100 MHz niet worden vrijgemaakt,
zodat men aangewezen was op hogere frequenties. De kapitalen,
die in zwart-wit apparatuur waren geïnvesteerd (men spreekt van
$ 22.000.000, waarvan S 2.00.000 door het publiek) zouden als
verloren moeten worden beschouwd, wanneer men, teneinde
kleurentelevisie in te voeren, de normale zwart-wit televisie van de
baan schoof.
Daar de kleurentelevisie bij verschillende demonstraties nog in
een ontwikkelingsstadium bleek te verkeren, werd besloten voorlopig
de zwart-wit televisie als geheel apart naast de kleurentelevisie verder
in de practijk te brengen.
Het half-mechanische systeem behoeft volsterkt niet het defini
tieve te zijn. Aan de zuiver electrische systemen wordt doorgewerkt,
en het is denkbaar, dat deze op de duur het half-mechanische weer
zullen doen verdwijnen. Men acht het daarom beter voorlopig niet
teveel geld in het half-mechanische te investeren, opdat deze factor
later geen rem zal worden, om het weer af te schaffen.
De vraag doet zich voor, of de kleurentelevisie op de duur de
zwart-wit televisie kan verdringen. Hoewel daar nu nog weinig van
te zeggen is, valt het in de eerste plaats op, dat evenals bij een
vergelijking tussen zwart-wit en kleurenfilm, niet ieder object ge
schikt is voor overdracht in kleuren. Weliswaar heeft kleuroverdracht verschillende voordelen, waar we hieronder op zullen terug
komen, maar er zijn ook bezwaren aan verbonden. In de tweede
plaats nl. zijn de kosten, welke verbonden zijn aan kleuroverdracht
wel steeds hoger dan bij zwart-wit overdracht.
Evenals bij de toepassing van kleurenfilm zal men zich bij kleuren
televisie dan ook beperken tot de interessante objecten.
De voordelen van beeldweergave in kleuren zijn de volgende.
In de eerste plaats geeft een beeld in kleuren altijd een weergave,
die beter de werkelijkheid benadert, dan een zwart-wit beeld.
In de tweede plaats geeft een beeld in kleuren meer diepte221

I

effecten dan een zwart-wit beeld. Er zijn verschillende redenen
voor dit verschijnsel aan te wijzen, waar we hier niet op in zullen
gaan, maar die vooral bij buitenopnamen van belang kunnen zijn.
De demonstraties met kleurentelevisie hebben bovengenoemde
voordelen bevestigd, en hebben aangetoond, dat ze belangrijker zijn,
dan dat reeds bij de kleurenfilm het geval was. Een ander effect
doet zich bij televisie nl. nog voor. Geeft men de beelden in kleuren
weer, dan zal het idee van een hogere rasterfijnheid worden ver
kregen, dan bij een overeenkomstig zwart-wit beeld. Dit is zo erg,
dat een kleurenbeeld met de halve defenitie, vergeleken bij een
zwart-wit beeld een indruk geeft van gelijke kwaliteit.
De afzonderlijke ontwikkeling van kleurentelevisie en zwart-wit
televisie moge niet erg economisch lijken. Er moet evenwel bedacht
worden, dat vele problemen voor beide technieken dezelfde zijn.
Dit is b.v. het geval met de ontwikkeling van U.K.G. zend- en
ontvanginstallaties, waarbij de op hogere frequenties werkende
kleurentelevisie belangrijk kan bijdragen tot een verdere verbetering
van de zwart-wit televisie, vooral, als deze in de toekomst naar
de hogere frequenties zou worden uitgebreid.
Een voorbeeld hiervan zijn de waardevolle gegevens, die men
heeft verkregen op het gebied van terugkaatsing en absorbtie van de
veel kortere golven, dan men tot nu toe gewend was. Tengevolge
van de terugkaatsing van golven tegen grote gebouwen, waardoor
dubbele beelden kunnen ontstaan (men noemt dit effect in Amerika
„radar-effect”) is bij gebruik van deze zeer korte golflengten een
speciale antenne nodig, die een scherp richteffect heeft, terwijl de
richting voor elke zender moet kunnen worden gewijzigd.
c.

Principe van de kleurentelevisie l)

Bij het overbrengen van beelden in kleuren, worden deze, zoals
boven terloops werd vermeld in enige kleuren ontleed, terwijl deze
beelden in een bepaalde kleur achter elkaar worden overgeseind,
en aan ontvangzijde snel achter elkaar worden weergegeven, zodat
het oog deze beelden als één beeld waarneemt, dat opgebouwd uit
de afzonderlijke kleuren, het idee geeft een beeld te zijn in de
oorspronkelijke kleuren van het beeld aan de zendzijde. Bij de
x) De gegevens van het half-mechanische systeem van de C.B.S. zijn
ontleend aan La Television Fran<;aise.
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tegenwoordige systemen wordt uitgegaan van het ontleden van het
beeld in 3 elementaire kleuren, waarvoor een kleur rood, een kleur
groen en een kleur blauw wordt gekozen.
Het principe van de kleurentelevisie komt neer op het aftasten
van een beeld in het rood (waarmee bedoeld wordt, dat de rode
elementen van het beeld in hoofdzaak worden overgebracht), het
aftasten van hetzelfde beeld in het groen en tenslotte het aftasten
van dat beeld in het blauw.
Bij het half-mechanische systeem wordt gebruik gemaakt van
filterschijven, dat zijn dus schijven, welke afwisselend rode, groene
en blauwe filters hebben, die voor de camerabuis draaien. Bevindt
een rood filter zich voor de opnamebuis, dan zullen de rode ele
menten van het uit te zenden beeld althans in hoofdzaak worden
doorgelaten, en de opnamebuis bereiken. Hetzelfde geldt voor het
geval een groen of blauw filter zich voor de opnamebuis bevindt.
Aan de ontvangzijde wordt gebruik gemaakt van een electronenstraalbuis, waarvoor zich een identieke filterschijf bevindt. Op het
moment, dat voor de opnamebuis een rood filter geplaatst is, komt
de uitgangsspanning van de opnamebuis overeen met de rode
elementen van het uit te zenden beeld. Deze uitgangsspanning
wordt op de normale wijze tot aan de electronenstraalbuis in de
ontvanger overgebracht, en deze buis geeft dus een beeld weer,
dat alle rode elementen van het oorspronkelijke beeld bevat. Daar
de kleur, waarin het beeld wordt weergegeven niet verschillen zal
met de kleur, waarin vervolgens groene en blauwe beelden worden
weergegeven, moet aan de ontvangzijde nu een rood filter voor het
scherm van de buis geplaatst zijn, zodat de kleur van het rode beeld
ook werkelijk rood is. Geheel analoog aan dit geval moet voor de
weergave van groene en blauwe beelden voor de weergavebuis
respectievelijk een groen en een blauw filter worden geplaatst. De
filterschijf aan de ontvangzijde moet derhalve identiek zijn met de
schijf aan zendzijde, terwijl hij synchroon met deze moet draaien,
daar steeds overeenkomstige filters op een bepaald ogenblik voor
camera- en weergavebuis geplaatst moeten zijn.
Het aftasten van elk beeld in een bepaalde kleur kan al of niet
geïnterlinieerd zijn. Indien b.v. tweevoudige interliniëring wordt
toegepast, zal men achtereenvolgens 2 rasters in rood, 2 rasters in
groen en 2 rasters in blauw kunnen krijgen. Na deze 6 rasters zal
men dan één volledig beeld in kleuren hebben overgebracht, waarna
alles van voren af aan kan worden herhaald.
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De begrippen beeldfrequentie en rasterfrequentie krijgen hierdoor
een enigszins verwarrende betekenis, zodat het goed is deze begrippen
en een paar andere opnieuw te definiëren.
Alvorens we hiertoe overgaan, zullen we de aftastvolgorde be
spreken.
d.

Aftastvolgorde

De aftastvolgorde in kleurentelevisie moet steeds zo zijn, dat aan
de volgende eisen wordt voldaan:
1.
2.

3-

De volgorde der kleuren moet zijn: Rood-Blauw-Groen.
Elk raster moet een andere kleur hebben dan het voorgaande.
Elk punt van het beeld moet door de drie kleuren worden
afgetast.

Om aan de eerste eis te voldoen zijn geen bijzondere moeilijk
heden te o verwinnen, vergeleken bij een andere kleurenvolgorde.
De tweede eis wordt pas belangrijk,
groen
blauw
rood
wanneer geïnterlinieerd wordt. Ook de
derde eis komt alleen bij interliniëring
a
ter sprake.
Het aftastschema voor niet-geïnterlia = beeldperiode
o= kleur ras ter per iode=rasterperiode
nieerde aftasting ziet er uit als in fig.
113 is weergegeven. Over de betekenis
Fig. 113
der verschillende perioden zullen we in Aftastschema voor niet-gede volgende paragraaf spreken.
interlinieerde aftasting in drie
kleuren.
Voor een tweevoudige interliniëring
is het aftastschema in fig. 114 gete
kend. Men ziet hieruit, dat aan de eisen 2 en 3 voldaan is.
Wanneer een aftastschema
rood blauw groen rood blauw groen
wordt opgezet voor drievou
raster -1
dige interliniëring, dan blijkt
raster 2
b
het niet mogelijk te zijn aan
eis 3 te voldoen, zoals uit fig.
*
115 duidelijk is af te leiden.
a = beeldperiode
Een viervoudige interlinib =rasterperiode
c =kleurbeeldperiode
ering is mogelijk, en in fig.
116 weergegeven. Aan eis 3
Fig. 114
wordt
nu voldaan, terwijl de
Aftastschema voor tweevoudig geïnter
rastervolgorde als volgt is:
linieerde aftasting in drie kleuren.
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Fig. 115
Aftastschema voor drievoudig geïnterlinieerde aftasting
in drie kleuren.
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Fig. 116

Aftastschema voor viervoudig geïnterlinieerde aftasting in drie kleuren.
Kleurrastervolgorde: Rood 1—4—3—2; Blauw: 2—1—4—3; Groen:
3—2—1—4.

raster 1
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blauw

groen

rood

blauw
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Fig. 117

Aftastschema voor viervoudig geïnterlinieerde aftasting in drie kleuren.
Kleurrastervolgorde: Rood 1—4—2—3; Blauw: 3—1—4—2; Groen
2—3—1—4.

Rood: 1—4—3—2
Blauw: 2—1—4—3
Groen: 3—2—1—4

Deze volgorde geeft aanleiding tot storing tengevolge van de
interliniëring, hetgeen opgeheven wordt door het aftastschema te
wijzigen volgens fig. 117, waarbij de rastervolgorde wordt:
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Rood: 1—4—2—3
Blauw: 3—1—4—2
Groen: 2—3—1—4
Noemen we de interliniëring p-voudig, dan zal, om aan eis
3 te voldoen p een waarde moeten hebben:

ƒ> = 3-n ± i................................... (I02)

waarin n een geheel positief getal voorstelt (nul inbegrepen).
Voor n = o krijgt men p
1 wat overeenkomt met een nietgeïnterlinieerd beeld. Voor n
1 wordt p = 2 of p = 4. Voor
n = 2 wordt p = 5 of p = 7. Voor practische toepassingen komen
dus alleen twee- en viervoudige interliniëring in aanmerking.
Keuze van beeld

e.

raster- en lijnfrequentie

In de kleurentelevisie maakt men onderscheid tussen:
i.
2.

34.

De beeldfrequentie fB: het aantal totale driekleurenbeelden per
seconde.
De kleurrasterfrequentie fKR\; het ___
aantal
.-1 —
eenkleurrasters
~~------------- van
— de-zelfde kleur per seconde.
De rasterfrequentie fR: het aantal kleurrasters per seconde.
De kleurbeeldfrequentie fKB\ het aantal volledige eenkleurbeelden
per seconde.

We zullen de vier frequenties aan de hand van een drietal voor
beelden toelichten. We gaan hierbij uit van een beeldfrequentie
van 20 b/sec. en een p-voudige interliniëring.
Geval I: Er wordt geen interliniëring toegepast (p — 1). Het
aftastschema is als in fig. 113. Het zal nu duidelijk zijn, dat bij
20 b/sec. de kleurrasterfrequentie eveneens 20 kr/sec. bedraagt.
Immers 20 b/sec. geven in dit geval 20 rode rasters, 20 blauwe
rasters en 20 groene rasters. Ongeacht de kleur zijn er voor elk
beeld drie kleurrasters, zodat er totaal per seconde 3 X 20 = 60
eenkleurrasters zijn. Dit is dan ook de rasterfrequentie. De kleur
beeldfrequentie bedraagt hier 60 kb/sec. omdat er per seconde
20 volledige rode, 20 volledige blauwe en 20 volledige groene beelden
worden uitgezonden.
Geval II: De interliniëring is in dit geval tweevoudig (p = 2).
Het aftastschema is als in fig. 114 aangegeven. Per beeldperiode
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komen nu telkens twee rasters van dezelfde kleur voor, zodat de
kleurrasterfrequentie 2 X 20 = 40 kr/sec. zal bedragen. Voor elk
beeld zijn er in dit geval 6 rasters, ongeacht de kleur, zodat de
rasterfrequentie 6 X 20 = 120 r/sec bedraagt. De kleurbeeld
frequentie bedraagt weer 60 kb/sec., omdat per beeld 3 volledige
beelden in één kleur worden weergegeven.
Geval III: De interliniëring is in dit geval viervoudig (ƒ> — 4).
Het aftastschema kan er uitzien als in fig. 117, zodat per beeld
4 rasters van dezelfde kleur voorkomen en de kleurrasterfrequentie
derhalve 4 X 20
80 kr/sec. bedraagt. Voor elk beeld zijn er
12 rasters ongeacht de kleur. De rasterfrequentie bedraagt dus
240 r/sec. De kleurbeeldfrequentie bedraagt weer
12 x 20
60 kb/sec.
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk, dat tussen de
verschillende frequenties de volgende betrekkingen bestaan:
ƒ/?

= 3 • ƒ>

............................................

/kr — P • fs.....................................................
fKB = 3 - fs.....................................................

(103)
(104)
(105)

bij aftasting in 3 kleuren. Hierin is:
= aantal rasters waaruit de interliniëring bestaat.
= de rasterfrequentie.
/kr = de kleurrasterfrequentie.
de kleurbeeldfrequentie.
/kb
Jb = de beeldfrequentie.

p
Jr

Van de verschillende systemen, waaruit in Amerika een keuze
moest worden gedaan, kwamen tenslotte twee systemen naar voren,
welke kwalitatief niet veel van elkaar verschilden. Dit waren nl. de
enige systemen, welke met interliniëring werkten, terwijl geen last
werd ondervonden van beeld flikkering, flikkering tengevolge van
interliniëring en kleurvervorming.
Het eerste systeem werkt met 20 b/sec. De interliniëring is twee
voudig, zodat de kleurbeeldfrequentie 60 kb/sec., de kleurraster
frequentie 40 kr/sec. en de rasterfrequentie- 120 r/sec. bedragen.
Het lijnental, dat zoveel mogelijk overeenkwam met een lijnental
van 441 voor zwart-wit beelden was 315. Het lijnental, dat zoveel
mogelijk overeenkwam met 525 lijnen voor zwart-wit beelden
bedroeg 375. We herinneren eraan, dat slechts enkele waarden van
het lijnental practische betekenis hebben, in verband met de ver227
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schillende eisen, waaraan dit getal moet voldoen bij tweevoudige
interliniëring. (315 = 32 . 5 . 7; een gunstig getal vindt men tussen
301 en 343 verder niet, met uitzondering van 325, dat een factor 13
bevat, hetgeen ongunstiger is voor de stabiele werking van de be
trokken frequentiedeler. 375 = 3-53; vermijdt men getallen met
factoren 11 en 13, dan zijn de dichtstbijzijnde getallen 343 en 405).
Het tweede systeem werkte met viervoudige interliniëring en
een beeldfrequentie van 15 b/sec. Hieruit volgt een kleurbeeldfrequentie van 45 kb/sec., een kleurrasterfrequentie van 60 kr/sec.
en een rasterfrequentie van 180 r/sec. Als lijnental werden respec
tievelijk 350 en 450 gekozen.
Bij experimenten met het laatstgenoemde systeem is gebleken,
dat de viervoudige interliniëring verschillende moeilijkheden met
zich meebrengt, terwijl men last heeft van flikkeren, tengevolge van
de interliniëring.
Het uiteindelijk toegepast systeem is dus het eerste, waarbij
men oorspronkelijk 315 lijnen, later (toen 525 lijnen voor zwart
wit beelden werd genormaliseerd) 375 gebruikte.
Voor het berekenen van de lijnfrequentie moet worden overwogen,
dat het uit te zenden beeld in kleuren 3 maal volledig (in drie ver
schillende kleuren) wordt afgetast per beeldperiode. De lijnfrequen
tie bij kleurentelevisie bedraagt dus:

fL = N-fo

(io6)

waarin :
A = de lijnfrequentie,
N — het aantal lijnen,
/kb = de kleurbeeldfrequentie.
Voor 315 lijnen bedroeg de lijnfrequentie derhalve oorspronkelijk
60 X 315 = 18.900 l/sec., terwijl voor 375 lijnen een lijnfrequentie
wordt verkregen van 60 X 375 = 22.500 1/sec.
Daar de hoogste videofrequentie, en daarmede de bandbreedte,
nodig voor het overbrengen van het beeldsignaal, evenredig is met
het kwadraat van de lijnfrequentie, is de vereiste bandbreedte voor
kleurentelevisie met dit systeem gelijk aan:
N-f^ voor kleurentelevisie
W■
voor zwart-wit televisie

375 x 60. 2 x
;)2 X
525 X 3Oy

je

x de bandbreedte VOOr zwart-wit =

bandbreedte voor zwart-wit televisie =
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2,04 X de bandbreedte voor zwart-wit televisie. De vereiste
bandbreedte is dus rond 2 maal zo groot.
Ditzelfde vindt men voor een lijnental van 315; dan is nl. dc
bandbreedte een factor:

315 x 60
441 x 3o;

= 2,04

maal zo groot.

f.

Kleurvolgorde

We hebben er reeds op gewezen, dat de volgorde der kleuren,
waarin het uit te zenden beeld wordt afgetast moet zijn: RoodBlauw-Groen. Er zijn bij drie kleuren in totaal twee mogelijkheden;
de zojuist genoemde, die ook in de practijk wordt toegepast en de
volgorde: Rood-Groen-Blauw. De overweging, welke geleid heeft
tot de keuze: Rood-Blauw-Groen is de nawerking, welke zowel
aan zendzijde als aan ontvangzijde zou kunnen optreden van de ene
kleuraftasting op de andere. Deze nawerking veroorzaakt het ver
schijnsel, dat tijdens een aftasting in hoofdzaak het signaal van het
betrokken raster wordt waargenomen, doch bovendien een restsignaal van het voorgaande.
Aan de ontvangzijde kan deze nawerking veroorzaakt worden door
nalichten van het fluorescerend scherm van de electronenstraalbuis.
Aan de zendzijde kan nawerking van het ene raster op het andere
ontstaan, doordat de opnamebuis, nadat een raster is afgetast, nog
enige lading van dat raster bezit.
De keuze van het fluorescerend materiaal voor de weergavebuis
in de ontvanger wordt in hoofdzaak bepaald door de eis, dat men
een of meer maxima van het lichtrendement op een of meer be
paalde plaatsen in het kleurspectrum moet krijgen. De nalichttijd
kan behalve door het fluorescerend materiaal in belangrijke mate
worden beïnvloed door een-kleine hoeveelheid metaal, welke aan de
fluorescerende stof wordt toegevoegd. Voor practisch toegepaste
buizen is gebleken, dat de nalichttijd zo kort is, dat nawerking van
het ene raster op het andere in de practijk buiten beschouwing kan
worden gelaten.
Van de opnamebuizen is er slechts een, die aan de eis voldoet ,
geen nawerking te vertonen; dat is de Farnworth-camerabuis. Deze
heeft het bezwaar minder gevoelig te zijn, dan de buizen, waarvan
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de elementen tijdens de gehele aftasting werkzaam zijn, zoals dat
bij iconoscoop en orthicon het geval is. De Farnworth-camera
wordt dan ook gebruikt voor het aftasten van films en van lantaarn
plaatjes, doch mist de kwaliteiten van het orthicon voor studio- en
buitenopnamen. Voor deze opnamen gebruikt men dan ook een
orthicon en deze schakel van het systeem is in hoofdzaak debet aan
het optreden van nawerking van het ene raster op het andere.
Teneinde na te gaan, welke kleuren elkaar het minste storen, kan
een proef dienen, waarbij verschillende kleuren worden gemengd
in verschillende verhoudingen. Daartoe wordt een ontvanger met
normale filterschijf genomen en een versterker, waarvan de inten
siteit van de drie kleuren afzonderlijk kan worden geregeld (een
dergelijke versterker zal later beschreven worden). Het eerste
gedeelte van de proef bestaat in het toevoeren van een rood signaal
aan de ontvanger, waarvan de helderheid zo hoog mogelijk is ge
maakt, doch zonder dat flikkeren optreedt (zoals bekend neemt het
optreden van flikkeringen toe met de beeldhelderheid). De helderheidsregelaars voor blauw en groen zijn dan geheel teruggedraaid.
Men draait nu de helderheidsregelaar voor groen op, en gaat daar
mee net zo ver, dat de kleur niet meer als zuiver rood kan worden
beschouwd. Op dit ogenblik meet men de sterkteverhouding tussen
de kleuren rood en groen. Vervolgens wordt dezelfde proef herhaald
met blauw, waarbij de helderheidsregelaar voor groen geheel is
teruggedraaid. Ook de sterkteverhouding tussen de kleuren rood en
blauw wordt gemeten.
Het tweede deel van de proef verloopt op dezelfde wijze, maar
daarbij zijn de helderheidsregelaars van blauw respectievelijk groen
niet geheel teruggedraaid, maar staan op een vaste waarde. De be
doeling van bovengenoemde metingen is na te gaan, of een rood,
dat ontstaan is uit rood met een kleine hoeveelheid groen (dit geeft
oranje) beter als rood wordt aangenomen, dan een rood, dat ont
staan is uit rood met een kleine hoeveelheid blauw.
Deze en dergelijke proeven voor de kleuren groen en blauw zijn
met verschillende waarnemers uitgevoerd, en hebben de beslissing
op de kleurvolgorde: Rood-Blauw-Groen laten vallen.
g.

Kleurweergave aan zend- en ontvangzijde

De kleurweergave aan de zendzijde wordt in kleurentelevisie be
paald door de kleurgevoeligheid van de opnamebuis, de doorlaat230

krommen van de filters en het spectrum van de lichtbronnen. Onder
de kleurgevoeligheid van de opnamebuis wordt verstaan de vereiste
lichtintensiteit van h'et licht, dat op de buis valt, voor een gewenste
uitgangsspanning van de buis en voor een bepaalde frequentie van
het lichtspectrum. Deze gevoeligheid is niet constant voor verschil
lende spectrumfrequenties, dus voor verschillende kleuren van licht.
Nemen we aan, dat een bepaalde buis een maximum gevoeligheid
heeft voor blauw licht, dan zal dus de uitgangsspanning bij gelijke
*yo -ioo

90

80
70
60
50
40

30
20

40
o
4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

___ Angst rom
eenheden

Fig. 118
Kleurgetrouwheidskromme met een maximum in het
blauw.

lichtintensiteit voor rood licht kleiner zijn dan voor groen, en voor
groen licht kleiner dan voor blauw. De kleurgetrouwheidskromme
voor de buis zal er in dit geval uit kunnen zien, als in fig. 118. Deze
getrouwheidskromme Zal tevens de uitgangsspanning als functie
van de spectrumfrequentie geven, wanneer aangenomen wordt, dat
alle kleuren gelijkmatig door de lichtbronnen worden uitgezonden,
en de kleuren, welke overeenkomen met de filters door deze op
gelijke wijze worden doorgelaten. Deze laatste aannamen zijn in de
practijk echter niet juist, zodat ook voor lichtbronnen en kleurfilters weergavekrommen moeten worden gemaakt. Uit de drie
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soorten krommen kan dan de uitgangsspanning van de opnamebuis
als functie van de kleur worden vastgesteld.
Het zal duidelijk zijn, dat wanneer in een bepaald geval, de licht
bronnen een maximum intensiteit in het blauw vertonen, terwijl
het doorlaatrendement van het blauwe filter hoger is dan die van
het rode en groene, de uitgangsspanning van de opnamebuis met de
getrouwheidskromme van fig. 118 voor een blauw raster hoger zal
zijn, dan voor rode en groene rasters.
Wanneer het er nu alleen maar om ging drie kleuren afzonderlijk
weer te geven, m.a.w. wanneer een gekleurd beeld uitsluitend uit
drie primaire kleuren bestond, dan zou dit laatste geen bezwaar
zijn. Het zou dan voldoende zijn de gevoeligheden voor de drie
kleuren te bepalen, en de versterking der afzonderlijke kleurrasterversterkers zodanig in te stellen, dat de uitgangsspanningen dezer
versterkers voor de drie kleurrasters constant zouden zijn. Bij het
weergeven van een gekleurd beeld komt echter meer kijken dan alleen
het getrouw weergeven van drie primaire kleuren. De getrouwe
weergave van alle tussenliggende kleuren hangt ten nauwste samen
met de juiste weergavekrommen dezer kleuren. Dat wil zeggen,
dat niet alleen de hoogste waarde van de getrouwheidskromme
van een bepaalde kleur van belang is, ook de weergave van aan
grenzende spectrumfrequenties is belangrijk. Voor het getrouw
weergeven van een gekleurd beeld, moet de vorm van de weergavekromme voor elke kleur zo juist mogelijk worden gekozen.
Men kan de weergavekrommen voor de drie kleuren rood, groen
en blauw berekenen, welke nodig zouden zijn, om een gekleurd
beeld zo getrouw mogelijk weer te geven. De drie krommen vertonen
dan voor bepaalde spectrumfrequenties negatieve waarden, die door
de bekende aftastsystemen niet kunnen worden weergegeven. Der
halve zal een systeem voor kleurentelevisie steeds ongunstiger
zijn, dan het gunstigste geval, waarbij een kleurbeeld in drie pri
maire kleuren kan worden weergegeven.
Het gemis aan negatieve waarden wordt zoveel mogelijk gecom
penseerd door de mogelijkheid de signalen, welke met de drie kleu
ren overeenkomen, willekeurig met elkaar te mengen. Dit is mogelijk
met de later te bespreken mengversterker.
De oorspronkelijk gebruikte Farnworth-buizen hadden een ge
trouwheidskromme, die een minimum in het groene gebied vertoon
de. De moeilijkheid was te voorkomen, dat infrarode stralen de
kathode van de buis konden bereiken. Deze zouden een kleurver232

vorming veroorzaken voor alle kleuren, daar ze onverzwakt worden
doorgelaten door de rode, groene en blauwe filters. De kathode
van deze buis bestond uit cesium- en zilveroxyde. Als lichtbron
gebruikte men een koolbooglamp, waarvoor een filter van glas van
2 mm dik was geplaatst, teneinde zoveel jnogelijk de uitstraling van
infrarode stralen te voorkomen. Een nieuwe Farnworth-buis is
ontwikkeld, die een getrouwheidskromme heeft, welke juist in het
groene gebied een maximum vertoont, terwijl de gevoeligheid zowel
naar het rode als naar het blauwe gebied afneemt. Deze buis, die
men een buis van het daglichtlype noemt, heeft een betere kleurweergave. Bovendien is de signaal-ruis verhouding verbeterd, het
geen ten dele aan de gunstige getrouwheidskromme te danken is,
ten dele ook aan het gebruik van dunnere infra-rood filters. Bij deze
buis wordt eveneens een koolbooglamp gebruikt met eenzelfde soort
infra-rood filter, wat dunner kan zijn dan bij toepassing van de
oorspronkelijke opnamebuizen.
Bij studio-opnamen en buitenopnamen, waarbij men een orthicon
toepast, gebruikt men voor de studioverlichting zodanige lichtbron
nen, dat bij overgang van studio-opname op buitenopname geen ver
wisseling der filters nodig is. Een verlichtingssysteem bestaat uit
een combinatie van gloeilampen, waarbij filters worden gebruikt voor
het absorberen van infra-rode stralen. Het bezwaar van dit systeem
is het lage rendement. Een tweede systeem bestaat uit de toepassing
van gasontladingslampen. Deze buisvormige lampen worden ge
bruikt met speciaal voor dit doel gemaakte reflectoren. Beide systemen
benaderen vrij goed het ideale spectrum.
Aan de ontvangzijde wordt de kleurweergave bepaald door het
spectrum van het fluorescerend scherm van de electronenstraalbuis en de doorlaatkrommen van de kleurfilters.
Als fluorescerend materiaal voor het scherm van de electronenstraalbuis gebruikt men een mengsel van enige fluorescerende stoffen,
die het juiste spectrum bij een juiste nalichttijd moeten hebben.
Voor practische gevallen gebruikt men een mengsel van zinksulphide
en zinkcadmiumsulphide. Deze fluorescerende stoffen hebben een
voldoend hoog rendement, terwijl de nalichttijd voldoende klein is,
om nawerking van het ene raster op het andere buiten beschouwing
te kunnen laten. Het spectrum van het fluorescerend scherm moet,
zoals duidelijk zal worden ingezien, in elk geval de drie kleuren
bevatten, welke overeenkomen met die der drie kleurfilters. Het
ideale spectrum, dat echter in de practijk niet verkregen wordt, moet
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maxima vertonen voor die frequenties, waarvoor de absorptie
coëfficiënt van de kleurfilters minimaal is. Indien dus de toppen van
de doorlaatkrommen der filters voor rood bij 7000, voor groen bij
5200 en voor blauw bij 4500 Angstrom eenheden liggen, dan zal de
ideale fluorescerende stof bij diezelfde waarden van het kleurspectrum maxima vertonen. Van het bovengenoemde practisch ge
bruikte mengsel van sulphiden vertoont het zinksulphide een maxi
mum in het gebied van blauw tot groen, terwijl het dubbelzout
zinkcadmiumsulphide een maximum vertoont in het gebied van
geel tot oranje.
Een andere overweging geldt nog bij de keuze van het fluoresce
rend materiaal van electronenstraalbuizen voor kleurentelevisie.
Men wil nl. de witte kleur zo juist mogelijk weergeven met behulp
van de drie primaire kleuren, bij gelijke signalen voor deze kleuren
op de wehneltcylinder van de electronenstraalbuis. Daartoe zijn
buizen ontwikkeld, waarvan het fluorescerend materiaal uit een
mengsel bestaat van 60 % zinksulphide voor de blauwe kleur,
5 % zinkcadmiumsulphide voor de rode kleur en 35 % zinkcadmiumsulphide voor een geel-groene kleur. Bij een dergelijke buis

1

>

Angst rom
eenheden

Fig. 119
Kleurgetrouwheidskromme van weergavebuis voor
practische toepassing in kleurentelevisie.
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wordt wit enigszins blauwachtig weergegeven, wanneer voor de
drie kleurcomponenten gelijke signalen aan het stuurrooster (wehneltcylinder) van de electronenstraalbuis worden toegevoerd.
De kleurgetrouwheidskromme van een practisch toegepaste buis
is in fig. 119 weergegeven.
Andere mengsels voor fluorescerende stoffen van de weergavebuis zijn gevonden, waarbij de weergave van wit, bij gelijke signalen
voor de drie kleuren op de wehneltcylinder, verbeterd wordt. Een
verbetering hiervan kan een kleine verschuiving van de optimale
doorlaatfrequenties der kleurfilters vereisen.
Vanzelfsprekend moeten dan nieuwe filters aan de zendzijde
worden gebruikt, overeenkomende met de filters aan de ontvangzijde. Ook de kleurweergave van lichtbronnen en opnamebuizen
moet in dat geval herzien worden. Samenvattende kan men zeggen,
dat het gehele systeem gerekend van de lichtbronnen aan de zend
zijde tot aan de kleurfilters aan de ontvangzijde zich zal richten naar
de zwakste schakel in het systeem, hetgeen thans de weergavebuis
in de ontvanger schijnt te zijn. Daar men hiermee nog steeds verder
experimenteert zullen in de toekomst nog kleine veranderingen zowel
aan zend- als aan ontvangzijde te verwachten zijn, zodat zelfs het
half-mechanische systeem op zich zelf beschouwd nog niet aan het
einde van zijn ontwikkeling is gekomen.
Bij het zoeken naar de gunstigste kleurweergave in kleurentele
visie gaat het niet om de juiste weergave van iedere kleur afzonder
lijk, doch om de weergave van het geheel. Een zekere kleurvervorming is dan ook toelaatbaar, mits het verband tussen de verschil
lende kleuren juist is.
h.

Inrichting aan zendzijde

Zoals boven reeds is vermeld wordt aan de zendzijde van twee
verschillende soorten camerabuizen gebruik gemaakt. Ten eerste
de Farnworth-camera voor het uitzenden van kleurenfilms en lan
taarnplaatjes en ten tweede het orthicon voor studio- en buiten
opnamen. De verschillende voor- en nadelen van beide buizen
werden reeds vroeger behandeld.
Vergeleken bij de normale zwart-wit televisie worden hier weinig
principiële veranderingen ontmoet. Wel zijn er enkele speciale
eisen, waaraan de zendapparatuur voor kleurentelevisie moet
voldoen, die bij zwart-wit televisie van geen belang zijn. In de eerste .
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plaats wordt de installatie met 120 Hz gevoed, inplaats van de in
Amerika gebruikelijke netfrequentie van 60 Hz. De reden hiervoor
is de volgende. Zoals we in sectie e gezien hebben is een beeld
frequentie van 20 è/sec. gekozen, die bij tweevoudige interliniëring
een kleurrasterfrequentie van 40 kr/sec. en een rasterfrequentie
van 120 r/sec. oplevert. Dientengevolge is het mogelijk bij voeding
met 60 Hz wisselstroom, dat tussen deze en de kleurrasterfrequentie
een interferentie ontstaat van 60 — 40 = 20 Hz. Dit zal niet gebeuren, wanneer een onvoldoende afvlakking in de videoversterkers
een restbrom oplevert, daar bij dubbelfasige gelijkrichting (het
geen toch meestal toegepast wordt) de bromfrequentie dan
120 Hz zal bedragen. Inductiebrom of strooivelden van eventuele
voedingstransformatoren kunnen echter wel een 60 Hz stoorfrequentie geven, die de genoemde 20 Hz interferentiefrequentie
kunnen opleveren met de 40 Hz kleurrasterfrequentie. Bij voe
ding met 120 Hz wisselstroom zal een 120 Hz stoorfrequentie geen
interferentie geven, die storend is, daar deze een veelvoud is van
de kleurrasterfrequentie (nl. 80 Hz).
Een tweede reden voor het voeden van de installatie aan de zendzijde met 120 Hz wisselstroom is de storing van de interliniëring
welke optreedt, wanneer een 60 Hz stoorsignaal in de zaagtandgeneratoren zou optreden of in de synchronisatiegenerator. De
60 Hz storing zou met de 120 Hz rasterfrequentie een interferentie
frequentie van 60 Hz opleveren. Bij voeding van deze apparaten
met 120 Hz is de kans op een interferentiefrequentie die de scha
keling beïnvloedt niet aanwezig.
Een tweede punt, waarin de zendinstallatie bij kleurentelevisie
zich onderscheidt van de normale zwart-wit zendinstallatie is de
videoversterker. Hierin moeten de signalen, overeenkomende met
de drie kleuren, gemengd worden. Bovendien is vereist, dat de men
ging regelbaar is, door de ingangsspanning der drie verschillende
signalen regelbaar te maken. In fig. 120 is het principe van de video
versterker schematisch weergegeven, voor zover dit de kleuren
televisie betreft. De signalen van de drie kleuren worden na voorversterking aan de buizen
B2, B3 toegevoerd, waarbij de sterkte
van ieder signaal met de overeenkomstige potentiometer kan worden
geregeld. De uitgangen van deze buizen zijn parallel geschakeld,
door middel van een gemeenschappelijke anodeweer stand. Het
videosignaal wordt aan de stuurroosters toegevoerd, terwijl aan de
schermroosters impulsen worden toegevoerd, welke telkens de
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Principe van de kleurenmengversterker.
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juiste buis in werking stellen. Wanneer nl. een zo’n positieve impuls
op het schermrooster staat, zal de buis werken, maar op dat ogen
blik staan er geen positieve impulsen op de schermroosters van beide
andere buizen, en zijn deze roosters zover negatief, dat de buizen
dichtgeknepen zijn. De volgorde der impulsen en hun onderlinge
ligging is uit fig. 121 af te leiden. Het zal duidelijk zijn, dat de
breedte van elke impuls gelijk moet zijn aan de duur van een raster.
Daar de rasterfrequentie 120 r/sec. bedraagt, is de breedte van de
1

impulsen gelijk aan ---- seconde.
120

rode rasters

blauwe rasters

n_n

groene rasters

__________________ 2 beeldoer'Qden

Fig. 121

Onderlinge ligging en volgorde der schakelimpulsen voor de
kleurenmengversterker. Impulsfrequentie 40 Hz. Verhouding
impulsbreedte: periode = 1:3.

Tussen twee opeenvolgende impulsen van hetzelfde signaal
moeten de twee andere rasters worden afgetast en door de mengversterker worden doorgegeven. De afstand tussen twee opeen
volgende impulsen van hetzelfde signaal moet dus gelijk zijn aan
de duur van twee rasters, dus

seconde bedragen.

Na de ingangshuizen van de mengversterker volgt een begrenzerbuis, die de omschakelimpulsen wegsnijdt, en wordt het gecom
bineerd signaal symmetrisch aan een kabel toegevoerd (laagohmige
aanpassing door middel van kathodekoppeling).
is de begrenzer.
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Fig. 122

Blokschema van opname-installatie voor films en lantaarn
plaatjes met Farnworth-camera.

Bg is een voorversterker, terwijl de buizen B7 en Bs voor de voeding
aan de symmetrische kabel zorgen.
De helderheid is voor de drie kleuren onafhankelijk regelbaar
met behulp van drie potentiometers. De omschakelimpulsen worden
verkregen met behulp van drie onderling gekoppelde multivibratorschakelingen, die gestuurd worden door synchronisatie-impulsen.
De opbouw van de synchronisatiegenerator zal later besproken
worden.
De opstelling der opnamebuizen (Farnworth-buis en orthicon)
is in de figuren 122 en 123 in blokschema weergegeven. De in
fig. 122 toegepaste Farnworth-camera is opgesteld voor een pro
jector voor films of lantaarnplaatjes. Tussen de projector en de
camerabuis bevindt zich de filterschijf. De uitgangsspanning van
de opnamebuis wordt toegevoerd aan een voorversterker V-i,
gevolgd door een tweede versterker V-2. Op deze laatste versterker
is een contrólebuis aangesloten. De uitgangsspanning van V-2 wordt
voorts aan de kleurenmengversterker V-3 toegevoerd, waarvan de
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uitgang eveneens met behulp van een controlebuis wordt gecon
troleerd. In K-3 is tevens de begrenzer gebouwd, die stoorspanningen tengevolge van de omschakeling der versterkerbuizen van
de kleurenmengversterker elimineert. Tenslotte gaat het naar de
lijn versterker Z-4. Deze versterker (B65 B- en B8 in fig. 120) geeft
het signaal af aan de kabel, die naar de zender gaat, terwijl het uit
gangssignaal met behulp van een derde controlebuis wordt gecon
troleerd. Aan de lijnversterker worden ook de synchronisatiespiegel en
filter schijf

aandrljfmotor
filterschijf
(■1200 Vm)

lens

(-—rr

<■

controle
paneel

opname buis

horizontale
af buiggenerator
HAG

>
controlebuis camera

□

verticale
af buig generator
VAG

voorversterker

mengtrlp

videoversterker

V4

=rr
begrenzer

impulsen
generator

lG

>
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*

kleurenmeng-

versterker

>
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>

TH
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T
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Fig. 123
Blokschema van opname-installatie voor studioen buitenopnamen met orthicon.
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Reportage-wagen van de Franse televisie-omroep, ontwikkeld door „La
Radio Industrie”. De wagen bevat apparatuur voor twee kanalen geschikt
voor definities tot iets meer dan 1000 lijnen, met gemeenschappelijke tijdbasisgeneratoren. De 6 tons wagen kan met een snelheid van 60 km/h rijden,
waarna de panelen in 45 minuten kunnen worden afgeregeld. Een tweede
wagen bevat de technische regie, twee beeldzenders en een FM-geluidsZender. De reikwijdte is Op meter-golven 30 km. (Foto: La Radio Industrie, Parijs)

Inwendige van de reportagewagen. Behalve de n panelen bevinden zich in de
wagen nog twee camera’s en twee gramofoonopname-apparaten. De bandbreedte
van het videogedeeltc bedraagt 10 MHz.
(Foto:
Radio industrie, Parijs)
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Vorm van kleurfilters voor filterschijven.

impulsen toegevoerd, zodat aan de kabel naar de zender het com
plete videosignaal wordt afgegeven.
De impulsgenerator /G, die gestuurd wordt door een verticaal
synchronisatiesignaal (verg. fig. 122) geeft zijn impulsen af aan de
kleurenmengversterker Z-3.
De horizontale en verticale synchronisatiesignalen worden ook
toegevoerd aan de afbuiggeneratoren van de opnamebuis (HAG =
horizontale afbuiggenerator; VAG — verticale afbuiggenerator).
De in fig. 123 weergegeven installatie voor studio- en buiten
opnamen met behulp van een orthicon, bevat een lenzenstelsel
waarmede het beeld eerst wordt geprojecteerd op een spiegel, die het
beeld weerkaatst op de opnamebuis. Bij de spiegel passeert het licht
ook een filterschijf, die aangedreven wordt met behulp van de
motor. De opnamebuis staat dus onder een hoek van 90°. Deze
opstelling is gekozen, om de camera zo handelbaar mogelijk te
maken, pe schakeling der versterkers en afbuiggeneratoren is gelijk
aan die van fig. 122. De uitgangsspanning van de dpnamebuis
wordt via een voorversterker V-i en de videoversterker V-2 aan de
kleurenmengversterker V-3 toegevoerd en over de lijnversterker
V-4 aan de kabel. In V-4 worden aan het video-signaal ook de
24I
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Televisietechniek.

synchronisatiesignalen toegevoegd. Op de versterkers V-2, V-3 en
V-4 zijn weer contrólebuizen aangesloten.
HAG-VAG zijn de afbuiggeneratoren, terwijl de impulsgenerator,
die gestuurd wordt door de synchronisatiesignalen, de afbuiggenerator en de kleurenmengversterker stuurt.
Bij de Farnworth-opnamebuis behoeft het beeld slechts op een
bepaald moment van de juiste kleur te zijn. Bij het orthicon daaren
tegen moet het opgevangen beeld gedurende een gehele aftasting,
dus gedurende een geheel raster van dezelfde kleur zijn. Hoewel
het mogelijk is een filterschijf te construeren, die aan deze eis
voldoet, wordt dit niet gedaan, daar een dergelijke schijf te grote
afmetingen zou krijgen. De vorm der filters wordt nu zoals in
fig. 124. Tengevolge van de kromming der filters treedt een zekere
kleurvervorming op, welke echter niet groter is dan ongeveer 10 %.
Behalve filterschijven zijn ook filtertrommels aan de zendzijde toe
gepast. De voordelen hiervan zijn de geringere afmetingen, terwijl
de kleurvervorming ook kleiner kan worden gehouden.
De filtertrommel zal in de volgende sectie worden besproken.

i.

Inrichting aan ontvangzijde

De ontvanger voor kleurentelevisie vertoont in principe weer
veel overeenkomst met een zwart-wit televisie-ontvanger. Vanzelf
sprekend zijn er enige kleine verschillen, die we hier zullen bespreken.
In de eerste plaats bevat de kleurentelevisie-ontvanger boven de
zwart-wit televisie-ontvanger de filterschijf of filtertrommel, terwijl
de electronenstraalbuis een fluorescerend scherm moet hebben, dat
aan andere eisen voldoet, dan het scherm van een normale electronen
straalbuis.
Speciale voorzorgen moeten hier worden genomen tegen inter
ferentie van de lichtnetfrequentie met de kleurrasterfrequentie van
40 kr/sec. Hiertoe moet elke mogelijkheid van magnetische inductie
op de buis uitgesloten worden, door deze van een voldoende magne
tische afscherming te voorzien. Ook mogen de afbuiggeneratoren
geen 60 Hz brom opvangen, b.v. door magnetische koppeling der
afbuigtransformatoren en voedingstransformatoren via de strooivelden
van deze laatste. Zoals we reeds eerder zagen zal een interferentie
van 60 Hz op de afbuiggeneratoren een storing van de interliniëring
kunnen veroorzaken. Een eigenaardig verschijnsel doet zich voor,
nl. dat ook ladingen, die de snel ronddraaiende filters verkrijgen,
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de interliniëring kunnen storen, doordat het electrostatisch veld
tengevolge van deze ladingen een afbuiging van de electronenstraal
tengevolge heeft, waardoor de lijnen van het beeld op het scherm
van de buis een andere plaats in gaan nemen. Deze storing is te voor
komen, door aan de voorzijde van de electronenstraalbuis een halfgeleidende laag aan te brengen.
De filterschijven kunnen bestaan uit een of ander doorzichtig
plastisch materiaal (b.v. plexiglas), waarop de filters worden aan
gebracht. De filters bestaan uit een drager van 1/4 mm dikte, waarop
de kleurlaag is aangebracht. De diameter van de filterschijf wordt
gelijk gemaakt aan twee maal de buitendiameter van de electronen-

beeldvenster
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]
beeldvenster en
filterschijf i.o.v. elkaar
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/

/
—^-ligging van de afgetaste
lijn tov de filterschijf op
\ verschillende ogenblikken

■1O °/o terugslagperlode —

Fig. 125
Constructie van de vorm der kleurfilters uit de momentele liggingen van
filterschijf en afgetaste lijnen.
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straalbuis plus 5 cm. De schijf wordt aangedreven door een motor
van ongeveer 0,05 pk.
De vorm der filters wordt bepaald door de ligging der lijnen
t.o.v. de schijf gedurende de aftasting. In fig. 125 is de constructie
van de ideale vorm der filters aangegeven voor het geval geen rekening
wordt gehouden met nawerking van het ene raster op het andere.

kleurf liters

beeldvenster

Fig. 126

Practische vorm van kleurfilters voor een weergavefilterschijf.
De vorm wordt bepaald door de omhullende van de verschillende
standen van een lijn van het beeld tijdens het draaien van de filterschijf. Wanneer er 6 filters op de schijf zijn (twee rode, twee blauwe
en twee groene), hetgeen overeenkomt met een toerental van 1200
t/min.van de schijf
= 20.60 = 1200), dan zal een filter zich
gedurende ~ X

sec. =

sec voor het beeldvenster bevinden,

overeenkomende met de raster periode. In de rasterperiode draait de
filterschijf over een hoek van 6o°, waarvan 10 % dient voor de
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terugslag. De overige 540 kunnen verdeeld worden in 2, 3, 6, 9, 18,
27 of 54 delen. In fig. 125 is in 9 delen verdeeld.
Bij de practische uitvoering van de vorm der filters moet nog
rekening worden gehouden met de nawerking van het ene raster
op het andere, de toleranties, waarbinnen de werkelijke stand van
de filterschijf op een bepaald ogenblik ligt en de gezichtshoek.
Men komt dan tot een
schijf met een vorm
der filters, zoals in
fig. 126 is afgebeeld.
Zoals reeds in de
sectie werd
vorige
vermeld kunnen ook
filtertrommels worden
toegepast. Deze draai
en dan om de opnameof weergavebuis, zoals
in fig. 127 is aangege
ven voor de weergave
buis. Deze opstelling
kleurfilter
is alleen gunstig voor
een kleine electronen
- filtertrommel
straalbuis. Behalve de
- electronenstraalbuis
reeds genoemde voor
zijaanzicht
delen van kleinere
afmetingen en kleurvervorming, is het nog
een voordeel, dat het
\
toerental
van
een
i
trommel kleiner kan
I
zijn dan van een schijf
(b.v. 600 t/min.).
De afscherming van
de electronenstraalbuis
tegen magnetische vel
onderaanzicht
den vormt een apart
probleem. De storen
Fig. 127
de magnetische velden Filtertrommel. Daar het aantal filters 12 be
van 60 Hz kunnen draagt kan het toerental teruggebracht worden
tot 600 t/min.
afkomstig zijn van de
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voedingstransformatoren en van de
aandrijfmotor van
de filterschijf of
filtertrommel. Men
heeft gevonden, dat
een veldsterkte van
40 milligauss een
ontoelaatbare sto
ring van het beeld
geeft. Zowel voor
transformatoren als
voor de gebruike
lijke soort aandrijf
motor kan men een
veldsterktediagram
maken (dit is een
lijn, die punten ver
bindt met gelijke
veldsterkten). Voor
een normale voedingstransformator
ziet een dergelijk
diagram er uit als
in fig. 128. Voor de
aandrijfmotor is de
vorm van het dia
gram in fig. 129
weergegeven.
De vraag doet
zich ook voor, of
een kleurentelevisieontvanger storing
kan ondervinden
van
uitwendige
magnetische velden,
afkomstig van an
dere electrische ap
paraten, buiten de
ontvanger. Dit zou

246

I

lengterichting vanJ
transformator kern

I

Fig. 128
Veldsterktediagram van
hoogspanningstransformator.

Fig. 129

Veldsterktediagram van kleine electromotor
voor het aandrijven van kleurfilterschijven.

b.v. het geval kunnen zijn met gasontladingsbuizen, welke werken
met behulp van een transformator. Uitgebreide proeven hebben
aangetoond, dat met een magnetisch afgeschermde electronenstraalbuis de storing van het beeld te verwaarlozen is, met uit
zondering van het geval van een electrische klok, welke in de buurt
van de ontvanger (b.v. op de ontvanger) is geplaatst, terwijl de klok
op minder dan 25 cm van de buis staat.
Men kan nu bij de opstelling van de onderdelen van de ont
vanger rekening houden met de resultaten van bovengenoemde
proeven.
De storingsvelden van transformatoren en aandrijfmotor kan men
trachten op te heffen door deze onderdelen magnetisch af te schermen,
dan wel door de opstelling zo te kiezen, dat de velden een verwaar
loosbare invloed op de electronenstraalbuis uitoefenen. Men kan dit
laatste doen door de storende onderdelen op een voldoend grote
afstand te monteren, dan wel de stand ervan zo te kiezen, dat de
electronenstraalbuis tussen twee maxima van de veldsterktekromme
van het diagram komt te liggen.
Tenslotte is het mogelijk het ene storend veld door een ander
storend magnetisch veld, dat in tegenfase is met het eerste, op te
heffen, althans zover te verminderen, dat het resulterend veld geen
storing oplevert. Een der laatste twee methoden wordt gekozen, aan
gezien een grote afstand op practische moeilijkheden kan stuiten.
Deze afstand moet nl. minstens 40 cm bedragen, hetgeen niet altijd
uitvoerbaar is.
Wat de afvlakking van de gelijkgerichte voedingsspanningen betreft
zij opgemerkt, dat bij dubbelfasige gelijkrichting de rimpel een fre
quentie heeft van 120 Hz^ hetgeen geen interferentie-frequentie
oplevert, welke storend is, daar de rasterfrequentie eveneens
120 r/sec. bedraagt. De hoogspanning van de electronenstraalbuis is
echter meestal enkelfasig gelijkgericht (goedkoper) zodat hierin een
60 Hz rimpel voorkomt, die dus op de anoden van de buis komt te
staan. Nu is gewoon lijk de afvlakking van de anodespanningen van
electronenstraalbuizen betrekkelijk eenvoudig, doordat de afgenomen
stromen klein zijn. Dit is een gelukkige omstandigheid, daar de
kosten van een uitgebreid afvlakfilter in verband met de hoge
spanningen betrekkelijk hoog zijn. Hier kan zich dus de vraag voor
doen, of een uitgebreider afvlakfilter, dan wel dubbelfasige gelijk
richting duurder is. Bij dubbelfasige gelijkrichting zal de afwezigheid
van een 60 Hz. rimpel een eenvoudiger afvlakking mogelijk maken.
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In het bijzonder speelt hierbij de capaciteit der afvlakcondensatoren
een belangrijke rol.
In Amerika heeft men bij toestelbouw nogal eens de gewoonte
een der gloeidraadleidingen weg te laten, en de voeding over de
montageplaat te laten lopen. Het voordeel is, dat voor de gloeidraadvoeding dan slechts één draad nodig is. Daar de gloeidraden
in de kleurentelevisie-ontvanger op de normale wijze met 60 Hz
wisselstroom worden gevoed, zal het nodig zijn twee voedingdraden
te gebruiken. Doet men dit niet, dan kan een storing ontstaan
doordat de hoogspanningsvoeding van de afbuiggeneratoren ge
koppeld is met de 60 Hz wisselstroom van de gloeidraadvoeding,
via de montageplaat.

k.

Synchronisatie

Behalve de normale lijn- en beeldsynchronisatie, welke op gelijke
wijze tot stand komt als bij de zwart-wit televisie, moet hier een
synchronisatie toegepast worden voor de filterschijf.
Indien de ontvanger en de zender op eenzelfde wisselstroomnet
zijn aangesloten, kan de synchronisatie tot stand worden gebracht
door voor de aandrijving der filterschijven gebruik te maken van
synchroon motoren. Wanneer dit niet het geval is, moet de syn
chronisatie tot stand komen met behulp van een tandenrad. Dit
systeem, dat ook bij de mechanische systemen voor zwart-wit
televisie wordt toegepast, berust op de eigenschap van een tanden
rad, dat tussen twee electromagneten draait, om bij bekrachtigde
magneten zo te gaan staan, dat tegenover de polen tanden staan.
In deze stand nl. zal de totale luchtweg voor magnetische kracht
lijnen zo klein mogelijk zijn, en zal derhalve de reluctantie (weerstand
voor magnetische krachtlijnen) ook zo klein mogelijk zijn. Bekrachtigt
men nu de electromagneten telkens op het ogenblik, dat voor het
gewenste toerental; tegenover de polen tanden moeten staan, dan
zal het toerental van het tandenrad gesynchroniseerd zijn met de
bekrachtigingsstoten in de electromagneten. Fig. 130 laat het prin
cipe zien van de werking van het tandenrad voor synchronisatie.
Het rad heeft in dat geval 6 tanden, zodat per omwenteling 6 synchronisatie-impulsen nodig zijn. Bij een toerental van 1200 t/min.
zoals nodig is voor een filterschijf met 6 kleurfilters, bedraagt het
,

«.

,

aantal omwentelingen per seconde
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1200

,

= 20 en moeten er dus

I

6 X 20 = 120 synchronisatie-impulsen per secon
I— bekrach tigings spoel
de worden uitgezonden.
magneetpool N
Dit is juist gelijk aan de
rasterfrequentie, zodat na
elk raster een synchronisatie-impuls moet optre
den.
Indien het tandenrad
te snel draait, zal bij het
-tand
optreden van de synchrotandenrad
nisatie-impuls de betref
fende tand reeds voorbij
de magneetpool gedraaid
zijn, en teruggetrokken
worden. Het tandenrad
wordt derhalve geremd.
Draait daarentegen het
— magneetpool Z
rad te langzaam, dan is
bij het optreden van de
— bekrachtigingsspoel
synchronisatie-impuls de
betreffende tand nog niet
onder de magneetpool
Fig. 130
gedraaid, en wordt het
Tandenrad voor synchronisatie van filterrad tengevolge van de schijf. De beide bckrachtigingsspoelen zijn
aantrekkende kracht tus in serie geschakeld. De magneetpolen zijn
sen tand en magneetpool, op een gemeenschappelijk juk gemonteerd.
iets versneld. Een juist
toerental wordt verkregen, door de motorsnelheid zo in te stellen,
dat zonder synchronisatie het toerental iets te hoog zou zijn. Bij
aanwezigheid van synchronisatie-impulsen wordt het rad dan door
lopend door de impulsen afgeremd. Het voordeel van dit systeem
is, dat het toerental werkelijk constant zal zijn.
Een ander toegepast systeem voor synchronisatie bestaat uit het
aanbrengen van een kleine generator op de as van de filterschijf,
die door de normale aandrijfmotor rondgedraaid wordt. De generator
is zodanig geconstrueerd, dat bij het juiste toerental (1200 t/min.)
een spanning wordt afgegeven bij een frequentie van 120 Hz. Van
de afbuiggenerator voor verticale afbuiging wordt een spanning af
genomen, die eveneens een frequentie heeft van 120 Hz (raster-
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frequentie). Deze frequentie is op de normale wijze gesynchroni
seerd met de zender. Beide spanningen worden gemengd, en het
resultaat gelijkgericht. Bij gelijke frequentie en fase zal een gelijk
spanning ontstaan, die aan een magnetische rem op de as van de
filterschijf wordt aangesloten. Indien aan de klemmen van de gene
rator op de as van de filterschijf een frequentieverhoging zou optre
den, zal dit direct een faseverschil opleveren tussen deze spanning
en de 120 Hz spanning van de afbuiggenerator. Het gevolg hiervan
is een verhoging van de gelijkspanning na menging en gelijkrichting.
Hierdoor wordt de remkracht van de magnetische rem op de as
van de filterschijf groter, totdat deze weer het juiste toerental heeft.
Ook hier wordt een werkelijk constant toerental verkregen, wanneer
de aandrijfmotor van de filterschijf zodanig wordt ingesteld, dat de
schijf een te groot toerental zou hebben, bij uitschakeling van de
magnetische rem.
Behalve de synchronisatie van de filterschijfsnelheid met die aan
de zendzijde moet nog gezorgd worden, dat op een bepaald ogenblik
aan beide zijden gelijke kleurfilters voor de opname- respectievelijk
weergavebuis staan. Bij de beschreven synchronisatie-systemen wordt
na elk raster gesynchroniseerd, hetgeen een grote nauwkeurigheid
oplevert, maar ook de mogelijkheid, dat wanneer een blauw filter
aan zendzijde voor de buis staat, aan ontvangzijde een filter van een
andere kleur voor de weergavebuis geplaatst is.
Men zou hier eenzelfde systeem kunnen toepassen als bij het
instellen van isochronisme bij mechanische systemen voor zwart-wit
televisie. Dit bestaat uit het uitschakelen van de synchronisatie
totdat isochronisme aanwezig is, waarna door de synchronisatie in
te schakelen de zaak wordt „vergrendeld”. Inderdaad is het mogelijk,
door de spanning op de magnetische rem tijdelijk af te schakelen,
te wachten totdat de kleuren van het beeld normaal verschijnen,
waarna de magneetrem weer ingeschakeld wordt, en geen verandering
meer mogelijk is.
Men heeft een systeem uitgewerkt om dit kleurenisochronisme
automatisch instelbaar te maken. In de toekomst zou het nl. een
bezwaar zijn, wanneer bij het o vergaan van de ene zender op de
andere telkens opnieuw isochronisme moest worden ingesteld.
Anderzijds is het denkbaar, dat de ontvangst tijdelijk onmogelijk
wordt, waarna eveneens isochronisme moet worden ingesteld.
Het zal duidelijk zijn, dat om kleurenisochronisme automatisch
in te stellen noodzakelijk is, dat de zender een signaal uitzendt,
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Fig. 131
Ligging van het kleurfasesignaal in het complete videosignaal. De zes getekende signalen zijn delen van hetzelfde signaal, getekend voor tijdstippen,
welke een raster uit elkaar liggen, dat is i/120 sec.

dat bij één bepaalde kleur behoort, terwijl dit signaal aan de ontvangzijde zodanig moet werken, dat op dat ogenblik de bedoelde kleur
voor het scherm van de buis staat. Het bedoelde signaal wordt
kleurfasesignaal genoemd (color phasing signal) en uitgezonden vóór
elk rood raster. Zoals uit fig. 131 te zien is, worden na de beeldsynchronisatiesignalen 6 smalle impulsen gegeven, waarna het volgende
raster niet direct begint, maar enige lijnen nog onderdrukt worden.
Na het optreden van elk groen raster volgen bij kleurentelevisie
nu 6 smalle impulsen, dan het beeldsynchronisatiesignaal, dan weer
6 smalle impulsen, dan het kleurfasesignaal, waarna het daarop
volgende rode raster begint. De vorm van het kleurfasesignaal is
duidelijk te zien in fig. 131, die de vorm van het complete video
signaal weergeeft voor de 6 verschillende overgangen tussen opeen
volgende rasters. De 6 krommen in fig. 131 zijn delen van eenzelfde

signaal, die telkens

sec. uit elkaar liggen.

Het kleurfasesignaal bestaat uit impulsen, waarvan de frequentie
gelijk is aan vier maal de lijnfrequentie, dus 4 X 22.500 Hz =
90 KHz. Tijdens het optreden van het kleurfasesignaal blijft de
lijnsynchronisatie behouden, daar deze samenvalt met elke vierde
impuls van het kleurfasesignaal.
De schakeling, welke in de ontvanger gebruikt wordt voor het
instellen van de juiste kleurfase is in fig. 132 aangegeven.
Aan de trap, die de beeldsynchronisatiesignalen van de lijnsynchronisatiesignalen scheidt, is een transformator aangesloten
bestaande uit twee gekoppelde kringen met dubbele koppeling.
Deze kringen zijn afgestemd op 90 KHz. Op deze wijze wordt
verkregen, dat op het stuurrooster van het penthodegedeelte van
B2 in fig. 132 alleen impulsen komen gedurende hel; optreden van
het kleurfasesignaal.
Aan het schermrooster van het penthodedeel van B2 worden
impulsen toegevoerd met een frequentie van 40 Hz. Deze worden
verkregen met behulp van een schakelaar waarvan het roterende deel
op de as van de filterschijf is gemonteerd en die twee nokken heeft.
Zodoende verkrijgt men impulsen met een frequentie die tweemaal

die van de as is, dus 2 X I|^-° = 40 Hz. In de anodeleiding van het

penthodegedeelte van B2 komt dus een gecombineerd signaal,
waarvan de vorm afhankelijk is van de fase van de filterschijfas
t.o.v. het kleurfasesignaal.
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De breedte van de 40 Hz impulsen bedraagt ongeveer 1,25 milli
seconde, en daar er twee per omwenteling van de as optreden, is
de afstand tussen de impulsen ongeveer gelijk aan 2,92 m.sec. (de
tijd voor één omwenteling van de as is nl.

sec = 8,34 milli

seconde).
Het gemengde signaal, dat in de anodeleiding van het penthodedeel van B2 voorkomt, wordt in het triodedeel afgesneden, en over
een integrerende schakeling (R en C) aan het stuurrooster van B3
toegevoerd. B3 is een dubbeltriode, die de magnetische rem van
de filterschijfas bedient. Wanneer de 40 Hz impulsen en de 40 Hz
kleurfasesignalen in fase zijn, zal de magnetische rem normaal
werken. Treedt echter een faseverschil op, dan zal de magnetische
rem niet meer werkzaam zijn, en zal de filterschijf een iets te hoog
toerental krijgen. Dit duurt net zolang, totdat de beide signalen in
B2 in fase gemengd worden, waardoor de magnetische rem weer
wordt ingeschakeld.
De fase-instelling volgens bovengenoemde methode geschiedt in
verband met de constructie van de asschakelaar, die de 40 Hz
impulsen levert, slechts bij benadering. De nauwkeurige faseinstelling geschiedt echter automatisch tengevolge van het 120 Hz
synchronisatiesignaal, dat op B3 wordt geleverd door de boven
beschreven kleine generator, welke op de as van de filterschijf is ge
monteerd. Zodra dus de kleurfase ongeveer is ingesteld, volgt vanzelf
de nauwkeurige instelling op de vroeger beschreven wijze.
De vraag deed zich in de practijk voor, of de synchronisatie van
de filterschijf en de kleurfase-instelling nog voldoende werken bij
netspanningsveranderingen. De werking is verzekerd voor netspanningsveranderingen van ongeveer 12 %. Weliswaar werkt de
magnetische rem nog bij netspanningsveranderingen van ongeveer
20 %, maar dan worden de randen der filters in het beeld zichtbaar.

1.

Installatie voor het opwekken van de synchronisatiesignalen

In fig. 133 is in blokschema de installatie weergegeven voor het
opwekken van het samengestelde synchronisatiesignaal, dat in
fig. 131 is getekend. Evenals we dit in hoofdstuk 10 hebben gezien
voor een zwart-wit synchronisatiesignaal-generator, wordt ook hier
uitgegaan van een bepaalde soort impulsen, die tevens de smalle
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Blokschema van installatie voor het samenstellen van het
synchronisatiesignaal met een kleurfasesignaal.

impulsen vormen, welke voorkomen vóór en na de beeldsynchronisatiesignalen. Daar deze impulsen moeten optreden met een fre
quentie, die gelijk is aan twee maal de lijnfrequentie, bedraagt hun
frequentie in dit systeem voor kleurentelevisie 2 x 22.500 Hz —
45 KHz.
Teneinde nu smalle impulsen te verkrijgen, met een twee maal
255

zo hoge frequentie (90 KHz, hetgeen voorkomt tijdens het kleurfasesignaal) wordt gebruik gemaakt van twee multivibratoren. De
ene multivibrator wordt gestuurd door het begin der smalle 45 KHz
impulsen. Met behulp van een vertragingsnetwerk worden de smalle
45 KHz impulsen verbreed totdat hun einde in het midden tussen
twee smalle impulsen valt. De breedte van deze brede impulsen is
regelbaar. Zij zijn weergegeven in krommee van fig. 1341). De tweede
multivibrator wordt gestuurd, door de einden van de zojuist ge
noemde brede impulsen. Hierdoor bereikt men, dat de door de
tweede multivibrator geleverde impulsen midden tussen die vallen,
welke door de eerste multivibrator worden afgegeven. De frequentie
van het gemengde signaal zal dus 2 maal 45 KHz =90 KHz bedragen.
Teneinde te zorgen, dat om de drie rasters de 90 KHz impulsen
gedurende 4V2 üjn na het beeldsynchronisatiesignaal optreden,
wordt een oscillator gebruikt, die gestuurd wordt door de beeldsynchronisatiesignalen, en om de drie rasters een impuls geeft.
Door menging van deze impuls met de 90 KHz impulsen, en daarna
het gemengde signaal af te snijden, wordt bereikt, dat alleen tussen
een groen en rood raster een serie 90 KHz impulsen voorkomt,
die dan het kleurenfasesignaal vormen.
m.

Kleurentelevisie met brede frequentieband

Zolang men kleurentelevisie uitzendt op golflengten tussen 3 en
6 meter, is men gebonden aan een maximale frequentieband van
6 MHz. Aangezien de vereiste frequentieband, zoals reeds in sectie
e werd aangetoond 2 maal zo groot moet zijn, als bij zwart-wit
televisie, wordt de definitie bij uitzenden met 6 MHz band onge
veer de helft van die bij zwart-wit beelden. Zoals reeds in sectie b
werd vermeld zal zelfs bij deze halve definitie de indruk van gelijke
beeldkwaliteit worden verkregen.
Wil men met grotere bandbreedte gaan werken, dan zal men
aangewezen zijn op golflengten in de buurt van 1 meter, hetgeen
nog bezwaren oplevert, daar de ervaringen op deze golflengten nog
niet voldoende zijn, om zich aan experimenten met kleurentelevisie
te wagen, al hebben de ontwikkelingen van radar en andere technie
ken, die met tZw-golven werken veel bijgedragen tot een inzicht in
de mogelijkheden op deze ultra hoge frequenties.
’) Zie uitslaand blad V.
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Apparaat voor het uitzenden van kleurenfilms. Vooraan op de foto: het ge
deelte, waarin de booglamp is aangebracht. In het midden: het aftast-mechanisme. Achter de filmrol: de opnamebuis, met daaronder de video-voorversterkers.
(Foto: C.B.S., Ncw-York)

Een dipool-ontvangantcnne voor rfm-golven, gebruikt voor het relayeren van
C.B.S. kleurentelevisie. De lengte bedraagt ca. 25 cm. De betrekkelijk
grote dikte houdt verband met de grote bandbreedte. Achter de antenne,
de reflector.
(Foto: C.B.S., Ncw-York)

?
£

>
4J
•O
<l>
<u

-D

o

Q §
.2 MD
co

•/■>

jyO 73«

ö

ï

♦»*

s ö

21

3 E

11
I-.

*_l

«-» Öft
bfl C3
C «

o
C X)

Ó3

’O
'2
5
2-< x:

é |$
M-l

N

o

1

e

.y
4/5

j
> 2

•S ê

I

4)

o
O
N

tg

1

Een apart deel van de ontwikkeling der breedband-kleurentele 
visie vormt de verwezenlijking van videoversterkers, die bij een
voldoende versterking een frequentie- en fasegetrouwheid hebben
tot 9 a io MHz. Aangezien de uitgangsspanning van de detectietrap
en de benodigde spanning aan de wehneltcylinder van de electronenstraalbuis bekend zijn, kan men vaststellen welke versterking
voor een videoversterkertrap vereist zou zijn. Men komt dan tot
een trapversterking van 15 maal, terwijl de afgegeven spanning
ongeveer 50 V moet bedragen. (Dit is de vereiste spanning voor
een maximum contrast bij electronenstraalbuizen met een diameter
van ca. 30 cm.).
Versterkertrappen zijn gemaakt, welke een versterking van ruim
15 maal bezitten, terwijl de afgegeven spanning ongeveer 85 V
bedraagt. Een dergelijke versterkertrap is weergegeven in fig. 135.
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u
<=>
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Fig. 135
Versterkertrap met frequentiecorrectie.
In de anodekring is een compensatienetwerk opgenomen, bestaande
uit twee spoelen en een- condensator, voor de correctie der hoge
frequenties. Vanzelfsprekend is de uiterste zorg besteed aan be
drading en opstelling van de onderdelen, teneinde de parallelcapaciteiten zo klein mogelijk te houden. Zelfs is nagegaan welke spoelvormen bij een bepaalde zelfinductie een zo klein mogelijke eigencapaciteit vertonen. Verwacht kan worden, dat een eenlaagspoel een
geringere eigencapaciteit zal bezitten, dan een spoeE met verschei
dene lagen.
Voor een eenlaagspoel van de vereiste zelfinductie (ongeveer
40 p.H') bedraagt de eigencapaciteit 0,5 a 1 pF.
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Televisietechniek.

Een eenlaagspoel echter zal grotere afmetingen krijgen dan een
spoel met meer lagen. Deze grotere afmetingen kunnen oorzaak
zijn, dat het voordeel van een kleine eigencapaciteit althans ge
deeltelijk teniet gedaan wordt door een grotere capaciteit t.o.v. de
montageplaat. Het zal duidelijk zijn, dat de gebezigde draaddikte
bij een eenlaagspoel belangrijk zal zijn voor het bepalen van de
afmetingen van de spoel. Zo werd gevonden, dat een draaddikte
van 0,2 mm zo gunstig mogelijk is. Deze draaddikte is bruikbaar
in verband met de optredende anodestromen.
De belasringimpedantie van de beschouwde trap heeft een waarde
van ongeveer 1500 ohm. Derhalve werden de capaciteiten van weer
standen onderzocht voor verschillende constructies en verschillende
weerstandwaarden tussen 500 en 2500 ohm. Men vindt dan capa
citeiten, welke variëren tussen 0,1 en 2 pF.
n.

Kleurentelevisie met projectie

Voor zwart-wit televisie heeft de projectiemethode veel voordelen.
In de eerste plaats mist men de zeer grote electronenstraalbuis.
In de tweede plaats kunnen de afmetingen van de ontvanger gun
stiger worden, dan het geval zou zijn met een direct-zicht buis voor
een overeenkomstige beeldgrootte. Het is dan ook logisch dat men
zal trachten ook bij kleurentelevisie projectie-ontvangers te maken.
Voorlopig stuit dit op verschillende bezwaren. Het belangrijkste
bezwaar is dat van de verminderde helderheid. Bij systemen, zoals
tot nu toe besproken werden, waarbij voor het verkrijgen van de
kleuren gebruik wordt gemaakt van filters, verliest men lichtsterkte
zowel aan zendzijde als aan ontvangzijde. Het gevolg hiervan is,
dat voor een zo juist mogelijke kleurweergave een helderheid aan
de ontvangzijde van ongeveer 27 lux wordt verkregen. Vergeleken
met de helderheden in de buurt van 100 lux, welke bij zwart-wit
televisie voorkomen, is dit buitengewoon laag. Dat de helderheidsindruk voor een kleurenbeeld toch vrij behoorlijk is, is te danken
aan het feit, dat de invloed van licht in de ruimte waar de ontvanger
opgesteld is, bij kleurentelevisie veel geringer is. Tengevolge van het
feit, dat dit licht bij terugkaatsing twee maal de filters moet passeren,
terwijl het licht, dat van het scherm van de electronenstraalbuis
afkomstig is, slechts eenmaal de filters passeert, is de invloed van het
omringende licht veel geringer. Dit is de reden, dat een kleurenbeeld
met een helderheid van 27 lux eenzelfde indruk maakt, als een zwart-
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wit beeld, dat toch een helderheid heeft van 100 lux of meer.
Zodra men projectie gaat toepassen, valt dit voordeel bij kleuren
televisie weg.
De practische toepassing van projectie-ontvangers voor kleuren
televisie is nog slechts weinig onderzocht. Vast staat, dat gebruik
zal moeten worden gemaakt van nieuwe systemen, waarvan enkele
kunnen worden ontleend aan reeds eerder voorgestelde systemen
voor de projectie, maar dan in het groot, van zwart-wit televisie
beelden.
Het verlies aan helderheid, tengevolge van het gebruik van filters
wordt geschat op een factor 7. Teneinde een beeld te krijgen, dat
overeenkomt met de afmetingen van een zwart-wit projectiebeeld, zou
men dus de lichtbronnen aan zendzijde, en de helderheid van het
beeld op het scherm van de ontvangbuis 7 maal zo groot moeten ma
ken. Indien dit niet mogelijk zou zijn, moeten de afmetingen van
het geprojecteerde beeld worden verkleind, en wel moeten lengte
en breedte met een factor [X 71 = 2,65 worden verminderd.
We hebben in hoofdstuk 12 reeds melding gemaakt van een sy
steem, waarbij het licht gedurende een deel van de aftasting blijft
bestaan (blz. 198). Een dergelijk systeem zou grote voordelen
hebben voor beeldprojectie, aangezien met dat systeem een aan
merkelijke verhoging van de helderheid van het beeld mogelijk is.
Men bedenke evenwel, dat dan de nawerking, van het ene raster
op het andere van invloed kan worden, waardoor kleurvervorming
optreedt.
Een methode voor beeldprojectie bij kleurentelevisie is aangegeven
door Rosenthalx). Licht wordt op het doorzichtige scherm van een
electronenstraalbuis geprojecteerd. Deze buis heeft de vorm van een
iconoscoop, teneinde het mogelijk te maken het scherm aan beide
zijden te zien, terwijl het toch door de electronenstraal kan worden
afgetast.
Het beeld, dat dus op het scherm van deze eerste buis verschijnt
wordt met behulp van een tweede lenzenstelsel op het scherm van
een gelijke tweede electronenstraalbuis geprojecteerd. Dit beeld op
het scherm van de tweede buis, is dus ook aan de andere zijde zicht
baar, en wordt met een derde lenzenstelsel op het scherm van de
derde electronenstraalbuis geprojecteerd. Tenslotte projecteert een
’) A. H. Rosenthal: A system of large screen television reception based
on certain electron phenomena in crystals. Proc. I.R.E. Mei, 1940; blz. 203.
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vierde lenzenstelsel het beeld, dat op het scherm van de derde
electronenstraalbuis verschijnt, op het projectiescherm.
De electronenstralen der drie buizen worden gemoduleerd met de
signalen, die door de zender voor rood, blauw en groen worden
uitgezonden. De signalen worden echter omgekeerd aan de wehneltcylinders toegevoerd.
De schermen der drie electronenstraalbuizen bevatten kristallijne
stoffen, die de eigenschap hebben, wanneer ze door electronen
worden getroffen, een bepaalde frequentie van het lichtspectrum te
absorberen. En wel is de absorbtie groter naarmate de intensiteit
van de electronenstraal groter is. Het zal duidelijk zijn dat de drie
schermen drie verschillende stoffen hebben, die de kleuren rood,
groen en blauw absorberen. Als voorbeeld wordt gegeven natriumbromide, dat een golflengte van 6300 Angstromcenheden absorbeert,
overeenkomende met rood. Op deze wijze worden de verschillende
kleuren verkregen, door uit te gaan van wit licht, dat alle kleuren
bevat, waarvan door aftrekken alleen de gewenste kleuren worden
overgehouden. Deze methode heeft evenals alle substractieve methoden
het voordeel een veel hoger rendement te bezitten, dan de additieve
methoden, waarvan het boven besproken half-mechanische systeem
er een is.
o.

Kleurentelevisie met zuiver electrische systemen

De half-mechanische systemen hebben verschillende bezwaren,
waarvan het probleem der synchronisatie van kleurfilterschijven of
-trommels wel een der belangrijkste is. Voorts is de vermindering
in beeldhelderheid tengevolge van het aan zend- en ontvangzijde
gebruiken van kleurfilters een belangrijk nadeel.
Tenslotte kan ook het bezwaar niet onderschat worden, dat de
kleurfilterschijven vormen, doordat ze geluid produceren bij het
draaien. Zowel aan zendzijde als in de ontvanger vereist dit speciale
maatregelen.
Het is dan ook de vraag, of de zuiver electrische systemen het
uiteindelijk niet van de half-mechanische zullen winnen, aangenomen,
dat ze zover verbeterd worden, dat aan hun toepassing geen ernstige
bezwaren verbonden zijn. Behalve het aan het einde van de voor
gaande sectie genoemde systeem, dat gebruik maakt van drie elec
tronenstraalbuizen, verdient het door Baird uitgedachte systeem
aandacht. Hierbij wordt slechts één buis gebruikt, doch daarin
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Fig. 136
Dubbele electronenstraalbuis voor kleurentelevisie zonder
mechanische hulpmiddelen. Deze buis is te gebruiken voor
televisiesystemen met twee kleuren.

komen dan ook drie electronenstralen voor.
Teneinde de werking te begrijpen is in fig. 136 eerst een buis
getekend met twee electronenstralen, die dus gebruikt kan worden
indien het televisiesysteem met slechts twee kleuren werkt. In het
.midden van de buis is een scherm opgesteld, dat doorzichtig is
(zoals het scherm van een normale electronenstraalbuis doorzichtig
is). Aan de ene zijde van het scherm is een fluorescerende stof
aangebracht, die in rood oplicht, wanneer het scherm getroffen wordt
door een electronenstraal, terwijl aan de andere zijde een andere
fluorescerende stof is gestreken, die blauw oplicht, wanneer hij door
electronen wordt getroffen. De rode en blauwe signalen, die ont
vangen worden van de zender worden aan de respectievelijke
wehneltcylinders gelegd, zodat de twee electronenstralen gemodu
leerd worden met de overeenkomstige signalen. Bekijkt men het
scherm van een der zijden, dan zal men beide kleurbeelden door
elkaar zien, hetgeen een gekleurd beeld oplevert.
Het zal duidelijk zijn, dat voor een driekleurenbeeld eigenlijk drie
zijden van het scherm nodig zijn ! Inderdaad is dit verkregen, door
2ÓI

____

I

electronenkanon

electronenstraal met
modulatie der groene
rasters

mica

—I-------- rood fluorescerend*
|
zijde

groen fluorescerende
zijde
blauw fluorescerende
zijde-----------------------------

I-------- glas ballon

A

electronenstraal met
modulatie der blauwe
rasters -----------------------

electronenstraal met
modulatie der rode

electronenkanon

electronenkanon

rasters

Fig. 137
Driedubbele electronenstraalbuis voor kleurentelevisie zonder
mechanische hulpmiddelen. Deze buis is te gebruiken voor
televisiesystemen met drie kleuren.

een der zijden te maken, als in fig. 137 vergroot is aangegeven.
De vlakke zijde van het scherm is de voorzijde.
Wat de practische uitvoering betreft kan vermeld worden, dat
door Baird een tweekleurenbuis is gemaakt, waarmede beelden zijn
weergegeven met 600 lijnen, drievoudig geïnterlinieerd (dit is bij
/weekleurensystemen mogelijk). De afmeting van het scherm is
ongeveer 25 cm in diameter. Het materiaal van het scherm is mica,
waarop beide fluorescerende lagen zijn aangebracht.
Met behulp van deze buis kan een nieuw systeem van aftasting
worden toegepast. Opeenvolgende lijnen zijn van verschillende kleur
Teneinde te "zorgen," dat elk punt van het beeld door alle kleuren
wordt afgetast is het aantal lijnen ondeelbaar door het aantal kleuren
2Ó2

i>s

gemaakt. Dit betekent, dat voor een tweekleurensysteem het aantal
lijnen oneven moet zijn, terwijl bij een driekleurensysteem het aantal
lijnen een drievoud plus één of twee moet bedragen.
Het doel van een dergelijke aftasting is kleurflikker te voor
komen. Wanneer de kleurverandering raster voor raster geschiedt,
treedt flikkering op, zodra een betrekkelijk groot vlak in het beeld
voorkomt, dat van dezelfde kleur is. Wanneer nl. de rasters van de
andere kleuren weergegeven worden, wordt het genoemde gedeelte
van het beeld niet weergegeven, zodat de aftastfrequentie kleiner
lijkt, en flikkeringen optreden. Met een systeem, waarbij de kleur
van elke lijn een andere is dan die van de voorgaande (bij twcckleursystemen) of een andere dan die van de twee voorgaande (bij driekleursystemen), komen alle kleuren in de afzonderlijke rasters
voor.
Een dergelijk aftastsysteem is niet mogelijk bij het halfmechanische systeem met kleurfilters.
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Hoe groot is het toerental van een tweepolige synchrone motor
bij een netfrequentie van 60 Hz?
Welke periode-omvorming is nodig om op een 60 Hz net een
toerental te verkrijgen van 7500?
Hoe groot is voor beelden van 180 lijnen de diameter van de
gaten voor het aftasten van filmbeelden van 18,8 bij 23,1 mm:
a. bij een optische vergroting van 1:1?
b. bij een optische vergroting van 1:2?
Bereken de schijfdiameter voor de schijf uit opgave 3a voor:
d. 600Ó Z/min.
a. 1500 Z/min.
e. 7500 Z/min.
b. 3000 Z/min.
ƒ. 9000 Z/min.
c. 4500 Z/min.
Gegeven: Beeldfrequentie = 25 b/sec.
De schijf dient voor het aftasten van film, welke
gelijkmatig voortbewogen wordt.
Optische vergroting 1:1.
Hoeveel beeldpunten komen overeen met de 2 % van de
trapeziumvervorming op blz. 40?
Hoe groot is de veiligheidsfactor S voor de schijf van opgave 4/:
a. bij toepassing van vloeistaal?
b. bij toepassing van duraluminium ?
Bereken voor een viervoudige spiraalschijf de afmetingen van
een gleuvenschijf met 50 gleuven. Filmbeelden: 18,75 X 22 mm.
Optische vergroting = 4:5.
Hoe groot wordt het beeldvenster voor de aftastschijf van
fig. 19, wanneer d' = 60/x?
Het beeld aan ontvangzijde vertoont de fout, dat de lijnen
73 en 180 zwart zijn. Welke zijn de overeenkomstige aftastopeningen in de aftastschijf, als aan zendzijde een continu
bewegende film met interliniëring wordt afgetast ?
Bij een televisiesysteem bedraagt het aantal lijnen 180 en de
beeldfrequentie 25 è/sec. Hoe groot is de tijd, welke beschik
baar is voor de overbrenging van een beeldpunt? (F = 1,23).

II.

12.

13.

.

14.

15.

16.

Bij een aftastinrichting voor filmaftasting bedraagt de licht
stroom 1/20 lm. Het aantal lijnen is 180. De gevoeligheid van
de fotocel bedraagt 25 pkllm. Hoe groot is de stroom, die
ontstaat ?
Bereken en teken het verloop van de fotostroom voor lijn 1
in fig. 30 voor een aftastopening met rechthoekige vorm,
(zie fig. 31).
Gegeven: Breedte band I = 1,5 maal de lijnhoogte.
Breedte band II = breedte band III = 1 maal de
lijnhoogte.
Breedte band IV = 1/2 maal de lijnhoogte.
Afstand tussen de banden onderling = 1 maal de
lijnhoogte.*
Een coaxiale leiding heeft een buitendiameter van 15 mm.
De dikte van de buitenleider bedraagt 1 mm. De binnenleider heeft een diameter van 3 mm.
De diëlectrische constante van de isolatie bedraagt 1,5.
Bepaal de golfweerstand van de kabel.
Van een dubbeldraadsleiding is D = 2 cm en d = 3 mm.
Bepaal de golfweerstand van de leiding, wanneer de diëlec
trische constante 4 is.
Van een coaxiaalkabel is D = 10 mm en d = 3 mm. De iso
latie heeft een diëlectrische constante van 2. De belastingimpedantie bedraagt 204 ohm terwijl cos (p = 1I2 IX3. Hoe
groot is de reflectiefactor ?
Bepaal het toerental van lijn- en beeldspiegelrad voor een projectietoestel volgens het Scophony-systeem.
Aantal lijnen 525.
Beeldfrequentie 25 2>/sec.
a. Voor een spiegelrad met 20 spiegels.
b. Voor een spiegelrad met 30 spiegels.
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Televisietechniek.

Oplossingen:
1. Het aantal poolparen bedraagt p = 1, zodat bij een frequentie
van 60 Hz:
n

60 • 60

60 • ƒ

~

~

p

1

= 3600 tlmin.

2. Het toerental moet 7500 tlmin bedragen, terwijl het aantal
poolparen p = 1, zodat de benodigde frequentie:
Hz

f=^L_P= 7500^ =
60

J

J

60

125
De verhouding der frequenties is dus -7-^
= 2,08.
60

3. De diameter van de gaten is:

d' =

H'
N

waarin:
N is het aantal lijnen, dus 180.
H' is de hoogte van het geprojecteerde beeld.
Deze is in geval a gelijk aan de hoogte van het oorspronkelijke
beeld dus 18,8 mm.
In geval b is H' gelijk aan de halve hoogte van het oorspron
kelijke beeld, dus 9,4 mm.
Voor geval a wordt de diameter der gaten dus:
,z

18,8

d'

= ^4

^=185=
Voor geval b:
180

= 52 v.

4. Het geprojecteerde beeld heeft afmetingen:
H' = 18,8 en B' = 23,1 mm.
a. voor 1500 //min is het aantal spiralen te berekenen uit:
n
1500
S ~ 60 • fB ~~ 60 • 25
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1.

Hierin is s het aantal spiralen, dus gelijk aan 1.
n het toerental, 1500 tlmin.
fB de beeldfrequentie, die 25 bedraagt.

De gemiddelde radiale diameter der gaten bedraagt:

N.B'

Dm

TT S

180.23,1
TT.I

= 1325 mm.

zodat de schijfdiameter met form. (6) op blz. 30 wordt:
D, = D,„ + H’ + (30 ... 50) mm = 1325 4- 18,8 + (30 ...
50) = 1380 mm.
b. Nqqt dit geval is:
het toerental n = 3000 Z/min.

het aantal spiralen s
Dni

180 X 23,1
2 TT

3000

60.25

2.

660 mm.

Ds = 660 4- 18,8 4- (30 ... 50) = 710 mm.

c. het toerental n = 4500 //min.

het aantal spiralen s =

45QQ
60 X 25 = 3-

180 X 23,1
Dtn = —----------- — = 440 mm.
3 7T

Ds = 440 4- 18,8 4- (30 ... 50) = 490 mm.
d. het toerental n = 6000 Z/min.
het aantal spiralen s =

6000

60 x 25 = 4-

180 X 23,1
330 mm.
4 TT
Ds = 33° + 18,8 4- (30 ... 50) = 380 mm.
e. het toerental n = 7500 f/min.
1

i-i

7500

het aantal spiralen 5 =
-----r
60 X 25 = 5180 x 23,1
,
= ------------- - — = 265 mm.
5 7T

D = 265 4- 18,8 4- (30 ... 50) = 320 mm.
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f.

het toerental n — 9000 Z/min.
het aantal spiralen 5 =
180

X

23,1

9000

60 x 25

= 6.

= 220 mm.

6 7T

Ds = 220 H- 18,8 4- (30 ... 50) = 270 mm.

5. Per lijn komen bij 441 lijnen rond 588 beeldpunten per lijn,
zodat 2 % = 0,02 X 588 = 12 beeldpunten.
6. De schijfdiameter bedraagt 270 mm en het toerental 9000 Z/min.
De lineaire snelheid bedraagt:
v

0,270 • 7T • 9000

Ds ■ 7T ■ n

127 w/sec.

60

60

a. voor vloeistaal bedraagt het soortelijk gewicht 7,8 en de
breukspanning 6000 kg/cm2. Volgens formule (12) is:
7,8 X 1272

y • v2
(j

120

—

120

= 1050 kg/cm2

zodat de veiligheidsfactor bedraagt:
crE,

ÓOOO

o-

1050

= 5>7-

b. voor duraluminium bedraagt het soortelijk gewicht 2,7
en de breukspanning 4500 kg/cm2. Derhalve is hier:
cr

2,7 X 1272
= 360 kg/cm2
120

zodat hier de veiligheidsfactor S =

45QQ
360

= «Vr

7. De afmetingen van het filmbeeld bedragen B = 22 mm en H
= 18,75 mmBij de gegeven optische vergroting zijn de afmetingen van het
geprojecteerde beeld:
B' = -4- B = 4. x 22 = 17,6 mm.
5
5

4 X 18,75 = 15 mm.
H'
4 ƒƒ=
ƒƒ' = —
—
5
5
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Wanneer dus het aantal gleuven 50 en het aantal spiralen 4
bedraagt is:
de gleufsteek:
tB = H' = 15 mm (zie fig. 18).
50 X 15
de gemiddelde diameter: dm =
= 239 mm.
7T

de gleuflengte:

1b > 17,6, zodat voor 1 B 18 mm
kan worden genomen

de gleuf breedte:

bB < — dus bB — — = 3,75, zodat
s
4
voor bB 5,5 mm kan worden genomen.

8. Daar de grootte van de aftastopening gelijk is aan de hoogte
van een lijn is met d' = 60 p en 441 lijnen:
H' = 441 X 60 = 26,46 mm.
Met een formaatfactor van 1,23 is B' = F X H' = 1,23 X
26,46 = 32,6 mm.
9-

Lijn 73 is oneven, dus behoort bij raster 1. Dan is hiervoor:
Volgens form. (14): 221 4-

73-1
2

= 257-

Lijn 180 is even en hoort dus bij raster II, dus is hiervoor:
_ ,

r

z

.

Volgens form. (15):

180

= 90.

De aftastopeningen 90 en 257 zijn dus verstopt.
10.

Met F = 1,23 komen per lijn 180 X 1,23 = 222 beeldpunten
te liggen. Totaal dus: 180 X 222 = 40000 beeldpunten.
Per seconde zijn er 25 beelden, dus per seconde gaan er 25 X
40000 = 1.000.000 beeldpunten. Eén beeldpunt duurt dus
1

-------------sec.
1000000

1 p sec.

11.

1 lm veroorzaakt 25 p A.
1/20 lm veroorzaakt dus 7 20 X 25 /* A = 1,25 p A.

12.

Volgens blz. 75 is voor een rechthoekig gat de breedte 0,785 van
de lijnhoogte. Nemen we deze 10 mm, dan is de breedte dus
7,85 mm. De berekening van het verloop van de kromme
voor de helderheidssprong is zeer eenvoudig. Men verschuift
telkens V10 van «de breedte. Men vindt:
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Aftastv/ek

■rwn

Bil

L0.785
_

IV

c

b

a

d

e

O'/' —

7001
® 80

| 60
$ «0

■36% f

1

»

9

Figuur bij de oplossing van opgave 12

M4 =
M5 =

enz. tot M14

100 %

= O %

90 %

mg =
80%
We krijgen dus een rechte lijn.
Band IV moet 0,5 X de lijnhoogte bedragen, dus 5 mm breed

zijn. Hierop komen q 5

0,785

= 6,4 tiende delen van een aftast-

vlek, want 1 tiende deel = V10 x 7,85 = 0,785 mm. Dus kan
hoogstens 6,4 tiende van de aftastvlek op de lijn zijn, zodat
altijd nog 3,6 op wit zit. Dit is 36 %. In de fig. stelt a het begin
voor van de aftasting en b het moment waarop de aftastvlek al over
de lijn heen is. 6,4 tienden zijn zwart 3,6 tienden zijn wit. In
fig. ƒ is de totale fotostroom bij het aftasten van alle 4 lijnen
voorgesteld, die in fig. g gearceerd zijn.

13. Uit de opgave volgen de gegevens:

D = 15 mm.
d = 3 mm.
e == 1,5

Uit formule (86) volgt:

Zo = 138 X log ~ X
a

= 138 log

= 138 X 0,816 log 5 = 79-ohm.
270

14. De gegevens zijn:
D = 20 mm.
d = 3 mm.
e = 4
Uit formule (85) volgt:

T
1 11 = 276 log
7 4°
—
€
3
= 276 X 0,5 x log 13,33 = 155 ohm.

'z
, 2 D
Zo = 276 X log ——
a

15. Uit formule (86) volgt:
Zo = 138 lOg y

11 1

,

— = 51 ohm.
2

204

Derhalve is de verhouding

5Ï~

zodat uit de

grafiek van fig. m voor de reflectiefactor volgt:
ƒ = 0,645
want uit cos 9? = V2

volgt voor <p een waarde van 30°.

16. Wanneer de beeldfrequentie 25 6/sec. bedraagt en het aantal
lijnen is 525, dan is de lijnfrequentie 25 X 525 = 13.125 Z/sec.
a. Voor een spiegelrad met 20 spiegels is het toerental dus
n

25
20

X 6o = 75 Z/min

voor het beeldspiegelrad, terwijl voor het lijnspiegelrad het
toerental:
n =

13 125
20

X 60 = 59 575 //min.

b. Bij een spiegelrad met 30 spiegels is het toerental van het
beeldspiegelrad:

n = 25
— X 6o = 50 tlmin.
30

en van het lijnspiegelrad:

n =

13 125 X 60 = 26 250 tlmin.
30
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OVERZICHT VAN ELECTRONENSTRAALBUIZEN

Amerikaanse buizen van de RCA
(direct-zicht-buis).
Type:
5 AP 4.
Schermdiameter: 127 mm.
wit.
Kleur scherm:
Afbuiging:
dubbel electrostatisch.
Concentratie:
electrostatisch.
=
0,17 mm/V.
63 V.
*7/ƒ.
o,6 A.
0,21 mm/V.
=
20
V.
yg =
mm.
I
V.
Va. = 575
= 335
Va2 = 2000 V.

Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging:
Concentratie:
6,3 V.
Vt. =
0,6 V.
I/V.
V,
35
Var = 250 V.
V'2 = 6000 V.

5 FF 4 — A. (direct-zicht-buis).
Raster: 76 X 102 mm.
108 mm.
wit.
magnetisch,
magnetisch.

Nx
Ny
l

= 282 mm.

(projectie-buis).
Type:
5 TP 4.
Schermdiameter: 108 mm.
wit.
Kleur scherm:
magnetisch,
Afbuiging:
electrostatisch.
Concentratie:
Vf. =
6,3 V.
=
0,6 A.
Nx
ZrN
y
V.
V, =
55
=
200
V.
Val
= 300 mm.
I
Va2 = 4900 V.
Va3 = 27000 V. (naversnelling).
272
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Type:
7 DP 4.
(direct-zicht-buis)
Schermdiameter: 152V2 mm
Raster: 102 X 140 mm
wit
Kleur scherm:
magnetisch
Afbuiging:
Concentratie:
electrostatisch
6,3 V.
Vf.
l
o,6 A.
= 356 mm
IfV' = 110 V.
VIX = 250 V.
Va2 = 1430 V.
Val = 6000 V.

Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging:
Concentratie:
6,3 V.
Vf- =
o,6 A.
//• =
V.
75
1000
V.
Vax
^2 = 3000
V.

v,

(direct zicht-buis)
7 GP 4
1521/ 2 m m
Raster: 102 X 140 mm
wit
dubbel-electrostatisch
electrostatisch
l

= 368 mm

Type:
(direct-zicht-buis)
9^4
Schermdiameter: 228 mm
wit
Kleur scherm:
magnetisch
Afbuiging:
electrostatisch
Concentratie:
Vf. =
6,3 V
Z
0,6 A
If- =
— 533 mm
25 — 50 V
Vt =
Vttl = 250 V
V
Va2 = 1425
ra3 = 7000 V (naversnelling)
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Type:
10 BP 4
Schermdiameter: 266 mm.
Kleur scherm:
wit.
Afbuiging:
magnetisch,
Concentratie:
magnetisch.
6,3 V.
>7o36 A.
//•
v,
85 V.
V.
Val = 250
=
9000
V.
Vat

(direct-zicht-buis)
Raster: 152 X 203 mm.

I

= 431 mm.

12 AP 4.
(direct-zicht-buis).
Type:
Schermdiameter: 320 mm.
Kleur scherm:
wit.
Afbuiging:
magnetisch,
Concentratie:
electrostatisch.
Vf. =
6,3 V.
0,6 V.
I
= 635 mm.
//.
v, = 25—45 v.
V.
Vai = 250
vai = 1460 V.
Va3 = 7000 V.

1850 A.
(iconoscoop).
Type:
Opname-vlak:
80 X 120 mm.
Afbuiging :
magnetisch,
Concentratie:
electrostatisch.
Afknijpspanning: — 50 V.
>71 = 1000 V.
Va2 = 300 V. (voor focussering).
Va3 = 1000 V.
Spanning op signaal electrode = 1000 V.
Maximum onderdrukspanning (blanking) 30 V top tot top.
Belastingweerstand: 0,1 tot 1 m ohm.
Kleurgevoeligheid: maximaal bij 4600 Angstrom-eenh.
30 % van maximale waarde bij: 3900 en 6300
Angstrom-eenh.

274

i

Amerikaanse buizen van DUMONT

Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging:
Concentratie:
6,3 V.
o,6 A.
V.
40
v
Va, = 250 V.
V.2 — 8000 V.

10 EP 4.
254 mm.
wit.
magnetisch,
magnetisch.

Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging:
Concentratie:
6,3 V.
V,.
o36 A.
If40
V.
V' =
=
250
V.
Var
=
7000
V.
Vai

12 Z)P 4.
320 mm.
wit.
magnetisch.
magnetisch.

Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging:
Concentratie:

15 AP 4.
381 mm.
wit.
magnetisch,
magnetisch.

I

8

Vj. =

6,3

— 442 mm.

(direct-zicht-buis).

I

= 510 mm.

(direct-zicht-buis).

V.

o36 A.
40
V.
V, =
Var = 250 V.
= 8000
V.

/ƒ•

(direct-zicht-buis).

I

= 508 mm.

va2
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Type:
20 BP 4.
Schermdiameter: 508 mm.
wit.
Kleur scherm:
magnetisch.
Afbuiging:
magnetisch.
Concentratie:
6,3 V.
Vf.
o,6 A.
If
V.
40
V'
250 V.
Var
va2 10 000 V.

(direct-zicht-buis).

I

= 730 mm.

Europese buizen van Philips

MW 22 — 5.
215 mm.
wit.
magnetisch,
magnetisch.
6,3 V.
0,65 A.
If.
5000 V.
V.
5000
Vat =
125 V.
V.
250
Var =
o ... —50 V.
V.
= o ... —100
Type:
Schermdiameter:
Kleur scherm:
Afbuiging.:
Concentratie:

vf. =

vg

Type:
MW 31 — 6.
Schermdiameter: 295 mm.
Kleur scherm:
wit.
magnetisch,
Afbuiging:
magnetisch.
Concentratie:
6,3 V.
Vf. =
0,65 A.
If
5000 V.
5000
V.
Va, =
125 V.
=
250
V.
Var
o
...
—
50 V.
=
o
...
—
100
V.
v

g
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= 376 mm.

cg

=

12 pF.

!

= 465 mm.
I
=
13 PFQ

Verklaring der symbolen
Vf.
If.
Vg
Var
Va2
Va3
l

=
=
=
=
=
=
=

effectieve spanning op de gloeidraad.
effectieve gloeistroom.
nuttige roosterruimte.
spanning op eerste anode.
spanning op tweede anode.
spanning op derde anode.
totale lengte van de buis.
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Overzicht van gebruikte symbolen.

beeldbreedte
21
beeldvensterbreedte
24
anode-capaciteit
80
bedradingscapaciteit
80
capaciteit van fotocel
80
ingangscapaciteit van buis 80
capaciteit van- onder
delen t.o.v. montage80
plaat
diameter van aftastope
d'
26
ning
breedte van zeshoekige
d"
aftastopening
74
Dmax diameter van grootste
cirkel door een aftast
opening beschreven
diameter van kleinste
Dtnin
cirkel door een aftast
opening beschreven
diameter van gemiddel
Dm
de cirkel
30
diameter van aftastschijf 30
Ds
lading van het electron 89
e
doorlopen versnellingsE
potentiaal
9i
netfrequentie
27
ƒ
26
beeldfrequentie
ƒ8
kleurbeeldfrequentie
227
fKB
kleurrasterfrequentie
227
fKR
lijnfrequentie
fL
169
grensfrequentie
fo
227
rasterfrequentie
fR
21
formaatfactor
F
169
versterking
G
21
beeldhoogte
h
lijnperiode
H
132
26
beeldvensterhoogte
H'
imaginaire eenheid
lengte van afbuigend
veld
91
afstand van afbuigend
L
veld tot scherm
9i
massa van het electron ,90
m
toerental van aftastschijf 26
n
aantal lijnen van een
N
22
beeld
aantal poolparen
27
P
aantal rasters
afwijking van vlek op
scherm
91
b
B'
Ca
Cb
Cf
Cs
Co
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P
r
Ra
Rt
Rk
s

Sd

Sf
tB
V

V
Va
Va0
Vb

Vg
Vgo
Vi
Vk

z
Za

Zb
Zo

a

y

8

u
UB
ü)

totaal aantal beeldpun
ten van een beeld
22
straal van aftastopening 72
reële anodebelasting
inwendige weerstand van
een buis
kathodeweerstand
aantal spiralen op een
aftastschijf
32
statische steilheid
veiligheidsfactor
47
dynamische steilheid van
een versterkertrap
dynamische gevoeligheid 66
gevoeligheid van fotocel 81
gleufsteek bij afdekschijf 269
omtrekssnelheid van een
aftastschijf
47
beeld- resp.
rasterperiode
132
anodewisselspanning
anoderustspanning
batterijspanning
roosterwisselspanning
roostervoorspanning
ingangswisselspanning
van een versterkertrap
kathode-wisselspanning
aantal aftastopeningen
32
anode-belastingimpedantie
belastingimpedantie van
een kabel
golfweerstand van een
kabel
middelpuntshoek tussen
twee opeenvolgende aftastopeningen
soortelijk gewicht
afbuiging van electronenstraal
secundaire emissie-factor
spanning in materiaal
breukspanning
cirkelfre quentie

25

90

47
47

I

l

1

i

Alfabetisch register.
121
aantal lijnen, keuze van
aequipotentiaalvlakken
92
afbuiging van electronenstraal 89
afdekschijf
42, 49
22, 70
aftasting
aftastopening
24
,,
, vorm van
74
aftastschijf
24
aftasttrommel
43
aftastvolgorde, kleurentelevisie 224
amplitudenzeef
194
190
automatische sterkteregeling
bandbreedte, kleurentelevisie 228
beeldelement
15
beeldfrequentie
15
, kleurentelevisie 226
106
beeldontleder
100
beeldsluiering
29
beeldsteek
beeldvenster
24
119
blocking oscillator
42
cirkelvervorming
207
coaxiale leiding
compleet videosignaal
133
concentratiespoel
93
convergerende electronenbundel 93
--------£
---------------------------171
correctie, hoge frequenties
,,
, lage frequenties
177
189
detectie
diafragma
93
128
differentiërend netwerk
dipoolantenne
185
196
direct-zicht ontvanger
divergerende electronenbundel 92
207
dubbeldraads leiding
electromagnetische afbuiging
87
electromagnetische focusse’ring 93
electronenstraalbuis
“ ’
84
electronenvermenigvuldiger
106
electrostatische afbuiging
87
electrostatische focussering
92
104
Farnsworth opnamebuis
faseverschuiving
169, 173. 179
223, 244
filterschijven
filtertrommel
245
36
flikkerfrequentie
focusseren
92
, electromagnetisch
93
, electrostatisch
92
5.
, met gas
3.
95
21
formaatfactor
fotocellen
63

fotocelversterker
78
frequentiecorrectie, hoge fre
quenties
171
frequentiecorrectie, lage fre
quenties
177
frequentiedeling
135
frequentiedeelschakelingen
136
frequentievergelijking, met
lichtnet
147
frequentievermenigvuldiging
135
gasfocussering
95
geïnterlinieerde aftasting
35
gevoeligheid van fotocel
64, 66
golfweerstand
208
grensfrequentie
169
half-mechanisch systeem
223
hoogfrequenttrap
185
iconoscoop
97
integrerende deler
139
integrerend netwerk
128
ionendichtheid
95
isochronisme
23
203
kabels
,,
, eigenschappen
206
226
kleurbeeldfrequentie
kleurenisochronisme
250
kleurenmengversterker
237
219
kleurentelevisie
,,
, met brede frequentieband 256
, met projectie 258
, met zuiver
electrische
systemen
260
222
„
, principe
• 252
kleurfasesignaal
kleurfilters, voor filterschijven 241
,, , vorm van
244
kleurgetrouwheidskromme 231, 235
226
kleurrasterfrequentie
229
kleurvolgorde
230
kleurweergave
161
koppelmethoden
38
lijnperiode
mechanische aftastinrichting
24
187
mengtrap
m.f. versterkertrappen
187
multivibrator
115, 137
96
naversnelling
Nipkow-schijf
24
ontvangantenne
183
ontvangapparaten
182
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optische vergroting
orthicon
parasitaire capaciteiten
periodenomvormer, toepassing
van
primaire electronen
projectie-ontvanger
raster
rasterfrequentie, kleurentele
visie
reflectiefactor
reflecties
reportage
samenstellen van signalen
scheiding van synchronisatiesignalen
127,
Scophony projectie systeeml
secundair electron
secundaire emissie
(68,
secundaire emissiefactor
seleen
spiegelrad
spiraalaftasting

28o

31
102
168

27
100
196
36

226
213
212
11
157

191
197
IOI
100
101
17
45
22

spiralen
31
spot
89
synchronisatie
.
124
„
, kleurentelevisie 248
synchronisme
23
synchroonmotor, toepassing van 26
tandenrad
249
telefashion
13
teleran
13
telesurgery
13
trapeziumvervorming
39, 99
tijdbasisschakelingen
108
veldsterktediagram
246
videoversterkers
17, 160
videoversterkertrappen
189
voeding van televisie-ontvangers
195
vorm van kleurfilters
244
v-vormige dipool-antenne
185
weerstandkoppeling
164
86
Wehnelt cylinder
89, 109
zaagtandspanning

Fig. 11

Verschillende fasen in de geïnterlinieerde aftasting van een continu bewogen
film. De aftastschijf heeft 4 spiralen.
a. Begin van de aftasting: lijn 1 van het beeld wordt afgetast door aftast
opening 221.
b. Toestand 1/100 seconde na het begin van de aftasting.
Toestand 1/50 seconde na het begin van de aftasting. Lijn 441 van het .

d.
e.

beeld wordt door aftastopening 441 afgetast. Dit is tevens het einde
van het eerste en het begin van het tweede raster.
Toestand 3/100 seconde na het begin van de aftasting. Dit is ook 1/100
seconde na het begin van het tweede raster.
Toestand 1/25 seconde na het begin van de aftasting. Dit is ook 1/50
seconde na het begin van het tweede raster. Lijn 1 van het beeld wordt
wederom door aftastopening 221 afgetast, nadat lijn 440 is afgetast
door opening 220.

BLAD I

F

F\----------

I

I
BeeldvenSter

'D

i—r

vno\
>347\
>28'6

Tijdcté

O

ZCQ

o2Ö4

□
>4

-ïiz

h

1
I
I
I
B\---------

1
1
1

----- [c

I
I
I

B

k

pL----

in.
isssss

ffÖ

i

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

1
1

ZI L

Z[j

p_----------- 1

----- U1

I
I

I
I

z

1
1
1
1
»
1
1_________ i

—-h

ffl^^-

ri
\C

fffpjj
T
I
I
I

I

I
I

-------U

I
I
I

+
b

c

d

+
e

f

!I

I
I
I

fl------------- |f
I

ZfT---------h
J

D

zct
1.

ff ffJ1
BMW
B\--------------l/j

LJ
g

Zl*
I
I

I

. Q /55

||

------------ Itl

Bl------I
I
I

ij

I

h

—!u
1
1
1
1

i

Beeldvenster voor
/ filmaflading

64 ___ .w£
127____ ~126<190
-139'
253______ 252<316____315'

^voudige dpiraal
voorfilm \
Wgaten

379_____ .37*
W'

a
Fig. 18
Verschillende fasen in de geïnterlinieerde aftasting van continu voortbewogen
film. De aftastschijf heeft 7 spiralen en de afdekschijf heeft radiale gleuven
•inplaats van een spiraalvormige gleuf.
a.
b.

d.
e.

ƒ•
gh.
i.

9

Begin van de aftasting van lijn 1 door aftastopening 221.
Toestand 1/175 sec. na het begin van de aftasting.
Toestand 2/175 sec. na bet begin van de aftasting.
Toestand 3/175 sec. na het begin van de aftasting.
Toestand 37->/i75 sec. na het begin van de aftasting. Dit is tevens het
einde van raster 1 en het begin van raster 2.
Toestand 4/175 sec. na het begin van de aftasting.
Toestand 5/175 sec. na het begin van de aftasting.
Toestand 6/175 sec. na bet begin van de aftasting.
Toestand 7/175 sec. = 1/25sec. na het begin van de aftasting. Dit is
het einde van het tweede raster, tevens het einde van de aftasting van het
volledige beeld.

Fig. 19

Aftastschijf voor universeel aftastinstallatie van de Fernseh A. G. Uit deze
figuur blijkt duidelijk de stand der verschillende aftastopeningen en synchronisatiegleuven. (Overgenomen uit Zeitschrift d. Fernseh A. G. Dec. 1938;
blz. 7).
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Standaard videosignaal T1U van de R.M.A. voor 441 lijnen, 30 è/sec.

c.

d.

Compleet videosignaal aan het einde van een oneven raster,
Compleet videosignaal aan het einde van een even raster.
Detail van het stuk tussen de lijnen C— C in fig. 746.
Detail van het stuk tussen de lijnen D—D in fig. 74a.
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H = lijnperiode = tijd nodig voor het aftasten van een lijn plus het
doorgeven van een lijnsynchronisatiesignaal. Dit is bier Vu 230 sec.
V = rasterperiode = tijd voor hef aftasten van een raster plus het door
geven van een beeldsynchronisatie-impuls. Dit is hier 7«o sec. —
220,5 H.
De verticale terugslag van de ontvanger moet beëindigd zijn 0,07 V na
het begin van de beeldsynchronisatie-impuls.
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Fig. 84

Verschillende vormen van signalen, voorkomende in de installatie, welke in fig. 83 in blokvorm getekend is.
De letters van de verschillende signalen komen overeen met de in fig. 83 aangebrachte letters.
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Fig. 134
Signaalvormen, welke voorkomen bij het opwekken van het kleurfasesignaal en het samenstellen van dit
signaal met het normale synchronisatiesignaal.
na het beeldsynchronisatiesignaal voorkomen (frequentie
a.
— Normale smalle impulsen, welke vóór en
45 KHz).
b.
van de impulsen
= Smalle impulsen, gelijk aan die van signaal a en g
d.
e.

fg‘

h.
i.
k.

= stgnaaTmetC'smalle impulsen, samengesteld uit de signalen a en d.
= Zelfde signaal als e, maar met verbrede imP^s.^ iinpulsen zijn de laatste twee, welke na het
= Normaal synchronisatiesignaal. De twee smai
volgende bredere impulsen zijn de eerste
beeldsynchronisatiesignaal worden gegeven.. v .deosignaal blijft nog onderdrukt).
lijnsynchronisatie-impulsen van het raster (.net
beeldsynchronisatiesignaal,' en 47a Hjn= Brede impuls, welke gesynchroniseerd worat
perioden breed,is.
= Signaal, samengesteld uit de signalen ƒ en n.
— Afgesneden signaal i.
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