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Ofschoon de Muiderkringdirectie reeds enige jaren rondliep met plannen voor een televisiecursus moest er eerst nog een flinke kracht van de zijde van onze radio-cursisten op
ons uitgeoefend worden, voordat de pen ter hand genomen werd. Want nu hebben wij de
zekerheid, dat er in brede kring belangstelling bestaat voor een televisiecursus.
Maar toen eenmaal het besluit genomen was stond het vast, dat deze cursus geheel aan
zou sluiten op de stof van de Radiocursus en dat we - wat de leermethode betreft vooral géén andere weg moesten inslaan.
Toch ligt de zaak bij televisie wel enigszins anders dan bij de overige takken van de
elektronica.
Om te beginnen komen onderdelen voor televisie-ontvangers nauwelijks er voor in aan
merking om door amateurs geheel zelf te worden vervaardigd. Voorts is de voor het af
regelen benodigde apparatuur volstrekt niet kinderachtig. Het samenbouwen van fabrieks
matig vervaardigde onderdelen door amateurs achten we overigens zeer wel mogelijk; het
bouwen volgens de lijnen van "trial and error", vrij vertaald: "schade en schande" is
echter te riskant en daarom is hier de cursus, die de nodige "know how" levert voor de
serieuze amateur, voor wie de radiotechniek weinig geheimen heeft.
Voor nieuwe cursisten geef ik de volgende raad: bestudeer de les kalm; neem er de
nodige tijd voor. Begin met de les geheel te lezen; probeer eerst een beeld van het ge
heel te krijgen en verdiep U dan pas lóter in de details. Wanneer U er een maand over
doet is dat volstrekt niet erg. En vraag gerust wanneer er een onverwachte moeilijkheid
opdoemt.
Maar stel de eventuele vragen uitsjuitend bij het inzenden van het "huiswerk" en niet
in een tussentijdse brief. Dit brengt vrij veel tijdverlies en extra kosten met zich
mee.
Wanneer een cursist om welke reden dan ook één of meer maanden wenst te stoppen
is het prettig wanneer ik dat even verneem.
Vragen dieniet over televisie handelen gaarne op een afzonderlijk st ukje papier; ik
kan ze dan naar de Muiderkring ter beantwoording doorzenden. Dit is dan de "gebruiksaanwi jzing" voor nieuwe cursisten; de oude cursisten behoeven geen toelichting.
Zij kennen het klappen van de zweep en weten, dat ze altijd weer op me kunnen reke
nen, wanneer ze eens om de één of andere reden zijn "uitgevallen".

Dr. BLAN

1-1

o
FILM

flg. 2
Het Malthezer-kruis.

o

vut
LICHTBRON

~7_
7

Schokkende beweging (tilmtromoorti
Agndti/vende eenparige beweging

MALTHE2ER KRUIS

flg. 1
Een stukje Kinofilm.

flg. 3
Een televisieontvanger uit 1936 met
de Nipkowsche schijf. (Foto ont
leend aan het boek Televisie door
Kerkhof en Werner).
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fig. 4
De iconoscoop.
In werkelijkheid is het mozaïkscherm ondoorzichtig, zodat wij het
beeld-op-zijn-kop van de achter
kant af niet kunnen zien.
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Hoewel in de oudheid reeds pogingen gedaan zijn om buiten het directe gezichtsveld
liggende voorwerpen te kunnen waarnemen moeten we toch constateren, dat enige eeu
wen lang de verrekijker het enige middel daartoe was, een middel waarvan slechts ge
neraals en zeekapiteins gebruik konden maken. De verschijning van de film kan in feite
als de eerste behoorlijke oplossing van het vraagstuk beschouwd worden, maar, wonder
lijk genoeg, nog vóórdat Edison de bioscoop uitvond kwam Paul Nipkow reeds voor de
dag met een uitvinding, die achteraf gezien nog steeds de basis voor onze hedendaagse
televisie blijkt te zijn. Op dat ogenblik (1884) was de techniek echter niet rijp om zijn
uitvinding praktisch uitvoerbaar te maken en het zou tot omstreeks 1930 duren eer de
eerste beeldoverbrengst d.m.v. de Nipkowsche schijf een feit werd.
Zowel de film als de televisie zijn mogelijk door een optisch bedrog, maar niettemin
bestaat er een principieel verschil tussen de wijze waarop ons de beelden gepresenteerd
en onze ogen bedrogen worden. De filmbeelden worden opgenomen met een camera die
25 x per seconde een momentopname maakt. Bij de vertoning van de film worden ons
achtereenvolgens een serie plaatjes voor de ogen gebracht en wel 25 per seconde. De
z.g. beeldfrequentie is dan 25 beeldjes per seconde. Die film glijdt echter niet met een
gelijkmatige (eenparige) snelheid door onze projectie lantaarn, neen, door een vernuftig
systeem wordt de film er met rukjes doorgetrokken; tussen 2 rukken staat het plaatje tel
kens even stil, dank zij het z.g. maltheser kruis, dat zich in het voortbewegingsmechanisme bevindt. Om nu te maken dat dit langsrukken niet zichtbaar wordt dekken we de
lichtbron telkens even af met de z.g. roterende vlinder. Omdat dit eigenlijk toch wat
hinderlijk is voor onze ogen sluit men de lichtbron ook nog even tussentijds af, dus ter
wijl het beeldje stilstaat en geprojecteerd wordt, zo in het midden van de tijdsduur
(fig. 2). De beeldfrequentie wordt daardoor verhoogd tot 50 beelden per seconde; het
beeld wordt hierdoor minder "springerig". Omdat we in de televisie bij de z.g. geïnter
linieerde aftasting iets dergelijks doen, maken we hier melding van dat filmtrucje.
Wanneer we dus 10 minuten naar de film zien, dan hebben we in werkelijkheid 10 x 60 x
25 = 15000 plaatjes bekeken, terwijl elk plaatje afzonderlijk gedurende ongeveer 0,03
seconde geprojecteerd werd. Ons oog is volstrekt niet in staat deze snelle wisselingen
te volgen en zo komt het, dat voor ons gevoel niet 15000 plaatjes de revue passeerden
doch slechts één vloeiend verlopende afbeelding van bewegende voorwerpen of mensen.
BEELDONTLEDING
Ook bij televisie zien we bewegende beelden, maar hier gaan we anders te werk; we
gaan het beeld, het plaatje ontleden in beeldpunten, die zwart of wit kunnen zijn.
Bij die beeldontleding gaan we overigens net als bij de film weer uit van een soort
fototoestel, met lens en matglas, waarop, zoals we weten, het beeld onderste-boven
zichtbaar is. Dit beeld op het matglas nu gaan we dus ontleden (fig. 4). Nu klinkt het
misschien wel vreemd, maar in werkelijkheid bestaan de meeste afbeeldingen uit een sa
menstel van witte en zwarte stippen. Bij een foto-afdruk is dit niet zo duidelijk zicht
baar; bij een krantenfoto wel degelijk; in fig. 5 zien we een sterke vergroting van een
stuk krantenfoto. Wanneer we die nu van veraf met bijna gesloten ogen, zo tussen onze
oogleden door bekijken, dan lijkt het heus wel op een foto. We hebben hierin het bewijs
gevonden, dat een verzameling witte en zwarte stippen ons wel degelijk de indruk van
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fig. 6a
Een foto, afgedrukt met fijnrastercliché.

Vergroting van een stuk „krantenfoto", een z.g. rastercliché.

fig. 6b
Dezelfde foto, afgedrukt met grofrastercliché.
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een gaaf "beeld" kunnen geven.
Toch zal het wel duidelijk zijn dat het een groot verschil maakt of die zwarte en witte
stippen nu groot of klein zijn, of om in druk-technische termen te spreken, of er een
grof of fijn raster gebruikt is. Onder de dagbladen gebruikt het "Alg.Handelsblad" het
fijnste raster, waardoor opvallend mooie en fijn gedetailleerde foto's worden verkregen.
Het karakteristieke van de televisie is nu, dat we al die zwart-witte punten afzonderlijk
en na elkaar overbrengen, natuurlijk niet zo maar in 't wilde weg, neen, netjes volgens
een bepaald systeem.
Bij de verdere bespreking van de wijze waarop één en ander plaats vindt zullen we weer
2 zaken moeten onderscheiden, het op nemen van het beeld in de studio of waar dan
ook: en het weergeven in onze huiskamers, respectievelijk: de zenderzijde en
de ontvangerzijde.
Neem nu eens aan, dat we aan de zenderzijde een tekening hebben (fig. 7) die we
willen overseinen naar de ontvangerzijde, waar een stuk papier van gelijke afmetingen,
maar dan blanco, keurig opgeprikt tegen de wand hangt.
De tekening aan de zenderkant hebben we met een aantal horizontale en vertikale lij
nen keurig in 100 blokjes verdeeld, 10 in de lengte en 10 in de breedte. Bovendien zijn
ze genummerd van 1 tot 100, van boven links beginnend. En aan de ontvangerkant is al
net zo‘n lijnverdeling aangebracht, genummerd en wel.
Voor het overbrengen van de tekening, het "beeld" zogezegd hebben we een zeer ver
nuftige methode uitgevonden. Zowel aan de zenderzijde als aan de ontvangerzijde staan
2 meneren, die door 2 telefoonverbindingen met elkaar verbonden zijn. De Zendermannen noemen we Z.l. en Z.2. en de Ontvangermannen heten dan O.l. en O.2.
Z.l en O.l zijn met een stok uitgerust, zoals ze op school bij de landkaart gebruiken,
terwijl O.2. met een zwart potlood gereed staat. Nu komt het gewichtigste ogenblik van
de uitzending: Er komt nog een mijnheer bij, de ceremoniemeester die we S noemen. Hij
heeft een horloge in zijn hand, kijkt er op en heft zijn hand op, waarna Z.l het eerste
hokje aanwijst en door de telefoon tegen O.l niets anders zegt dan: één, waarop O.l
zich haast om met de stok hokje één aan te wijzen.
Z.2 ziet dan dat hokje één volmaakt wit is en zegt door de telefoon tegen zijn confrater
0.2 heel plechtig: wit, waarop 0.2 niets doet, want hokje één is al wit.
Na een bepaald tijdsverloop kijkt S weer op zijn horloge, ziet dat het tijd wordt om ver
der te gaan, hij geeft 't afgesproken teken aan Z.l en die verplaatst nu zijn stok naar
hokje 2, zegt door de telefoon tegen O.l: twee, waarop O.l plichtsgetrouw zijn stok op

hokje 2 zet.
Z.2 ziet dat ook hokje 2 wit is en zegt tegen 0.2: wit. Enfin dit gaat zo door, totdat
eindelijk Z.2 bij hokje 5 tegen 0.2 moet zeggen: zwart, waarop 0.2 zijn hokje 5 fluks
zwart maakt. Nadat hokje 10 aan de beurt geweest is, pauzeren we even, totdat mijnheer
S met zijn horloge weer in actie komt; na een bepaalde tijd steekt hij zijn hand op en
begint men aan hokje 11, een regel lager en dat gaat net zo lang door totdat no. 100 behandeld is en ja, dan is het beeld aan de ontvangerzijde een getrouwe copy van het beeld
aan de zenderkant.
Maar op die manier hebben we toch nog slechts te maken met het overbrengen van één
beeld. Willen we dus een bewegend beeld overbrengen, dan zouden we dus 25 van die
beelden per seconde moeten overbrengen, waarbij dus elk beeld een paar kleine verschil
len vertoont ten opzichte van zijn voorganger, net als bij de film.
Hoe ze nu bij onze primitieve televisiemethode telkens zo snel aan een nieuw beeld moe1-5

eind van elk volledig beeld
(vertikale beweging)
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Heenslag

Verlikale beweging
Resultaat

Terugslag van de horizontale
aftasting

Horizontale beweging

fig. 10 Vierkante beeldbuis, A 59-12W in zijaanzicht en een moderne TV ontvanger
met hetzelfde huistype, (foto’s Telefunken).
1-6

ten komen zullen we maar even in 't midden laten. Misschien zitten die er wel onder en
kunnen we volstaan met het afscheuren van het afgewerkte blad, net als bij een scheur
kalender (fig. 8). Maar hoe dan ook, Z.l. mag niet beginnen met hokje één aan te wij
zen voordat de ceremoniemeester zijn horloge geraadpleegd heeft en met beide opgesto
ken handen aangeeft dat met het "aftasten" van dit nieuwe plaatje mag worden begonnen.
Begrijp dus goed dat hij hiervoor 2 handen omhoog heeft, terwijl hij bij het begin van
elk nieuw hokje maar één hand opsteekt, een fijne nuance.
Toch zou het maar een vermoeiende bezigheid zijn voor deze 5 mannekes om zo snel met
horloge, stok en potlood te manipuleren. Nu, in werkelijkheid gaat het dan ook wel even
anders, maar niettemin blijven we in werkelijkheid gebonden aan het horloge, dus een
orgaan, dat op regelmatige tijdstippen het sein geeft voor het wisselen van regels of van
de hokjes of van de beelden. Verder hebben we stellig de telefoonlijn nodig, die vertelt
waar de aanwijsstok zich op een zeker tijdstip moet bevinden en tenslotte moeten we aan
de ontvangkant nog weten, of op een bepaald ogenblik de punt zwart of wit moet zijn.
Toch kunnen we de zaak aardig vereenvoudigen door de ceremoniemeester slechts bij het
begin van elke nieuwe regel een hand op te laten steken en dus niet bij elk hokje.
Verder steekt hij dan 2 handen omhoog bij het begin van een nieuw plaatje.
Natuurlijk moeten mijnheer Z.l en Z.2 dan zelf handelend op gaan treden. Heeft Z.l
dus de hand omhoog zien gaan bv. bij 41 dan zegt hij dat aan 0.1 en verder moeten Z.l
en 0.1 dan maar zien, dat ze ieder zelfstandig de aanwijsstok met een behoorlijke regel
maat naar 42, 43, 44 enz. bewegen, dus even snel.
In werkelijkheid ontstaat een dergelijke situatie eveneens bij de bewegingen van boven
naar beneden. Want wanneer S de hand omhoog steekt beginnen Z.l en Z.2 ook een be
nedenwaartse beweging, ze springen nl. telkens op een nieuwe regel over als de vorige
afgetast is.
Zo te zien bewegen ze dus langzaam de stok van links naar rechts net als onze ogen
doen bij het lezen: voor het begin van een nieuwe regel gaan onze ogen weer heel snel
naar links. Nu, dat moet die aanwijsstok ook doen. We noemen dat de terugslag.
Maar uiteindelijk bewegen we de stok ook van boven naar beneden want we beginnen
met de eerste regel (1-10) en eindigen met de laatste (91-100); die beweging naar be
neden gaat weliswaar langzaam, en voordat we aan een nieuw plaatje beginnen richten
we de stok weer snel omhoog.
De lijn die de punt van de stok beschrijft zien we in fig. 9.
ELEKTRONENSTRAALBUIS
Met dit betoog komen we al aardig in het televisie-straatje, want daar verloopt de zaak
op dezelfde manier; we noemen dit dan ook de beeldontleding. Maar bij tele
visie gebruiken we geen aanwijsstok, maar een elektronenstraal, die we kunnen "besturen" over het beeldvlak, omhoog, omlaag, van links naar rechts en omgekeerd.
Overal waar de straal ons beeldscherm raakt ontstaat een lichtende stip, maar die stip
kunnen wé weer uitdoven, wanneer we dat willen. Om dus het beeld te kunnen opbouwen
hebben we ten eerste nodig het commando om die lichtplek over het beeld te sturen en
wel in twee richtingen: vertikaal en horizontaal, heen en terug met daarnaast het com
mando: licht of donker, of zo men wil: wit of zwart.
Die beweegbare elektronenstraal kunnen we niet zo maar in de lucht laten manipuleren,
neen, die zit opgesloten in een z.g. beeldbuis, ook wel genoemd een elektronenstraalbuis
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Duidelijk zien we, dat bij een raster
(of rooster) van 30 lijnen (c) de
werkelijkheid (a) meer benaderd
wordt dan bij 10 lijnen (b). (De
figuren bezien door bijna gesloten
oogleden).

fig. 12
Foto van een grofrastertelevisieuitzending opgenomen in 1936. Men
gebruikte toen nog de Nipkowsche
schijf, waarbij de lijnen verti
kaal verliepen. (Foto ontleend
aan ..Televisie” van Kerkhof en
Werner).
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fig. 13

fig. 14

Beide ,,roosters” van een interlaced
beeld.

Ben compleet interlaced beeld.

of Braunse buis naar de Duitse uitvinder Prof. Braun (fig. 10). De elektronen zouden n.l.
door de zware luchtmoleculen in hun loop belemmerd worden. Daarom is een luchtledige
ruimte vereist.
In een volgend hoofdstuk zullen we die buis nader aan de tand voelen, we willen nu nog
eens zien of een beeldbuis, die 30 hokjes kan weergeven wel voor ons doel te gebruiken
is.
Nu, dat hangt helemaal van het onderwerp af; voor de grove letters zou dit systeem vol
doende zijn, maar een beeld met meer details zou niet tot zijn recht komen; in figuur 11
zien we bij a) het origineel en bij b) de overgeseinde reproductie, grof en onvolledig.
Men spreekt dan van een slechte "definitie". Hoe verhogen we nu de weergave van de
details? Wel, door het aantal hokjes te vergroten, dus b.v. door de elektronenstraal niet
10 lijnen boven elkaar te laten beschrijven maar bv. 30. We geven dan 25 x per seconde
een geheel nieuw beeld en elk beeld wordt door 30 lijnen geschreven. Elke lijn bestaat
daarbij uit een aaneenschakeling van zwarte en witte punten, waarvan we het aantal
voorlopig ook maar op 30 stellen (fig. 11c)).
In 1936 waren we met 30 lijnen nog wel tevreden, maar nu al lang niet meer; in ons land
en in vele andere landen schrijft men 625 lijnen in elk beeld. En waarom nemen we dan niet
bv. 1000 lijnen per beeld? Nu, dit brengt vele bezwaren met zich mee. We zouden nl. een
te brede frequentieband gaan beslaan in de ruimte, die voor TV-zenders beschikbaar is.
Het is wel aardig even een indruk te geven van de bandbreedte, die een televisiezender
met bijbehorende geluidzender beslaat: 7 MHz. Dat is dus al heel veel meer dan ons ge
hele middengolfgebied, want dat loopt van 560 - 1600 kHz of 0,56 - 1,6 MHz en is dus
ca. 1 MHz breed. In ons z.g. middengolfgebied of in het korte-golfgebied is deze ruimte
dus niet beschikbaar; in het algemeen vinden de TV-uitzendïngen plaats in het metergolvengebied, zo van 1,5 tot 7 meter, dus van 200 tot 40 MHz terwijl men in de laatste
jaren de z.g. decimeterbanden is gaan bezetten. Gelukkig heeft men een methode ge
vonden om een meer gedetailleerd beeld te verkrijgen zonder een nog bredere band te
beslaan.

GEÏNTERLINIEERDE aftasting
Er kwam nl. een bezwaar voor de dag bij de televisie; wanneer men 25 beelden per secon
de produceerde flikkerde het beeld tamelijk sterk. We weten dat ook de film van 25 beel
den per seconde gebruik maakt en daar werd volstrekt geen nadeel van ondervonden, dank
zij de vlinder, waardoor de beeldfrequentie 50 werd.
Het verschil is echter duidelijk; bij de film komt er 25 x per seconde een geheel nieuw
maar compleet beeld en bij de televisie komt er 25 x per seconde een hele serie zwarte
en witte stippen, waardoor het flikkeren nog hinderlijker wordt. Men besloot dus 50 x per
seconde een compleet uit stippen bestaand beeld te projecteren en toen kreeg iemand de
goede inval om het beeld afwisselend op twee manieren te laten aftasten; we zien dat in
figuur 13 a en b. Achtereenvolgens wordt het beeld nu afgetast volgens manier a en ma
nier b; we spreken dan van geïnterlinieerd aftasten, of zoals de Engelsen
zeggen: interlaced scanning. We lezen dan telkens als het ware "tussen de regels". Op
ons beeldscherm zien we van dat beurtelings aftasten volgens a en b niets, d.w.z. we zien
een mooier beeld, dat niet streperig is, omdat de ruimte tussen de strepen nu ook weergegeven wordt. In fig. 14 zien we het patroon dat op ons beeldscherm door de lichtvlek be
schreven wordt; de streeplijn is volgens a geschreven, de stiplijn volgens b.
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fig. 16a
Het beeld, zoals het moet zijn.

tig. 15
Amerikaanse iconoscoop
(foto RCA)

fig. 16b
Het beeld dat we krijgen, wanneer
de film verkeerd In de projektor
geplaatst is.
(foto’s Telefunken).

fig. 17a

flg. 17b

Het televisiebeeld zoals het zijn moet.

De horizontale afbuiging is niet gesynchroniseerd
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Natuurlijk zijn er nog vele vraagstukken op te lossen. We spreken over het bewegen van
de elektronenstraal over het beeldscherm in horizontale lijnen, die steeds onder elkaar
komen te liggen, waarbij we dus twee soorten bewegingen kunnen onderscheiden; een
horizontale, waarbij de straal telkenmale langzaam naar rechts en heel snel
naar links wordt bewogen en een v e r t i k a I e, waarbij een langzame beweging van
boven naar beneden wordt verkregen, en een snelle van beneden naar boven. Van die
vertikale beweging zien we slechts, dat elke volgende horizontale lijn telkens wat lager
dan zijn voorganger geschreven wordt. Dit gebeurt dus aan de ontvangerzijde. Maar ook
aan de zenderzijde wordt natuurlijk dezelfde beeldontleding toegepast; hier gebeurt het
in de z.g. iconoscoop, de opnamebuis, waarover we later meer zullen vertellen (fig.15).
Eén punt willen we echter nu reeds aanroeren: De aftastingsbewegingen aan de zender
zijde en aan de ontvangerzijde moeten volledig gelijktijdig verlopen, evenals dat met
de aanwijsstok uit ons voorbeeld het geval was. We zeggen dan dat de bewegingen
synchroon plaats moeten vinden.
Nu we toch in vaktermen gaan spreken moeten we vaststellen, dat de elektronenstraal
"afgebogen" wordt; we spreken dan van de vertikale en horizontale
afbuiging.
SYNCHRONISATIE
Voor deze beide afbuigingen zouden we aan de zenderzijde een paar generatoren kun
nen bouwen die dan de horizontale en vertikale afbuigspanningen kunnen leveren. En
wanneer we deze spanningen mede uitzenden, wel, dan zijn we er zeker van, dat de
afbuigingen aan de ontvangerzijde volkomen synchroon verlopen. Helaas zou dat zenderruimte voor de z.g. beeldinformatie plus 2 extra zenders kosten en daarom geven we
er de voorkeur aan, ook in de ontvanger één generator voor de horizontale en één voor
de vertikale afbuigspanningen aan te brengen.
Hierbij ontstaat echter een pracht-kans, dat de afbuiging in de ontvanger niet syn
chroon verloopt met de afbuiging in de zender. We zouden dan een toestand kunnen
krijgen zoals wij die van filmvoorstellingen wel kennen: de benen van een filmsterheld,
keurig afgezaagd bij zijn knieën, maar ze worden niet vergeten, o neen, ze komen er
gens boven z'n hoofd op het witte doek (fig. 16). Bij televisie kan de ramp nog groter
worden: b.v. een auto zonder neus, d.w.z. zijn neus zien we nog achter zijn achterste
ven (fig. 17). Deze moeilijkheid is aldus opgelost: Telkenmale als de horizontale afbui
ging in de zender zijn tocht aanvangt krijgt de ontvanger een startsignaaltje; voor de
vertikale afbuiging gaat het precies zo. Ze beginnen dan tegelijkertijd aan zenderzijde
en aan ontvangerzijde. Gelukkigerwijs vallen die startsignalen, die we synchron i s a t i e - signalen noemen buiten het beeld, nl. in het tijdstip, dat de lichtstip zich
snel over het beeld weer naar links, resp. naar boven beweegt. Zien doen we daarvan
niets, omdat de lichtstip tijdens die "terugslag" donker gemaakt wordt.
Zoals we het nu kunnen bekijken moet een televisiezender ten eerste zorgen voor de
synchronisatiesignalen; zijn die eenmaal afgevuurd, dan geeft de zen
der de opeenvolging van zwart-wit commando's, precies zoals de opname-iconoscoop,
die men bij de aftasting van het beeld aantreft; we noemen dit de beeld-moduI a t ie of wel beeldinhoud, ook wel beeld-informatie. Deze
"beeld-inhoud" bestaat in feite uit niets anders dan een opeenvolgende serie com
mando's: wit of zwart, met daartussen alle nuances van licht grijs tot donker grijs. We
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zagen dit reeds in de simpele voorstelling van fig. 8: de beeldinhoud vormde de conver
satie tussen onze mannekes Z.2 en 0.2.
Vanzelfsprekend wordt het geluid ook uitgezonden; we kunnen dus uiteindelijk vaststel
len: bij een televisie-zendstation geeft één zender ons de synchronisatie-signalen plus de
beeldinhoud, terwijl een andere zender het geluid uitzendt. Zoals we zien zullen bestaan
er verschillende methoden om deze geluidsignalen uit te zenden; in ons land en in vele
andere landen zendt men het geluid uit met behulp van frequentiemodulatie (F.M.), ter
wijl beeld plus synchronisatie volgens het principe der amplitude-modulatie (A.M.) wor
den uitgezonden; we komen hierop uitvoerig terug.
ONTVANGST METHODEN
Wanneer we ons nu tot de ontvanger bepalen, dan zou men bijvoorbeeld een afzonderlijke
geluidsontvanger naast een aparte televisie-ontvanger kunnen gaan bouwen, die elk van
een eigen antenne voorzien zouden moeten zijn. Wanneer we dicht genoeg bij de zender
wonen kunnen we doodgewoon recht-uit-ontvangers maken (fig. 18 en 19). In de praktijk
is echtereen goedkopere mogelijkheid gevonden. De frequentie waarop de beeldzender
werkt verschilt namelijk maar weinig van die waarop de geluidzender werkt. De ingangskringen heeft men nu zodanig "breed" ontworpen, dat zowel het beeld (= video)-signaal
als het geluids (=audio)-signaal tegelijkertijd ontvangen worden. Men zou deze inrich
ting dus een gebrek aan selectiviteit kunnen noemen. In ieder geval kan er nu voor de
beide signalen met slechts één antenne volstaan worden. Voor de goede gang van zaken
is het nodig, dat bij dit systeem van een superheterodyne gebruik gemaakt wordt; dit is
bovendien noodzakelijk, omdat op de hoge frequenties waarop televisie wordt uitgezon
den weinig versterking mogelijk is. Rechtuitontvangers komen daarom in het geheel niet
in aanmerking, behalve wanneer vrij lage frequenties worden gebruikt en de zender niet
veraf staat, b.v. in Londen (golflengte ca. 7 m).
Na de mengtrap kan men dan verschillende kanten uit: bf men maakt voor beeld en ge
luid twee afzonderlijke middelfrequent versterkers, of we passen een andere kunstgreep
toe, die we voorlopig slechts met de naam zullen omschrijven: het interdraaggolfmodulatiesysteem (intercarrier systeem, Eng.) (fig. 20 en 21).
Hierbij bestaat slechts één gemeenschappelijke meertrapsmiddelfrequent versterker, en
hierna volgt de videodetector met videoversterker enz. Bij de videodetector "tappen" we
het geluidsignaal af, d.w.z. een middelfrequent geluidsignaal met een frequentie van
5\ MHz., zijnde het verschil tussen de frequentie waarop de beeld- en geluidzenders
uitzenden. Na voldoende m.f. versterking volgt dan de discriminator voor dit F.M. geluids
signaal met de gebruikelijke audio-versterker en luidspreker.
Blijft natuurlijk de vraag over: op welke manier worden die synchronisatiesignalen nu aan
de man gebracht?
Het synchronisatiesignaal wordt, zoals we weten, door de beeldzender uitgezonden op
dezelfde frequentie als de beeld-inhoud; beeldmodulatie en synchronisatiesignalen (im
pulsen) wisselen elkaar als het ware af. Vanzelfsprekend bereiken deze synchronisatie
signalen óókide beeldbuis, waar ze door een gelukkige omstandigheid echter weinig
kwaad kunnen aanrichten.
SYNCHRONISATIESCHEIDING
Maar vóórdat ze de beeldbuis bereiken vinden zij een zij-pad en dat voert naar een
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scheidïngstrap, de synchronisatiescheider, die zijn best doet het video
signaal tegen te houden en de synchronisatiesignalen te scheiden en naar de horizon
tale- en vertikale afbuiginrichtingen te leiden (fig. 22).
Nu moeten we de bezigheden van die scheider volstrekt niet laag aanslaan. Het is vermoedelïjk wel duidelijk voor iedereen, dat die synchronisatiesignalen strikt gescheiden
moeten blijven, d.w.z. dat die voor de vertikale afbuiging beslist niet de horizontale
afbuiging mogen aanstoten of omgekeerd.
Deze vernuftige scheidingsinrichting met daarbij behorende versterkers wordt later be
sproken, evenals die afbuiginrichtingen. Hoewel ze uit de aard van de zaak vele pun
ten van overeenkomst bezitten zijn er ook belangrijke onderlinge verschillen aan te
treffen. Hef grootste verschil is wel het tempo waarin ze werken: de vertikale moet
50 x per seconde in actie komen: hij maakt dat er telkens een geheel nieuw beeldje
te zien komt. De horizontale moet echter elk beeldje volschrijven met het halve lijnenaantal, dus 625 : 2 = 312^, zodat deze per seconde 50 x 3122 = 15625 lijnen
schrijft. Maar dat is nog niet alles. De moderne beeldbuis werkt met een hoogspanning
van 16 b 18000 volt. En die hoogspanning nu wordt zo terloops ook nog even opgewekt
door het horizontale lijnafbuigingssysteem.
Tenslotte blijft er de voeding over. Nu, heel veel valt hierover niet te vertellen: de
buizen wordèn bij de meeste merken ontvangers in serie geschakeld en rechtstreeks uit
het net gevoed, terwijl ook de anodespanning zonder nettransformator uit het net ge
haald wordt, en d.m.v. een silicium-gelijkrichtcel gelijkgericht.
Nu zijn hiertegen in het algemeen wel bezwaren aan te voeren, maar aan de andere
kant is een moderne radio- of TV-ontvanger toch al geen kat om zonder handschoenen
aan te pakken, zodat de directe netvoeding een aansporing moet zijn om nóg voorzich
tiger te zijn. Een voordeel van deze voedingsmethode is ongetwijfeld de afwezigheid
van het magnetische wisselveld en de gewichtsbesparing, terwijl ook de prijs er stellig
gunstig door wordt beïnvloed.
We hebben nu alle facetten van die wondere vinding wel de revue laten passeren en
zullen in de volgende lessen achtereenvolgens de principes en bouwstenen nader gaan

bezien.
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Vragen bij de eerste les
1. Welk belangrijk verschil bestaat er tussen een filmweergave en een televisieweergave?
2. Kan een elektronenstraal zich in de lucht bewegen?
3. Waarom kunnen we voor televisie-uitzendingen geen gebruik maken van b.v. het
middengolfgebied?
4. Is een beeldfrequentie van 25 beelden per seconde aanvaardbaar?
5. In elke televisie-ontvanger vinden we 2 generatoren, die de spanningen voor de
afbuiging leveren; één voor de vertikale en één voor de horizontale afbuiging.
Waarom bevinden die generatoren zich in de ontvanger en waarom zendt men
deze spanningen niet tegelijkertijd uit met het beeldsignaal?
6. Wat is het doel van de synchronisatiesignalen?
7. Zijn deze synchronisatiesignalen hinderlijk? Kunnen zij de uitzending van de
beeldsignalen op de één of andere manier storen?
8. Hoeveel zenders zijn er nodig voor een normale televisie-uitzending?
9. Welk bezwaar is er verbonden aan z.g. recht-uit ontvangers voor televisie?
10. De beeldzender verzorgt de beeldinhoud + de synchronisatiesignalen. Waaruit
bestaat de beeldinhoud in feite?
11. Momenteel worden in onze televisiezenders 50 beeldjes per seconde uitgezon
den; elk beeldje wordt gevormd door 625 lijnen. Welk bezwaar is er nu# om b.v.
1000 lijnen per beeldje uit te zenden?
12. Bij de huidige ontvangers maakt men gebruik van een gemeenschappelijke mengtrap voor de geluid- en beeldsignalen.
Welk extra voordeel brengt deze methode nog meer mede?

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat vragen als b.v. no. 4 kortweg beantwoord
worden met "ja" of "neen"; een korte toelichting is wel gewenst.

1-16

TELEVISIE-TECHNIEK

2e les

De Icatodestraalbuis
In deze buis, die we verder kortheidshalve maar KSB zullen noemen, onderscheiden we
ten eerste het scherm waarop we de lichtverschijnselen zichtbaar willen maken.
Hoewel het wellicht overbodig is, wil ik er toch op wijzen, dat ook deze buis geheel
luchtledig moet zijn.
Dan volgt het systeem, dat in staat is om elektronen voort te brengen; dat is dan de
katode. Wanneer deze elektronen gebundeld zijn tot een straal en waar deze
straal het scherm met voldoende kracht treft zal zich een lichtvlek vertonen. Om de
kracht waarmede de elektronen dit scherm moeten treffen te vergroten is het noodza
kelijk, dat we hun snelheid verhogen. De inrichting waarmede we dit doen noemen we
het elektronenkanon (het "gun", een karakteristieke Engelse benaming). Daar het ge
wenst is, dat deze vlek zeer kleine afmetingen heeft moet er een inrichting zijn om
deze elektronenstraal te bundelen; hiertoe dient de focusseer-inrichting (fig. 1).
We hebben echter gezien dat een beeld op het scherm van een televisiebuis samenge
steld is uit lichte en donkere vlekken; er moet dus een mogelijkheid bestaan om de
lichtvlek te "doven", dus de helderheid te beïnvloeden. We doen dit met iets, dat qua
functie veel overeenkomst heeft met het rooster van een normale elektronenbuis, waar
mede we de sterkte van de elektronenstroom beïnvloeden. In de KSB heeft deze in
richting echter een geheel andere gedaante, doch we blijven het een rooster noemen,
ofschoon de benaming officieel "Wehnelt cilinder" is, naar de Duitse geleerde Wehnelt.
Uiteindelijk staat de stip, of zoals de Engelse benaming luidt, de spot, nu nog op het
midden van het scherm gericht. We moeten dus nog over een inrichting beschikken om
de straal over het scherm te kunnen bewegen. We noemen dit afbuiging en omdat,
zoals we zagen het nodig is de spot in twee loodrecht op elkaar staande richtingen te
bewegen, moeten we de beschikking hebben over twee afbuiginrichtingen, die geheel
onafhankelijk van elkaar moeten functioneren.
In de navolgende beschouwingen zullen we de boven opgesomde inrichtingen achter
eenvolgens behandelen; we zullen daarbij zien dat er verschillende methoden bestaan
om bv. de afbuiging of de focussering tot stand*te brengen.
Allereerst zullen we deze beschouwingen een theoretisch karakter geven, om tenslotte
de materiële opbouw van de KSB nader te belichten.
De beeldbuis is samengesteld uit één stuk glaswerk. Het beeldscherm is van nature
wit-achtig en de ideale toestand is, dat we in pikdonker gaan kijken naar de TV.

Aan het eind van elke les zullen we de bij die les behorende onderdelen behandelen,
benevens de ïnstelvoorschriften en de storingsmogelijkheden. De kans bestaat, dat
daarbij een onderwerp aangeroerd moet worden, dat nog niet in de lessen behandeld is.
Wees er zeker van, dat het alsnog aan de beurt komt.
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Dat witte scherm ontvangt dan van buiten-af geen enkel licht en is dus donker. Elk
lichtverschijnsel van binnen-uit zien wij dan heel duidelijk. De praktijk brengt echter
mee, dat we niet in volmaakte duisternis zitten en dus dat witte scherm zien. De licht
verschijnselen door de inwendige bestraling worden echter niet lichter en het verschil
in licht tussen scherm en beeld wordt dus geringer.
We zeggen dan: het beeldcontrast vermindert.
Door nu een grauwfïlter vóór het beeldscherm aan te brengen bereiken we, dat elk van
buiten komend licht heen en terug door dit grauwfilter moet om ons oog te bereiken.
Het elektronisch gevormde beeld moet echter maar één maal door het filter, waardoor
we een contrastverhoging ervaren. Nóg mooier wordt het, wanneer we een zgn. cir
culair polorïsatïefilter van Polaroid toepassen; dit geeft slechts een vermindering van
ca. 40% voor het elektronisch beeld, maar een volkomen blokkering voor opvallend
licht.
Helaas is het vrij kostbaar.
Om de betrekkelijk kwetsbare voorzijde van de beeldbuis, dus de schermzijde te be
schermen wordt steeds een zgn. implosiescherm van plexiglas toegepast, een plaat van
5 h 6 mm dikte.
Het wordt helaas elektrostatisch geladen en trekt stof aan. Vrijwel over de gehele linie
gaat men nu deze afzonderlijke beeldbuisbescherming vervangen door een op het beeld
scherm geplakte beschermingslaag, die dunner en taaier is; dit is het zgn. laminated
shield.
De organen en functies van de katodestraalbuis
De ka tode van een elektronenstraalbuis is de bron van de elektronenstroom. Evenals
bij een normale radiobuis is dit een metalen lichaam dat door elektrische stroom wordt
verhit. De gedaante wijkt echter sterk af van het traditionele buisje: het is veeleer een
tafeltje, dat bedekt is met een materiaal, dat de elektronen gemakkelijk doet uittreden,
bv. strontiumcarbonaat.
Boven die katode vormt zich een elektronenwolk. In een dergelijke wolk zal er een heen
en weer gaande e|ektronenbewegïng bestaan van en naar de katode. Brengen we nu op
enige afstand van de katode een plaatje aan van gelijke afmetingen, en brengen we dit
op een positieve spanning t.o.v. de katode, dan zal dit op de elektronen een aantrek
kingskracht uitoefenen, waardoor de elektronen een bepaalde snelheid verkrijgen; de
grootte van die snelheid hangt af van de positieve spanning op dat plaatje, dat we ook
hier de anode kunnen noemen (fig. 2). In het luchtledig van de buis zou men van
een "spanningsvol" kunnen spreken; is de positieve spanning op de anode bijvoorbeeld
100 volt t.o.v. de katode en is de onderlinge afstand tussen anode en katode 20 cm,
dan zou men kunnen zeggen: op elke cm afstand van de katode af stijgt de spanning

met 100/20 = 5 volt, of zo men wil: over elke 20/100 = 1/5 cm = 2 mm stijgt de span
ning 1 volt.
We spreken hier echter nooit van spanningsvol, doch potentiaalverschil of spanningsgradient. Welnu, na het doorlopen van een potentiaalverschil van 1 volt heeft het elektron
reeds een snelheid van 595 km per seconde of 595 km/s gekregen, terwijl bij spanningen
van ca 25 kV = 25.000 V die snelheid reeds 1/3 van de lichtsnelheid bedraagt'.
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We moeten ons echter wel realiseren, dat het hier om de snelheid van de individuele
oftewel alleenreizende elektronen gaat en hierin ligt dus een groot verschil met de
snelheid van een elektronenstro om, (dus een "elektronengedrang") in een ge
leider, die zoals we weten geli}k is aan de snelheid van het licht, dus 300.000 km/sec.
De aldus veroorzaakte elektronenstroom heeft echter volstrekt nog niet de vorm van
een elektronenbundel. Om deze te veroorzaken dienen we gebruik te maken van wat
men de elektronenoptiek noemt, omdat men in feite deze bundeling zonder veel
bezwaar vergelijken kan met de bundeling van lichtstralen in optische (glazen) lenzen.
(Op de werking van de elektronen-optiek berust ook de werking van de elektronen
microscoop).
Een elektronenoptiek kan tot stand komen met behulp van elektrische velden of
met magnetische velden. Zoals we weten spreken we van een elektrisch veld,
wanneer er tussen twee metalen platen een potentiaal verschil heerst, zoals bv. tussen
de platen van een condensator, waarop een bepaalde spanning is aangesloten (fig. 3).
Een magnetisch veld wordt aangetroffen tussen de polen van een magneet (fig.4).
In beide gevallen kan dat veld of homogeen zijn óf een andere gedaante hebben,
hetzij convergerend of divergerend. We zien dit duidelijk, wanneer we kans zouden
zien in zo'n veld een "platte grond" te tekenen van de plaatsen waar gelijke poten
tiaalverschillen of magnetische veldsterkten heersen; door punten met gelijke poten
tiaalverschillen of veldsterkten met lijnen te verbinden verkijgen we de equipotentiaal
lijnen, zoals dat ook geschiedt met de plaatjes van het K.N.M.I. waarop de barometer
standen over een groot gebied op deze wijze zijn aangegeven (de zgn. isobaren).
Lopen deze lijnen nu recht, dan kan men van een homogeen veld spreken; in de meeste
gevallen zal echter slechts een klein gedeelte van het veld homogeen zijn, zoals we
uit de figuren 8 en 14 zien.
Elektrische lenzen
Door tussen rooster en anode een tweetal ronde buizen aan te brengen en deze buizen
op potentialen van verschillende hoogte aan te sluiten verkrijgen we een elektrische
(of elektrostatische) lens (fig. 5). Het elektrisch veld is echter volstrekt niet homogeen,
hetgeen we duidelijk zien in de gekromde equipotentiaalvlakken op de doorsnee-tekening van die elektrische lens. Overeenkomstig het gebruik in de lichtoptiek hebben
we ook hier slechts één elektronenbaan (vergelijk: lichtstraal) getekend; in feite door
lopen alle elektronen deze optiek, doch ze worden evenals de lichtstralen, alle op één
punt geconcentreerd, zodat we van een convergerend lenssysteem moeten spreken
(= samenkomend). Tenslotte wijzen we hier nog op de overeenkomst van deze elektrische
lens met een dubbelbolle optische lens. Het verloop van de potentiaal, dus het potenti
aalverschil zien we in de kromme onder het lenssysteem.
Een andere vorm van elektrische lens zien we in fig. 6 waarbij gebruik gemaakt wordt
van een elektrode, waarin een ronde opening is aangebracht. Hierin worden de elek
tronenbanen, die van links af evenwijdig het systeem binnentreden, echter niet samen
gebundeld doch veeleer uiteengespreid. We spreken hiervan een divergerende
lens en wijzen op de overeenkomst van een plat-holle optische lens.
Een met ons eerste systeem verwante lens zien we in fig. 7, waarbij de evenwijdige (van
links) binnentredende elektronen convergerend worden afgebogen; hier bestaat de over
eenkomst met een plat-bolle optische lens.
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Een divergerende elektrische lens; zie overeen
komst met plot-holle optische lens. De ploot,
waarin zich de opening (het diafragma) bevindt,
dus het rooster, is op gelijke potentiaal (VI) als
de anode, doch op een positieve spanning ten
opzichte van de katode.

Elektrische convergerende lens, overeenkomstig
de plat-bolle optische lens. Rooster en katode
bevinden zich op gelijke potentiaal; de anode
heeft een positieve spanning VI t.o.v. rooster/
katode.
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Magnetische lenzen
Een dergelijke lens heeft de gedaante van een spoel, terwijl de elektronenbundel door
de opening van de spoel gaat (fig. 8). Voor de elektronenoptiek is het hierbij belang
rijk, dat het magnetische veld kort is; de spoel moet dus plat zijn. Uit de figuren blijkt
wel duidelijk, dat hier volstrekt geen sprake is van een homogeen veld (het is dit niethomogene veld, dat bij de elektronenmicroscoop zeer grote vergrotingen mogelijk maakt).
Bij dit magnetische lenssysteem is uitsluitend sprake van convergerende werking, dus
overeenkomstig de dubbel-bolle optische lens. De verklaring van deze bundeling kunnen
we vinden in de zgn. rechterhand-regel, waarin het verband wordt vastgelegd tussen (a)
de richting waarin het elektron zich beweegt, (b) de richting van het daarop werkende
magnetische veld en (c) de richting waarin de baan van het elektron zal gaan afwijken
onder de invloed van b. Denken we ons de situatie zodanig, dat de uitgestoken wijs
vinger in de richting van de magnetische krachtlijnen loopt en de gekromde middel
vinger in de bewegingsrichting van het elektron, dan zal de uitgestrekte duim de richting
aangeven waarin de uitgeoefende kracht werkt.
Omdat het niet gemakkelijk is de regel te hanteren wanneer we niet over drie dimensionele afbeeldïngsmogelijkheden kunnen beschikken, moeten we er ons toe bepalen vast
te stellen, dat de baan van het elektron een kromming en een "wrong" verkrijgt en dat
deze voornamelijk binnen de spoel optreden; de in- en uittredende trajecten zijn recht.
Het elektronenkanon
Hierin ontstaat de feitelijke elektronenbundel; de basis ervan vormt de katode, een
busje waarin zich de bïfilair gewikkelde gloeidraad bevindt (fig. 9). Op de bovenkant,
dus op het "deksel" van het busje is een stof aangebracht bv. bariumcarbonaat of strontiumcarbonaat of ook wel een mengsel van beide stoffen; bij verhitting zullen deze
elektronen vrijmaken (zg. thermische emissie, die eveneens bij alle andere thermische
of radiobuizen optreedt).
Om de katode is een tweede busje aangebracht; in de bodem bevindt zich een kleine
opening. Dit busje nu is de Wehnelt-cilinder en vervult de rol van rooster in de KSB.
We brengen nu verder een anode aan in de vorm van een wijde buis, concentrisch en
op enige afstand van de Wehnelt-cilinder; ook kunnen we deze buis geheel weglaten
en bv. de hals van de glazen KSB inwendig met een geleidende laag bespuiten en deze
laag met de anodespanning verbinden. De aansluiting voor deze anode zit buiten op de
glasbalon . Dat gaatje in de Wehnelt-cilinder is kleiner dan een millimeter in door
snede.
De Wehnelt-cilinder, die we nu verder maar overeenkomstig het (verkeerde) gebruik
rooster zullen gaan noemen wordt gebracht op een spanning die zowel negatief als po
sitief t.o.v. de katode gemaakt kan worden. Maken we die spanning positief, dan is de
zaak vrij eenvoudig te volgen: de uit de elektronenwolk om de katode vrijkomende
elektronen ondergaan een snelheidsverhoging bij hun vlucht naar de anode; het positieve
rooster vergroot het aantal elektronen, dat aan die vlucht zal deelnemen.
Maken we de spanning op het rooster echter negatief, dan zal het grootste aantal elek
tronen teruggestoten worden naar de katode; slechts in het midden van het gaatje in het
rooster is d.e (negatieve) macht van het rooster minder groot en zullen enige elektronen
toch nog kans zien, zij het dan met loden schoenen, zich naar de anode te begeven. In
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Fig. 13

het rooster hebben we dus de mogelijkheid om het aantal elektronen dat zich naar de
anode kan begeven te beteugelen; in de praktijk zullen we het rooster laten variëren
van een bepaalde negatieve spanning tot aan een spanning die even hoog is als de
katode. Overigens is het zeer wel mogelijk het rooster op een constante spanning te
handhaven en de stuurspanning aan de katode te brengen; bij oscilloscopen kent men
zelfs de mogelijkheid om de stuurspanningen zowel aan het rooster als aan de katode
te brengen ter verkrijging van bepaalde effecten. Naast deze bezigheid verricht het
rooster echter nog een andere, zeer belangrijke functie. Katode en rooster vormen
namelijk tezamen een convergerend elektronen-lenssysteem (fig. 10). De elektronen
verlaten de katode echter volstrekt niet in bundelvorm; vanuit elk punt van het katodeoppervlak treden de elektronen in vrijwel alle richtingen uit; mede door de afme
tingen (|d 6 mm) kan men de katode niet als één punt beschouwen. Door de convergerende
werking van het rooster kan hoogstens bereikt worden dat enige bundeling optreedt.
Op de plaats nu waar de bundel de geringste doorsnede heeft kan men met enige wel
willendheid van een bundelknoop spreken.
Toch mogen we wel van vooruitgang spreken want deze bundelknoop is reeds véél kleiner
dan het katodeoppervlak. Wanneer we er nu nog in zouden slagen een tweede elektronenlenssysteem aan te brengen, kunnen we uiteindelijk de katode als één scherpe spot op het
beeldscherm afbeelden.
Dit tweede lenssysteem noemen we de
FoCU!

inrichting

Vóórdat we echter verder gaan moeten we goed voor de geest houden, dat het rooster in
de eerste plaats dient om de hoeveelheid elektronen in de bundel te beïnvloeden; de
bundelingswerkzaamheid is eveneens een belangrijke functie, die echter evengoed plaats \
vindt of er nu veel of weinig elektronen in de bundel aanwezig zijn.
Elektrostatische focussering
Het tweede lenssysteem zouden we kunnen uitvoeren op de reeds beschreven elektrische
wijze; een holle buis wordt toegevoegd aan ons reeds aanwezige elektronenkanon (fig. 11).
Tussen de eerste anode en de tweede anode moet een behoorlijk potentiaalverschil aanwe
zig zijn, terwijl de 2e anode steeds de hoogste potentiaal moet bezitten. Uit de aard van
de zaak kan dit potentiaalverschil voor verschillende buizen verschillend liggen, zodat
men potentiometerschakelingen toepast. De spanning op de 2e anode ligt meestal vast;
men varieert dan de spanning op de eerste anode. Meestal bedraagt die ca 1/4 van die
op de tweede anode.
Meteen springt ons een onaangename complicatie in het oog: wanneer we de focussering
gaan instellen om de fijnste spot op het scherm te verkrijgen variëren we dus de spanning
op de eerste anode. Maar . . . wanneer we even het eerste lenzensysteem afzonderlijk
en los van de rest bezien, valt het ons op, dat we hierdoor de anodespanning van dit
systeem variëren, hetgeen in feite hetzelfde betekent als het variëren van de roosterspanning van dat systeem; dat is trouwens zo bij alle elektronenbuizen, maar . . . met
dat rooster variëren we de hoeveelheid elektronen, dus de lichtsterkte.
Deze manier, de focussering door verandering van de spanning in het 2e lenzen
systeem, de zgn.' elektrostatische focussering, lijkt de ware niet.
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De helderheid van de spot is bij fig. 15 over het gehele
traject overal even helder; bij fig. 16 neemt naar boven de
helderheid van de spot toe als gevolg van de grotere snelheid
die door de hogere spanning op de afbuigplaat verkregen is.
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Elektronen kanon van de KSB DG 13-2 voor elektrostatische
afbuiging en focussering.

= platen voor horizontale afbuiging
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Om dit bezwaar voor een groot deel weg te nemen, is men er toe overgegaan een extra
elektrode tussen het rooster en het lenssysteem aan te brengen (fig. 12). Men kan deze
elektrode met een schermrooster vergelijken; het wordt aan een tussengelegen hoogspan
ning gelegd en men spreekt dan ook van tetrode KSB (de oorspronkelijke uitvoering noemt
men een triode KSB).
De magnetische focussering
Bij die methode maken we gebruik van een magneetveld om de buishals, zodat de hart
lijnen van buis en spoel samenvallen. De door deze spoel teweeggebrachte magnetische
2e optiek bundelt de elektronen tot één fijne spot op het scherm; in feite wordt met de
ze methode een betere focussering verkregen dan met de zoëven besproken methode (fig.
13). Hóe we dit magnetisme nu veroorzaken is bijkomstig; we mogen hierbij zowel van
een elektro-magneet als een permanente magneet gebruik maken; voor de elektromagneet
is het wel van belang het veld "plat" te maken. De spoel moet dus plat zijn en om een
bevredigende toestand te verkrijgen doen we het best een "kern" aan te brengen, ofschoon
de kern hier om de spoel heen grijpt. Het magneetveld is dan zeer scherp geconcentreerd
ter plaatse van de open ringvormige sleuf in de magneet "pot". In feite lijkt deconstructie
wat op die van de bekrachtigingsspot van de oudere E.D. luidsprekers; de luchtspleet zit
echter op een andere plaats (fig. 14).
Ook kan men van permanente (bv. ferroxdure) magneten gebruik maken; in deze beide
gevallen kan men de spot focusseren (a) door de sterkte van de magneet te variëren en
(b) door de magneet om de hals te bewegen van voor naar achter, totdat de fijnste spot
verkregen is. Bij dit magnetische systeem wordt de helderheid, dus de werking van het
rooster volstrekt niet beïnvloed, doch wel moeten de as van de buis, d.w.z. van de elektronenstraalbuis en die van de magneet samenvallen. Het variëren van de magnetische
veldsterkte geschiedt door het variëren van de bekrachtigingsstroom; de sterkte van per
manente magneten heeft men in de hand door het aanbrengen van een zgn. magnetische
shunt, een stuk weekijzer dat parallel aan het magnetische materiaal verschoven kan
worden. Versterking of verzwakking van het veld moet de vorm van de stip onbeïnvloed
laten; blijft deze niet cirkelvormig dan is het magneetveld niet omwentelingsymmetrisch
en klopt de zaak dus niet.
Overigens kunnen zich in de katodestraal nog verschijnselen voordoen die de spot groter
doen worden. De zich min of meer evenwijdig aan elkaar bewegende elektronen in de
straal stoten elkaar namelijk als gelijknamig geladen lichamen af. Om dit effect te ver
kleinen streeft men naar een katodestraal met betrekkelijk weinig elektronèn, doch met
een grote snelheid. Deze verkrijgt men door een hoge anodespanning, tot 15.000 volt
toe te passen.
Nu hebben we dus een geconcentreerde spot, die in helderheid gemoduleerd kan worden
(aantal elektronen) maar de spot staat nog star op het midden van het beeldscherm gericht.
Hierin kan echter verandering komen; we beginnen met de
Afbuiging
Dit afbuigen vereist op zichzelf weinig vermogen, ook al zijn de elektronen niet geheel
zonder massa. De eenvoudigste methode maakt gebruik van elektrische velden; we spre
ken van
T2-11

=€880 rr^
5M
ct

♦350V

tt
P|
200 k

♦60V

t

--- 9

u

5M

Input
y platen

♦1900V

P4 ♦500V

500k

SOOk

-----1

♦1800V ,M p2

1M

Input
i platen

♦2000V

500k

C2

2000V

i

r

P3

9-^

Input helderheid

Fig. 18
Spanningsvoorziening voor een elektrostatische KSB. De potentiometer P2 dient om de Focussering in te
stellen; de potentiometers P2 en P3 dienen om het beeld te centreren, d.w.z. om fabricageafwijkingen
waardoor de spot in rusttoestand niet op 't midden van 't scherm zou komen te compenseren. In feite
dienen P2 en P3 om brugschakeling in te stellen, terwijl met P4 de focus-instelling geschiedt. De helder
heid wordt hier op het rooster no. 1 gebracht via een condensator C2. Zoals we later zullen zien kunnen
we dit ook doen op de katode via de condensator Cl, die dan van aarde (= - anodespanning) losgemaakt
wordt. C2 wordt dan aan aarde gelegd.
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Elektrostatische afbuiging
Voor de goede orde moeten we allereerst vaststellen, dat we slechts aan afbuiging kunnen
gaan denken, wanneer de focussering geschied is en de bundel zo slank moge lijk is.
Natuurlijk is dit principeel pas het geval op het scherm: dóór is de bundel tot een stip
geconcentreerd. In feite mogen we ons echter de gehele bundel als één lijn voorstellen
In de volgende beschouwing, waarbij de focussering dus als afgedaan wordt aangenomen.
Voorts dienen we te bedenken, dat de elektronen na het verlaten van de focusseerinrïchting praktisch hun grootste snelheid bereikt hebben; de daarna volgende afbuigsystemen
mogen géén verdere versnellingen teweeg brengen.
Onder en boven de elektronenstraal (zoals we de bundel nu maar zullen noemen) brengen
we een metalen plaat aan; tussen deze platen bestaat een potentiaalverschil (fig. 16a).
In de regel doet men het zo, dat de spanning op de éne plaat bv. 50 volt lager en op de
andere plaat 50 volt hoger is, dan de anodespanning; hun gemiddelde spanning is nu ge
lijk aan die van de anode. Tussen de platen heerst een homogeen elektrisch (men zegt
ook wel elektrostatisch) veld (nemen we nu maar aan). Het resultaat is nu, dat de elek
tronen (en dus ook de straal) aangetrokken worden door de plaat met de hoogste poten
tiaal; er staan dus op elk elektron twee krachten: de kracht waarmede het naar de anode
getrokken wordt en een kracht loodrecht daarop en gericht naar de plaat met de hoogste
spanning. Door deze beide krachten zal het elektron een gebogen baan gaan volgen en
volgens berekeningen is dit een parabool. Is echter het elektron buiten het elektrische
veld gekomen, dan zal het zijn rechtlijnige baan vervolgen, doch de verkregen afwij
king blijft behouden en de nieuwe baan maakt dus een hoek met de oude'.
Nu ligt het voor de hand, dat iemand de vraag voelt opkomen: Waarom nu twéé afbuigplaten? Eén plaat zou toch voldoende zijn om de afbuiging tot stand te brengen, wanneer
we het "gun" naar de rand van het beeldscherm zouden laten wijzen (fig. 16b). Het ant
woord op die vraag luidt, dat het ongewenst is om aan de versnelling die het elektron reeds
bezit in de richting van het scherm er nog een toe te voegen in de vorm van de spanning
op de afbuigplaat; tijdens de normale werking zal nl. de spanning op die plaat afwisselend
hoger en lager worden en hiermede zou dus het elektron niet alleen minder of meer afge
bogen worden, maar tevens telkenmale bij het afbuigen een grotere snelheid verkrijgen en
daarmede zou het scherm niet alleen op een andere plaats getroffen worden maar tevens
met meer kracht, waardoor de helderheid varieert. En dat is ongewenst.
Door twee platen te nemen en hun gemiddelde gezamelijke spanning gelijk te houden aan
de anodespanning is dit effect vermeden. Door nu 2 van dergelijke afbuigsystemen lood
recht op elkaar te plaatsen kan de spot het gehele scherm bestrijken. Helaas is het echter
niet mogelijk deze beide systemen ruimtelijk op één plaats aan te brengen; daarom passeert
de elektronenstraal eerst het éne systeem en dan het andere (fig. 17).
Het ligt echter voor de hand dat het dichtst bij de katode gelegen systeem de grootste uit
werking heeft op de afbuiging bij overigens gelijke afbuigspanningen; in de buizengids
staan inderdaad voor beide systemen verschillende gevoeligheidswaarden. Voor televisie
gebruik kan men de hieraan verbonden bezwaren opvangen door de gevoeligste voor de
horizontale afbuiging te bestemmen; het beeldje is nl. breder dan hoog. (Verhouding
hoogte tot breedte is 4 : 5).
Overigens worden buizen voor elektrostatische afbuiging, die meestal tevens van elek
trostatische focussering gebruik maken, weinig voor televisie toegepast, omdat de spot
te groot blijft en te hoge zaagtandspanningen op de platen moeten worden toegepast
T2-13

Fig. 20 (boven)
Bij elektromagnetische afbuiging: afwijking
loodrecht op de veldrichting.
Fig. 20 (onder)
Bij elektrostatische afbuiging: afwijking volgens
de veldrichting.
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De binnenwand van elk der glosballonnen is gemetalliseerd en vormt de naversnellingsanode.
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plaatjes op elkaar te monteren kunnen we de beide krachten optellen en dus verdubbelen
öf op nul brengen, of op elke waarde die daartussen valt. Door beide plaatjes samen te
verdraaien kunnen we de richting bepalen.
Blijft als belangrijk punt nog over het
Beeldscherm
De elektronenstraal zelf is, zoals we zagen ('.) onzichtbaar; een lichtvlek krijgen we
eerst, wanneer die straal een bepaalde substantie treft. Om dit effect te bereiken be
schikt de techniek over verschillende stoffen; bij een "elektronen-bombardement" (zo
noemt men het, wanneer de straal die stof raakt) wordt de bij deze botsing vrijkomende
energie omgezet in licht. Dit verschijnsel noemt men luminescentie en wel katodeluminescentie ïn verband met de "krachtbron"; overigens mogen we het niet verwarren
met fosforïscentie, zoals we deze bij lichtgevende stoffen, bv. op onze wekker waar
nemen. Hier licht de stof nl. pas nó wanneer de oorzaak (in dit geval het daglicht)
weggenomen is, en nog^ lang daarna soms. Bij ons beeldscherm mag het nalichten maar
héél kort duren (fig. 25),
Welke stof (lumïnofoor) we nu toe gaan passen hangt helemaal af van de kleur die we
verlangen. Meestal ziet men in de katodestraaloscilloscopen een heldere groen kleur,
die aangenaam aandoet en weinig vermoeit aan de ogen; voor TV-toestellen ziet men
meestal blauw-achtig witte oplichting. We moeten echter niet denken dat de behande
ling van dit onderwerp hiermede kan eindigen. Om te beginnen zal de luminofoor tegen
de binnenwand van het schermvlak gestreken zijn; de stof wordt dus in de "rug" door de
elektronenstraal geactiveerd. Resultaat: binnen in de buis komt het beeld helderder te
zien dan aan de voorzijde (fig. 25). Bovendien straalt die helderheid binnen in de glas
bollen via allerlei reflecties naar de andere delen van het beeldscherm, die beter donker
kunnen blijven. Resultaat: contrastvermindering. Remedie hiertegen is het opdampen van
een dunne aluminiumlaag binnen in de buis, zeer dun natuurlijk. De lichtopbrengst wordt
daardoor iets gunstiger en reflecties worden vermeden (fig. 25, onderhelft).
Een andere narigheid doet zich voor door de dikte van het glas. De buis is sterk lucht
ledig gepompt, dus op het beeldscherm staat een grote druk van buiten af. Helemaal
vlak mag men het dus niet maken en de dikte moet behoorlijk zijn. De luminofoor is op
de glaswand gespoten; bij oplichten straalt de helderheid in alle richtingen door het
glas. Resultaat: een deel van de lichtstralen zal in het glas blijven en zgn. halovlekkenveroorzaken, die door herhaald reflecteren binnen het glas nog storend werken; elke
lichtstip wordt dan door een lichtcirkel omgeven, zo ongeveer als een kring om de
maan (fig. 26).
Tenslotte komt een vrij onaangenaam verschijnsel ter sprake. Tot nu toe hebben we de
elektronen uit de katode laten treden, ze samen gebundeld en de bundel krom gebogen.
Ondanks de grote zorg bij de fabricage blijven er echter steeds gasresten in de glasbalon achter. Vooral nu in de omgeving van de bundelknopen zullen zich hier gas-ionen
gaan vormen, dus gas-atomen, waar een elektron te kort is of een elektronenoverschot
bestaat (resp. de positieve en negatieve ionen).
De positieve ionen zoeken de (negatieve) katode op en beïnvloeden de levensduur
ongunstig (men noemt dat vergiftigen); de negatieve ionen hebben uit de aard der zaak
meer belangstelling voor de anode en ondergaan zo alle bewerkingen als versnellen,
focussering en afbuiging. Ze gedragen zich hierbij nagenoeg als elektronen (fig. 27).
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Fig. 24
Moderne beeldbuis met rechthoekig scherm en bevestigingsoren.
Beneden de hols zien we op de foto de hoogspanning-oonsluiting.
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Uitwerking van elektrostatisch-veld is op elektronen en ionen nagenoeg dezelfde.
Invloed van elektromagnetisch veld op elektronen is veel groter dan op ionen.
Elektrostatische focussering: ionen worden goed gefocusseerd.
Elektromagnetische focussering: weinig invloed op de ionen.
Felle ionenvlek bij magnetische afbuiging en elektrostatische focussering, wanneer geen voorzorgen
genomen zijn.
f) Vage ionenvlek bij magnetische afbuiging en magnetische focussering, zonder verdere voorzorgen.
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Fig. 29

Fig. 30

Elektronenkanon van een buis
voor elektromagnetische af
buiging en elektromagnetische
focussering. Let op het scheef
geplaatste elektronenkanon.
(Foto Philips)

Elektronenkanon van een buis
voor elektrostatische focussering en elektromagnetische
afbuiging, (foto Philips). Zie
ook fig. 32.

Fig.30a
Het systeem van fig. 30; G4 en 6 zijn naversnellingsanoden, waarbij de
ionen stranden in G4. De spanning op G4-Ó is 18.000 volt'. G5 is de
focusserïngs-anode, die doorverbonden is met G3; de focusseringsspanning
bedraagt ca 100 V. G2, de eigenlijke anode krijgt ca. 300 volt; de
stroom door G4 en 6 is zéér klein, ca. 100 yu A = 0,1 mA. G4 en G6
worden doorverbonden door drukveertjes met de gemetalliseerde binnen
wand van de glasballon. De hoogspanningsaansluiting komt opzij van de
glasballon tot stand op een door het glas gevoerd contactpunt je.
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Fig. 31

buishals

— ionenval

\
l
I
l
I

Wehnelt cilinder

richting
ionen

magneet
15 kV

\
elektronen

*5
+30 V

L_____ !
ionen + elektronen

Fig. 33
T2-20

Fig. 32

Nu hebben alle beeldbuizen voor televisiedoeleinden uitsluitend elektromagnetische
afbuiging en tot voor enkele |aren waren ze steeds ingericht voor elektromag
netische focussering.
Nu blijkt dat elektromagnetische velden maar geringe uitwerking hebben op die ionen,
omdat hun massa veel groter is dan de massa van elektronen; de massa is wel enkele
duizend malen zo groot.
Het ongunstige gevolg hiervan is, dat bij de normale elektromagnetische afbuiging de
elektronen over het gehele scherm afgebogen worden en die zware ionen maar een
plekje midden op het scherm bestrijken.
Een gunstig gevolg van ditzelfde verschijnsel is echter dat de elektromagnetische
focussering slecht is, zodat de bundeling van de ionen nooit scherp is. We zien dan
een diffuus verlichte plek van 20 x 20 mm.
Nu is de elektromagnetische focussering vrij kostbaar en daarom wordt thans algemeen
de elektrostatische focussering toegepast. We krijgen nu met een onaangenaam
verschijnsel te maken: de ionen, die maar over een klein plekje midden op het scherm
afgebogen kunnen worden door het elektromagnetische afbuigsysteem, worden door de
elektrostatische focussering verbazend scherp gebundeld. Het midden op het beeldscherm
beschreven plekje is nu hel verlicht en maar 4x4 mm groot, waarbij na korte tijd door
dit bombardement een gaatje in de luminescentie-laag onststaat, waarop de elektronenstraal geen licht meer kan ontsteken. Op het TV beeld zien we hier dus een permanente
donkere vlek, die we een IONENVLEK noemen.
Om deze te ontgaan heeft men het elektrodensysteem, het kanon, scheef geplaatst t.o.v.
de overige elektroden zoals de anoden. Men heeft dit niet alleen bij de elektrostatisch
gefocusseerde buizen gedaan, maar ook reeds bij de elektromagnetisch gefocusseerde,
want die diffuse ionen-wolk was toch uiteindelijk ongewenst. We zien in fig. 29 hoe
dat ging.
Zowel elektronen als de zware ionen schieten dus buiten het focusseersysteem. Nu is dat
voor de ionen zeer welkom, maar voor de elektronen niet. Nu brengt men echter met be
hulp van een eenvoudige magneet buiten de buis een extra afbuigveldje aan: de elektro
nen keren van hun dwalingen weer op het goede pad terug (fig. 31 en 32). De zware ionen
reageren echter niet op dit magneetveld en zijn en blijven dus buiten. Men noemt deze
list met scheef elektronenkanon en uitwendige magneet een ionen-val (ion-trap).
Bij de laatste buizen heeft men echter binnenin de buis, aan de binnenzijde van de
luminescentielaag een aluminiumlaag opgedampt. Deze laag nu levert een afdoende be
scherming tegen ionen, doch is volkomen doorlatend voor de elektronen, zodat men de
ionenmagneet en het scheef geplaatste gun laat vervallen. Zie fig. 36
Beeldvervorming
Het ideale beeld van een rechthoek zien we in beide figuren in gestippelde lijnen; links
zien we in getrokken lijnen de zgn.tonvervorming, terwijl we rechts de zgn. kussenvervorming zien (fig. 33).
Helaas is met het bovenstaande relaas nog lang niet alles verteld over de elektronenstraalbuis; deze punten worden echter niet vergeten doch komen in de verdere lessen
nog ter sprake.
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Fig. 34
Schema van een eenvoudig
beeldbuistestapparaot.

Fig. 35
Het instellen van de magnetische
focussering geschiedt door met
een schroevedraaier het schroefje
te verdraaien, waardoor de
magneetringen dichter bij elkaar
of verder van elkaar af gebracht
kunnen worden. Om de centreerplaaf jes te kunnen ver
draaien moet éérst het blokkeer-
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De beeldbuis
De beeldbuis is het kostbaarste deel van de TV-ontvanger en kan tevens het gevaarlijkste
deel zijn. Om te beginnen vervoeren we de beeldbuis steeds in zijn oorspronkelijke ver
pakking, een kartonnen doos, waarin de buis ligt met de "steel" naar boven gericht. Hij
rust dus op zijn scherm. Die steel is natuurlijk niet bedoeld als handvat voor de buis; om
de beeldbuis uit het karton te tillen moeten we het scherm met beide handen aanpakken.
Leggen we de buis ergens neer, dan moet hij steeds op het scherm rusten. Natuurlijk
leggen we eerst een rubbermat, een stuk vilt, of een kleedje neer. Breken van het glazen
omhulsel leidt tot implosie, het met kracht binnendringen van de lucht in de buis, die
oorspronkelijk luchtledig was. Onthoud goed, dat een implosie erger kan zijn dan een
explosie. Een oude buis kwijtraken is daarom een probleem. We kunnen echter op een
bepaalde manier de lucht laten binnenstromen, en daarna de buis met de hamer kapot
slaan, waarbij we echter op een normale glaschaos moeten rekenen; het is dus zaak om
dit in de kartonnen doos te doen en een beschermingsbril te dragen. Dit is trouwens
steeds gewenst als we de beeldbuis in- of uitbouwen.
Om de lucht te laten inlopen, verwijderen we eerst de bakelieten sokkel, waarbij we
vooraf de pennen afknippen. Dit moet met overleg geschieden. Daarna wordt het dichtsmeltpuntje van de buis zichtbaar. Hierin kunnen we met een vijl een groef maken, om
die plek dan met de kniptang af te knippen, waarna de lucht toestroomt. Ook slagaderbreuk is niet denkbeeldig bij omgang met de beeldbuis; zorg dat achter de schermen
steeds iemand aanwezig is!
Vóórdat we ook maar iets aanvangen met een beeldbuis moeten we maatregelen nemen
om géén tik te krijgen. De naversnellingsanode, de binnen in de conus (= het trechter
vormige deel) van de beeldbuis aangebrachte geleidende laag vormt met de afschermlaag buiten op de ballon een condensator van ruim 100 pF, die heel lang opgeladen kan
blijven op zijn bedrïjfspannïng, ca. 17000 volt. Maar ook als die spanning gezakt is tot
2000 volt is elke aanraking gevaarlijk. Niet zozeer omdat we door die elektrische ont
lading naar het hiernamaals gaan, want daarvoor is de energie te gering, maar omdat we
door de schrik-reactie heel veel nare dingen kunnen doen, bijv. de beeldbuis uit onze
handen laten vallen of onze medewerker met een elleboog een kaakfraktuur bezorgen.
Om te beginnen moet die uitwendige schermlaag (van aquadag, een grafietpasta) steeds
geaard zijn; meestal doen we dat met een verende messingstrip. Verder moeten we de
anodeaansluitïng aarden, maar de aardïngsdraad moeten we éérst tegen het chassis hou
den en dón pas aan die anode-aansluiting, via een weerstandje van 1000 ohm.Die waarde
is niet kritisch. Ontladingshandeling enige malen herhalen.
Bij het inbouwen moet de afbuigspoeleenheid en alles wat er nog meer om de hals komt,
heel gemakkelijk aangebracht kunnen worden; elke mechanische spanning op de hals is
uit den boze.
Beeldbuistestapparaat
Er bestaan vrij eenvoudige middelen om de buis buiten de ontvanger te testen, zonder dat
daarbij zeer hoge spanningen te pas komen; 1200 volt is voldoende. We geven hier het
schema van een apparaat uit de handel (fig. 34) met de volgende mogelijkheden:
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a. onderzoek op sluiting tussen de verschillende elektroden (ook hoogohmige sluitingen).
b. emissie-meting.
c. meting van de anodestroom.
d. onderzoek van de afbeeldingsscherpte, van het contrast en van de helderheid.
Om kortsluitingen en isolatiefouten te achterhalen worden met de schakelaars S5 en
de diverse elektroden doorverbonden en via de begrenzingsweerstand R5, de condensator
C en het neonlampje met parallelweerstand
4 standen van S5 en
eventuele

op de 450 V

aangesloten. Bij elk van de

wordt telkens één van de elektroden afgeschakeld, waarmede een

sluiting gelocaiiseerd wordt, door oplichten van het neonlampje. Dit gebeurt

als de weerstand lager is dan 10 M Q
Met de gekoppelde schakelaar S3 en S4 wordt de Wehneltcilinder (= rooster) met de nuldraad van de secundaire wikkeling van de transformator verbonden; aan dezelfde lijn, doch
via een mA meter, ligt de katode van de buis; R3 is een para Nel weerstand. Terwijl de roos
ters 2 en 3 over de serieweerstand met de 450 V aftakking verbonden zijn, krijgt de anode
een spanning van 1200 V via Rl en R2. De mA meter geeft nu al de totale emissie van de
buis. Wordt schakelaar S2 geopend, dan lezen we de stroom van de beide roosters af; het
verschil geeft de beeldstroom (anodestroom).
Om de beeldscherpte te controleren verbinden we het rooster (=wehnelt) met de katode;
de beide andere doorverbonden roosters hangen aan de 450 V aftakking en de anode aan
de 1200 V. Ongeveer in het midden van het scherm zien we nu een ronde of licht ovale
lichtvlek, die bij een goede buis scherp omlijnd moet zijn.
Op den duur kunnen we met dit vrij eenvoudige apparaat ons een opinie vormen over de
eigenschappen van een beeldbuis, die tijdens deze beproeving gerust in de TV-ontvanger
kan blijven zitten'. De gloeistroom wordt nl. eveneens door dit proef-apparaat geleverd;
de buis wordt met een huishouder aangesloten op het controleapparaat. Natuurlijk zijn
er ingewikkelder apparaten nodig voor de z.g. dynamische beproeving, maar daar zijn we
\ toch voorlopig nog niet aan toe. Tot zover ons beeldbuistestapparaat.
De afbuigeenheid is een tot één geheel gevormde kluit spoelen, die om de hals geschoven
wordt en door middel van een strop-met-schroefje, om de hals wordt vastgezet, zo dicht
moge lijk bij de conus. Deze eenheid kan een scheef beeld geven en moet dan om de huls
verdraaid worden, waarbij elke keer het schroefje los gedraaid moet worden. De afbuig
eenheid is natuurlijk ons uitgangspunt; de centreer-inrichting zit er aan vast en komt dus
aan de beurt als het beeld geheel recht staat.
Bij de oudere buizen werd zoals we zagen, steeds magnetische focussering toegepast (MW
buizen), waarvoor een ionenval noodzakelijk is. Deze val bestaat uit één magneetje met
twee armen, die om de buishals grijpen of twee magneetjes op een juk. De pijl die we er
meestal op vinden moet naar de huishouder gericht zijn (segment 9); de plaatsing is steeds
zo, dat van achteren op de beeldbuis gezien die ionenval steeds aan de andere zijde zit,
als waar zich de hoogspanningsaansluiting bevindt. Verder moet de val steeds zo dicht mo
gelijk tegen de afbuigeenheid aan zitten.
We beginnen met geringe helderheid (straalstroom ca 50//). Door de val tussen buisvoet en
afbuigspoel in langsrichting te bewegen kunnen we de grootste helderheid vinden. Daarna
verdraaien we de val rond de hals om de juiste positie te vinden. Daarna helderheid om
hoog draaien.
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Aan de gelijkmatigheid van de helderheid over het gehele scherm zien we wel of de
val op de goede plaats zit. Zo mogelijk gebruiken we een testbeeld met zoveel mogelïjk wit er in; bij een dambordpatroon is de verhouding wit : zwart = 1 : 1 te ongunstig
voor dit doel. Nu mogen we echter nooit die val alleen bezien; hij werkt samen met
de centreringsmagneetjes. Dit zijn 2 plaatjes magneetstaaf die ten opzichte van elkaar
verdraaid kunnen worden, om de grootte van hun magnetisch veld te variëren.
Hiermee kunnen we dus het beeld minder of meer uit het midden van het scherm brengen.
Door ze samen te verdraaien kunnen we de richting van de centrering (of decentrering) bepalen. Daar ze eikaars werking beïnvloeden, moeten de ionenval en de cen
trering nó elkaar enige malen bïjgesteld worden. Het laatste woord heeft echter de
ionenval.
Door het algemeen invoeren van de statische focussering (AW buizen) en het gemetalli
seerde scherm, kon de ionenval geheel verdwijnen. Daar de buizen steeds korter worden
en de afbuiging over 110° plaats vindt, treedt de z.g. kussenvervorming op. Om deze
tegen te gaan, worden links en rechts van de afbuigeenheid magneetjes aangebracht.
Ook deze dienen ingesteld te worden, liefst met behulp van een testpatroon (zie fig.
33).
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Fig. 36
Hef elektrodensysteem voor een 25 cm beeldbuis A25-10W voor een
draagbare T.V. ontvanger. Totale lengte: 22,5 cm.
12 V gloeispanning, onodespanning 12000 V.
Daar het beeldscherm inwending voorzien is van een opgedampte
aluminumumiaag, is de ionen-val overbodig.
(Foto Lorenz.)
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Vragen bij de tweede les

1. Noem de elektroden, die we aantreffen in een tetrode katodestraalbuis voor elek
tromagnetische afbuiging.
2. De katode van een KSB heeft vri} grote afmetingen (ca. 5 mm tf). Vertel op welke
manier we het mogelijk maken deze katode op het scherm als een stip van kleine
afmetingen te projecteren.
3. Wanneer we een grote helderheid van de spot willen bereiken, moeten we dan
zorgen dat er veel elektronen in de bundel komen of moeten we zorgen voor hoge
anodespanning?
4. Schets in woord en beeld de werking van een elektrostatische focussering en van
een elektromagnetische focussering.
5. Vertel de invloed van beide focusseringsmethoden op de ionen.
6. Vertel waarom we voor televisiegebruik de voorkeur geven aan buizen met mag
netische afbuiging.
7. Is de snelheid van de individuele elektronen in de straal gelijk aan die van een
normale elektronenstroom in een geleider of wijkt die daarvan af?
8. Vertel hoe we de schadelijke ionenvlekken op het beeldscherm kunnen ontgaan.
9. Waarom bestaan er bezwaren tegen het aanbrengen van slechts één afbuigplaat
inplaats van twee?
10. Zijn de invloeden van de beide paren afbuigingsplaten bij een elektrostatisch
afbuigsysteem even groot? Verklaar het antwoord.
11. Welk verschil bestaat er tussen de verschijnselen: luminiscentie en fosforiscentie.
12. Hoe luidt de rechterhandregel? Bij welke in deze les genoemde verschijnselen is
deze van toepassing?
13. Wat is de bundelknoop?
14. Welke vorm van luminescentie veroorzaakt het oplichten van de lichtvlek op het
beeldscherm ?
15. Wat is het halo-verschijnsel op de beeldbuis; maak een vergelijking met een
overeenkomstig verschijnsel.
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TELE VISIE-TECHNIEK
les
Televisie-normen
Nu we in de vorige les de beeldbuis besproken hebben dienen we het televisie-signaal
eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Televisiesignaal
Hiermee bedoelen we de combinatie van de beeldinhoud met de synchronisatiesignalen.
Zoals we weten verdelen we die synchronisatiesignalen in twee groepen: de I ijn-synchronisatie en de raste r-synchronisatie . In het algemeen kunnen we zeggen
dat deze synchronisatie-signalen de gedaante hebben van impulsen; allereerst moet dus
worden vastgesteld wat een impuls is. In de dagelijkse spreektaal wordt dit woord ge
hanteerd voor plotseling opkomende handelingen; ook in de elektronentechniek kunnen
we spreken van een plotseling intredend verschijnsel.
Impulsen
Het eenvoudigst zouden we de grafische voorstelling van de spanning over een gloei
lamp kunnen tekenen; draaien we de schakelaar om dan springt de spanning plotseling
van nul volt op 220 volt (fig. 1). Wij spreken dan van een spa nn i ng-sp rong.
De spanningslijn verloopt dan horizontaal en wel evenwijdig langs de horizontale
as of zoals we die noemen, de x-as; in dit geval noemen we hem de t ij d-a s, omdat
langs deze as het tijdsverloop is uitgezet.
Op de verticale of y-as is de spanning aangetekend; dat is dan de spanning s-a s.
Draaien we na 5 minuten de schakelaar weer om, dan gaat de lamp uit en de spannings
lijn loopt stijl naar beneden naar de waarde nul.
Wanneer we dit verschijnsel enige malen achtereen herhalen met regelmatige tussenpo
zen dan krijgen we een figuur die wel een bloksignaal of ook wel een "kanteelspanning"
genoemd wordt; de verticale opgaande en neergaande lijnen noemen we de flanken
(fig. 2a). Nu hebben we de zaak echter toch wel wat te idealistisch opgevat, want die
flanken hebben we nu wel verticaal op de horizontale as getekend maar deze opgaande
flank, het voorfront genoemd, (de leading edge zeggen de Engelsen), zal in werkelijk
heid schuin naar rechts omhoog gaan; met andere woorden: er verloopt een bepaalde tijd
voordat de max. spanning is bereikt (fig. 2b). In de praktijk drukt men een flanksteilheid
uit in volt per seconde (micro seconde).
Ook het wegvallen van de spanning gaat volstrekt niet tijdloos; de neergaande flank
(de trailing edge) is dus ook niet verticaal maar loopt schuinrechts naar beneden.
En nu hebben we feitelijk het gunstigste voorbeeld genomen: een zuiver ohmse belasT3-1
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ting, de gloeidraad van een lamp. Wanneer we een capacitieve belasting nemen, (een
condensator laden) of een inductieve belasting in de vorm van b.v. een bekrachtigingsstroom door een veldspoel van een e.d. luidspreker, dan zien we nog heel wat anders.
We denken hierbij b.v. aan de triller voor de autovoeding, waar dat plotseling openen
en sluiten van een stroomkring ongewenste spanningspieken te voorschijn roept (fig. 3).
Het is nu met dergelijke impulsen (pulses zegt men in ‘t Engels) dat de synchronisatiesignalen worden doorgegeven. Ze verschillen sterk van de blokspanningen van de tril
ler. Want ze zijn ontdaan van die in- en uitslinger-verschijnselen, die deze kortstondige
pieken veroorzaken; ze worden ook op een heel andere manier opgewekt, n.l. niet me
chanisch maar elektronisch.
Ofschoon we er voorlopig niet diep op in willen gaan kunnen we in 't kort even zien
hoe een impuls tot stand komt. Wanneer we in een buis, b.v. een triode een sinusvormi
ge spanning brengen zal in de anodekring een stroomverloop plaatsvinden dat eveneens
een sinusvormig verloop heeft. Tenminste, wanneer de amplitude van het ingangssignaal
zo klein is dat het de roosterruimte niet te buiten gaat (fig. 4 a).
Zetten we nu echter een sinusvormige spanning met een véél grotere amplitude op het
rooster, dan zal gedurende het eerste eind van het sinusverloop de buis nog normaal wer
ken.
Vergroten we echter de amplitude van het ingangs-signaal en vergroten wij de neg. roosterspanning van de buis, dan zullen de positieve sinustoppen nog ongehinderd doorgela
ten worden; de negatieve sinustoppen echter worden afgekapt; er treedt gelijkrichting
op en wel de z.g. anode-gelijkrichting (fig. 4b).
Brengen we de neg. roosterspanning van de buis weer op zijn oorspronkelijke plaats, dus
midden in de roosterruimte van de buis en maken we nu het ingangsignaal nóg groter,
dan zal niet alleen die gelijkrichting optreden, maar ook de koppen van de positieve
sinushelften worden afgekapt, omdat de katode aan de grens van zijn emissie zit; hij
kan geen elektronen meer afgeven, hoe hoog ook de spanning op het rooster van de buis wordt
en loopt zoals men zegt, in zijn verzadiging. We zeggen dan dat de sinusvormige span
ning in de buis is vastgelopen. Daalt die spanning op 't rooster echter wanneer de si
nuswaarde negatiever wordt, dan zal er heus wel een ogenblik komen, dat de anodestroom weer gaat minderen. We hebben nu een "blok"; in de figuur hebben we in de
stippellijn de sinusvorm getekend, die we verkregen zouden hebben wanneer de buis
ruim genoeg was geweesi (fig. 4c). We zien nu ook wel in, dat de flanken van het
blok in feite stukjes van die sinus zijn; als de blokken nu laag genoeg zijn, dus als de
roosterruimte maar klein genoeg is, zijn de leading en trailing edges nagenoeg verticaal.
Vooral wanneer we een dergelijk bloksignaal versterken en de nodige maatregelen ne
men t.a.v. R-C-tijden (fig. 4d) kunnen we de blokken met hoge flanksteilheid bereiken.
Men maakt in de praktijk gebruik van speciale pulseformers, impulsvormers, waarbij tijds
duur (= lengte) en hoogte (= spanning) geregeld worden. Maar het is goed op dit ogen
blik uitdrukkelijk vast te stellen, dat alleen maar de leading edge, het voorfront belang
rijk is; de rest van de puls en de achterflank is niet zo belangrijk. Welnu, aan de zenderzijde heeft men met zorg deze impulsen opgewekt; langdurige voor het raster en korte
voor de lijnen. Hoe lang en hoe hoog die zijn is natuurlijk een afspraak tussen de televisiezenderautoriteiten en de toestelfabrikanten.
Helaas heeft men hierover in verschillende landen afwijkende meningen en afspraken.
Hierop komen we terug.
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fig.5 A - B - C
A Testbeeld van de Engelse
l-T-A televisiezender, de
Independent Television Authority, die d.m.v. reclameuitzendingen zijn kosten
bestrijdt.
B Dit is de foto van één lijn
( zie pijl in foto A ) , d.w.z.
van het spanningsverloop op
de katode van de beeldbuis,

— zwart

zoals dit voor die éne lijn
op een oscilloscoop te zien
was.
C Het stukje van beeld B,
dat door een wit lijntje
onderstreept is, zien we
hier wat uitgerekt.

fig. 6
Oscillogram van een
televisiesignaal:
beeldinhoud van enige
lijnen, gescheiden
door lijn-synchroni-
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Het videosignaal

Ng.V.H.B,

Dit signaal bestaat uit een serie opvolgende commando's, waarop de lichtvlek (spot, Eng.)
wit of zwart wordt of een daartussen liggende nuance laat zien. Op de foto laten we eens
een dergelijk videosignaal zien, want evenals elk laagfrequentsignaal, b.v. een geluidsignaal, kunnen we ook het videosignaal op een oscilloscoop zichtbaar maken.
Dit videosignaal is het signaal dat we op het rooster van de beeldbuis brengen en stelt in
feite één lijn uit een televisietestbeeld voor; in de foto hebben we aangegeven
waar deze lijn thuis hoort (fig. 5a en b). Dergelijke testbeelden worden van tijd tot tijd
door de televisiezenders uitgezonden, waardoor men onvolkomenheden in het ontvangen
beeld kan vaststellen; wij komen hierop terug.
Het beeld op de oscilloscoop stelt de spanningen op het rooster van de beeldbuis voor. We
kunnen die gemakkelijk vertalen; de punten "boven" in het beeld geven de donkere pun
ten weer; de punten "beneden" in het beeld stellen de lichte partijen voor. Aangezien
we 202^ lijnen per beeld schrijven, want 't is een beeldje van de Engelse TV, krijgen
we dus 202-g * zo'n beeldje/gëscheiden door een lijnsynchronisatie-impuls (fig. 6).

Lijnsynchronisatie-impuls
Wanneer we nu het videosignaal zo zien, onderbroken door de lijnsynchronisatie-impulsen, dan valt het ons op, dat niet onmiddellijk na het beëindigen van de puls het video
signaal begint. Ook na het beëindigen van het videosignaal zien we een kort tijdsverloop
voordat de impuls weer begint.
Men noemt deze "ruimte" resp.de voorstoep endeachterstoep.
Dat wil zeggen vóór en nó de impuls. Wanneer n.1. na een impuls het videosignaal fel
wit zou moeten zijn, dan zou er enige tijd nodig zijn om dit felle wit te bereiken, m.a.w.
het wit zou via grijs zijn witheid bereiken, omdat de beeldbuis tijdens de impuls "zwar
ter dan zwart" was gestuurd. Om dit nu te ontgaan geeft men in de nastoeptijd aan de
beeldbuis en de daarbij behorende R-C-filters de gelegenheid om even op adem te komen;
de voorstoep schept deze gelegenheid t.a.v. de impuls.
Later zullen we zien hoe bij het pos. modulatiesysteem deze vóór- en achterstoep dienst
baar gemaakt kunnen worden aan de autom. sterkteregeling.
Verder heeft men afgesproken bij de nader te noemen negatieve beeldmodulatie het max.
zwartniveau niet bij 75% te leggen maar een "set up" van 6% aan te brengen, waardoor
het zwartniveau bij 75-6 = 69% komt te liggen.
Ook het max. wit niveau heeft men verplaatst; het ligt n.1. niet langer bij 0% maar bij
10%, dit in verband met het later te bespreken interdraaggolfsysteem voor het ge
luid. Waren die 10% niet aanwezig, dan zou bij afwezigheid van een beeld of bij zeer
heldere passages ook geen geluid doorkomen en dat is natuurlijk ongewenst. Wanneer we
zo fig. 7 aanzien blijkt er feitelijk maar een gering gedeelte van het videosignaalvermogen voor de beeldinhoud gebruikt te worden.
In het nu volgende betoog zullen we de gebeurtenissen bezien, zoals die bij een video
signaal volgens het CCIR systeem met 625 lijnen worden uitgezonden. In grote trekken
verschillen deze gebeurtenissen niet veel met het verloop in de andere televisiesystemen;
in een tabel zullen we verderop in deze les de verschilpunten nader vermelden.
T3-5

nwr inclypuii

fig.8
De eenvoudigste vorm van een rastersynchronisatie-impuls.
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Fig.9
In deze figuur zijn voorde duidelijkheid de impulsen voor lijn- en
rastersynchronisatiesignalen geheel zwart gemaakt. Duidelijk zien
we, dat het rastersynchronisatiesignaal in meerdere kleine impulsen
uiteengevallen is door de z.g. omgekeerde impulsen.
Verder zien we de nummering van de lijnen van 1-625 en het ver
band tussen de even en oneven lijnen. De tijdsduur van één lijn is
hier aangegeven met L
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Rastersynchronisatie-impuls
Wanneer we nu echter zo'n half raster vol geschreven hebben en er 312^ lijn vertoond is,
dan moet er wat gebeuren: er moet een ander raster komen. In principe zou de synchronisatie-impuls hiervoor bijvoorbeeld er kunnen uitzien als in fig. 8, dus een extra ver
lengde puls; er zijn echter verschillende redenen aan te wijzen waarom dit niet zo een
voudig kan gaan. Bovendien onderscheiden we in verband met de interliniëring in elk
beeld de lijnen 1,3,5,7 enz., die het oneven rooster vormen en de lijnen 2,4,6,8 enz.,
waaruit het even rooster (of raster) wordt samengesteld.
Vanzelfsprekend mogen de even- en oneven rasters niet op dezelfde manier aangestoten
worden, want dan zouden ze niet weten of ze even of oneven gaan worden.
Deze moeilijkheid lost men echter aan de zenderzijde op door het op het juiste tijdstip
"afvuren" van de synchronisatieimpuls voor het raster; een veel grotere moeilijkheid
wordt echter gevormd door de omstandigheid, dat tijdens het rastersynchronisatiesignaal
de lijn-synchronisatie gewoon door moet gaan.
Men heeft deze moeilijkheid opgelost door het invoeren van een aantal z.g. egalisatieimpulsen vóór en nó het rastersynchronisatiesignaal, die evenwel korter van tijdsduur zijn
dan een gewone lijn-impuls; bovendien komen er twee gedurende één lijnperiode. Ver
der worden er z.g. omgekeerde impulsen afgevuurd tijdens het rastersynchronisatiesignaal,
dat daardoor uiteenvalt in een aantal impulsen (fig.9), die langer duren dan de normale
lïjn-impulsen. Door deze maatregelen wordt dus de lijn-impuls steeds onderhouden; we
zien hierin het bewijs, dat feitelijk het vóórfront van de impulsen voldoende is voor de
synchronisatie. Dit gehele verschijnsel duurt 9 lijnperioden, n.l. 3 voor de egalisatieimpulsen, 3 voor de raster-impuls en 3 voor de andere egalisatie-impulsen.
Van de tijd die we voor de rasterterugslag gereserveerd hebben (20 L) zijn tot dusver
echter 3 + 3 + 3 = 9L verlopen.
Wat gebeurt er nu in de rest van de tijd? Nu, we hebben gedurende de terugslagtijd van
de straal van de onderkant naar de bovenkant van het beeldscherm tijdelijk de lijnsyn
chronisatie telkens een "duwtje" gegeven in de vorm van een impuls, die afweek van de
normale lijn-impuls. Wanneer we nu de rest van de tijd, dus 20 - 9 = 11 L werkeloos
zouden doorbrengen zou de Iijnafbuigingsgenerator toch nog onderbroken worden en bij
magnetische afbuiging mag dat niet. We geven dus nog een aantal lijnsynchronisatiesignalen, doch zonder beeldinhoud. De toestand is dus zo, dat de horizontale beweging van
de lijnen onderhouden wordt, doch de lijnen zijn nog ongemoduleerd. Dit alles wordt zo
aan de zenderzijde gegeven; in deze tijd valt n.l. de terugslag van de verticale bewe
ging.,Doch dón begint de langzame verticale benedenwaartse beweging opnieuw, begint
er dus een nieuw raster en krijgen de lijnen weer inhoud. Toch zit er wel verschil tussen
de figuren A en B. Want we herinneren ons, dat we 50 halfbeelden geven per seconde;
begint bij het even raster dus de lijn links in de hoek te schrijven, om beneden midden
te eindigen, dan zal bij het volgende halfbeeld (het oneven raster) de lijn in het midden
van het beeld moeten beginnen te schrijven, om beneden rechts te eindigen, willen de
lijnen tussen elkaar vallen.
Welnu, we zien in fig. 9A het eind van de laatste even lijn; nadat het laatste halve
lijntje geschreven is beginnen de egalisatie-impulsen (bij a); wanneer na 20 lijnperio
den de terugslagperiode van de verticale afbuiging achter de rug is begint de eerste lijn
T3-7

lijn impulsen
/«chtorstoep

fig. 10
Hier zien we een andere lijn uit hetzelf
de testbeeld (zie fig. 5), doch nu met de
synchronisatie-impulsen er ook nog bij.
In de tekening erboven zijn de vóór- en
achterstoep aangegeven met daarbij op
tredende uitslingerverschijnselen (zie x).
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van de oneven lijnen (bij b). Uit de aard der zaak is dat ook maar een half lijntje. We
zien B beginnen met de laatste lijnen van het oneven raster; bij c beginnen de egalisatiepulsen.
Weer na 20 x L, dus 20 lijnperioden (bij D) beginnen de eerste lijnen van het even ras
ter. In C geven we een vereenvoudigd beeld, waarin de lijnen van de even en oneven
rasters duidelijk uitkomen.
Voor de duidelijkheid zijn de impulskopjes hier zwart gemaakt; duidelijk komt in A en
B uit, dat steeds als enige basis van de tijdrekening de lijn-impulsen blijven fungeren.
Hierdoor mag echter niet de indruk ontstaan, dat de raste rsynchronisat ie-impulsen niet
op gelijke tijdafstanden zouden gegeven
625
worden; dit is wél het geval, n.l. na —

= 312^ lijn-periode.

Bij de even lijnen valt het begin van de raster-impuls juist samen met de tijd, waarop
de lijn-impuls behoort te komen,bij de oneven lijnen begint hij precies halverwege
twee impulsen.
Uiteindelijk ziet een videosignaal er uit als in fig. 10; de beeldmodulatie tekenen we dan
steeds maar op dezelfde manier als een bosje onkruid, maar in werkelijkheid verschilt de
inhoud van elke lijn natuurlijk enigszins van zijn voorganger, tenminste als we niet een
te eentonig behangseltje met een terugkerend patroontje voor de TV-lens houden...
Dit is dan nu het videosignaal, waarvan de hoogste weer te geven frequentie echter héél
wat hoger is dan van een geluidsignaal.

Positieve en negatieve beeldmodulatie
Maar hoe dan ook, uiteindelijk is ook dit televisie-signaal met pulsen en al ontstaan na
detectie van een m.f.-signaal; men heeft hierbij gebruik gemaakt van een normale diodedetector, want het m.f .-signaal is inamplitude gemoduleerd (A.M.).
Nu keren we eerst even terug naar de radiotechniek; in fig. 11 zien we ten eerste een m.f.
signaal van een AM. geluidszender, met daarnaast het gelijkgerichte a.f.-signaal,
dat overigens reeds in de z.g. omhullende van het m.f .-signaal te herkennen was; we
zien er trouwens 2 in spiegelbeeld; het hangt gewoon van de schakeling van de diode
af, of die met het éne of met het andere geluid voor de dag komen. Daar het bij ge
luid om drukverschillen gaat doet het er niet toe wélke schakeling we gebruiken.
Bij een beeldoverdracht gaat het echter om wit of zwart. Zouden we verkeerd omscha
kelen, dan krijgen we een negatief beeld, dat we uit de fotografie kennen doch hier be
paald ongewenst is. Wel kan men echter van deze mogelijkheid gebruik maken in grote
fotografische inrichtingen, waar men over een televisie-opnamecamera + televisie-ontvanger beschikt. Men kan dan n.l. een foto negatief als positief beeld beoordelen
zónder het af te drukken. In Duitsland wordt dit idee toegepast.
Op dit tijdstip moeten we voor de dag komen met de nare omstandigheid, dat er twee
mogelijkheden; bestaan om een televisiesignaal uit te zenden. Het in fig. 12 getoonde vi
deosignaal berust n.l. op de z.g. positieve beeldmodulatie die o.a. in Engeland, Frank
rijk en België in gebruik is; in Amerika en in ons land echter wordt, evenals in de rest
van Europa en zelfs achter 't Ijzeren Gordijn de z.g. negatieve beeldmodulatie toege
past (zie fig. 13).
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fig. 12
Positieve beeldmodulatie. Links de gemoduleerde draaggolf, midden de diodeschokeling, rechts het verkregen videosignaal. De synchronisatiesignalen zit
ten tegen de nullijn.
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fig. 13
Negatieve beeldmodulatie. Links de gemoduleerde draaggolf, midden de diodeschakeling, rechts het videosignaal. De beeldmodulatiesignalen liggen tegen
de nullijn.
fig. 14
Positieve beeldmodulatie. Links het ongemoduleerde h.f. signaal, midden idem,
doch met li jnsynchronisotie-impulsen, rechts het gemoduleerde televisiesignaal.
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Negatieve beeldmodulatie. Links de ongemoduleerde draaggolf; daarnaast de
zelfde ongemod. draaggolf, doch met li jnsynchronisotie-impulsen. Rechts het
gemoduleerde televisiesignaal.
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We zien hierbij, dat de videosignalen bij positieve modulatie zijn verkregen door de gelijkrichter op een bepaalde manier te schakelen, fig. 12 en 13, terwijl de videosignalen
bij negatieve modulatie zijn verkregen door de diode andersom te schakelen. Voor het
juiste begrip hebben we die videosignalen getekend in de stand zoals ze verkregen staan
en zagen dan dat de positieve en de negatieve methode eigenlijk veel op elkaar lijken.
Het is dan ook de gewoonte om de videosignalen allen op éénzelfde manier te tekenen,
n.l. met de synchronisatie-impulsen naar boven. Wij gaan dat ook doen,maar in ons achter
hoofd bewaren we de gedachte aan de manier, waarop deze grafieken verkregen zijn. Wóór
zitten nu de verschilpunten?
Nu, bij de positieve modulatie methode zal de amplitude van het video-signaal eerst
boven een bepaald niveau (= 30 % van de minimale amplitude) uit moeten stijgen, vóór
dat men aan de beeldinhoud, dus de zwart-wit-gradatie toe is. Zwart is dan het eerst aan
de beurt. Hoe hoger nu de amplitude wordt, des te witter wordt de spot. Men zegt nu:
het zwart-niveau ligt op 30 % van de modulatie-diepte en het wit-niveau ligt op 100 %
van de modulatie-diepte. Nu gaan we zien wat er met die ruimte van nul tot 30 % ge
daan wordt. Nu, hierin heeft men de synchronisatiesignalen ondergebracht. Men behoeft
aan de zenderzijde niets anders te doen dan even de draaggolf te onderdrukken en men
heeft een synchronisatie-impuls (zie fig. 14), waarin we de volgens het positieve modulatiesysteem verkregen draaggolf afbeelden. En nu komt de negatieve beeldmoduI a t i e aan de beurt.
Wanneer we hier van de nullijn uitgaan met de modulatie dan gaan we reeds aanstonds
beeldmodulatiezaken doen: beginnende bij 10 % krijgen we eerst het wit-niveau; we
doorlopen dan alle nuances van licht-grijs tot donker-grijs om bij 70 % van de draaggolfamplitude het zwart-niveau bereikt te hebben. Dit is dan de maximale emotie die
we op zwart gebied kunnen opbrengen.
Nu moeten we even oppassen dat we geen verkeerde conclusie trekken: wanneer we de
synchronisatie-impulsen eens even buiten beschouwing laten, hebben we met een norma
le hoogfrequente draaggolf van een bepaalde amplitude te maken en die werd volledig,
dus zoals we dat noemen voor 100 % gemoduleerd met het beeldsignaal, zie fig. 14.
Maar... de draaggolf heeft dan, zoals we zullen zien, nog niet zijn maximumwaarde be
reikt, doch slechts 75 % daarvan.
Want het signaal bevat niet alleen beeldsignalen maar tevens synchronisatie-impulsen
en tijdens het uitzenden van die impulsen vindt er géén beeldmodulafie plaats doch
wordt bij de negatieve modulatie-methode de draaggolfamplitude tijdelijk verhoogd, tot
dat hij zijn voorgenomen waarde van 100 % bereikt heeft. Welke vóór- of nadelen be
vatten nu deze geheel tegengestelde modulatiemethoden? De Engelsen waren ontegenzeggelijk de eersten met hun pos. modulatiesysteem: of men toentertijd de voor- en na
delen van dit systeem tegen elkaar afgewogen heeft is niet meer na te gaan en om van
een eenmaal ingeslagen weg terug te gaan is meer dan van een Engelsman gevraagd kan
worden. In ieder geval kan bij negatieve modulatie na beeldsignaaldefectie een regelspann ing verkregen worden, wat bij positieve modulatie nog al voeten in aarde heeft,
want het video-niveau is uit de aard der zaak zeer ongelijkmatig en vormt geen uitgangs
punt voor een representatieve regelspanning. Wat de gevoeligheid voor r.f.-storingen
betreft lijkt de negatieve modulatiemethode in het voordeel; de meeste storingen dragen
n.l. het karakter van amplitudemodulatie. Komt een dergelijke amplitude-piek in een
T3-11
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fig. 16
Een storingspiek in een positief gemodu
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fig. 17
Een storingspiek in een negatief gemodu
------ zwart niveau

leerd televisiesignaal. Ook hier is de piek
overdreven getekend (zie ook pag. 3-16)
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negatief beeld, dat komt er tijdelijk een zwarte stip of streep. Komt dezelfde piek in een
positief gemoduleerd beeld, pas dan komt er een witte stip of streep door het beeld en dat
is inderdaad storender, (fig. 16 en 17).
Helaas verstoren die pieken niet alleen de beeldinhoud maar tevens de synchronisatie en
nu is de positieve modulatie weer in 't voordeel; bij negatieve modulatie valt 't voor de
synchronisatiescheider heus niet altijd mee om uit te maken of hij nu met een echte syn
chronisatie-impuls of met een verdwaalde storingspiek te maken heeft.
Maar men heeft door ''clippers" (=afknippers ofwel begrenzers) kans gezien de schadelij
ke gevolgen in storingen in de beeldinhoud voor de positieve modulatie te verminderen en
anderzijs bij negatieve modulatie door vernuftige vliegwiel- en andere schakelingen de
synchronisatie immuun te maken voor stoorpieken.
Hierop komen we later terug.
We weten dus nu dat er twee methoden van beeldmodulatie bestaan, we weten hoe een
videosignaal er uit ziet en kennen de gedaante van lijn- en rastersynchronisatie-impuIser..
We weten echter tevens, dat er verschillende systemen van uitzenden bestaan, die onder
ling zozeer verschillen, dat men voor het ontvangen van al deze systemen beslist over
daartoe ingerichte ontvangers moet beschikken.

Diverse systemen
Wij zullen nu overgaan tot bespreking van de gebruikelijke systemen en maken daarbij
gebruik van verschillende standaardgrafieken.
In deze grafieken zien we, dat als maateenheid steeds de tijdsduur van één lijn is geko
zen, uitgedrukt met L, de lijnperiode.
In feite bestaat deze tijdsduur dus uit de tijd dat we een lijn zien plus de tijdsduur van
één lijnsynchronisatie-impuls. Hoe lang die tijdsduur L nu in werkelijkheid is laten we
even buiten beschouwing; het spreekt vanzelf dat die tijdsduur langer is bij een televisiestandaard waarbij we 405 lijnen per beeld uitzenden (Engeland) dan waarbij we met 819
lijnen te maken hebben (Frankrijk).
Om te beginnen zien we dan het Europese 625 lijnen standaardsignaal (fig.9 en 18),
dat gevolgd wordt door de bij de C.C.I.R. aangesloten landen (Nederland, West-Duitsland,
Zwitserland, Italië, de Scandinavische landen, Spanje, Brazilë, Australië en behoudens
enkele onbelangrijke verschillen, ook door Rusland en de andere landen in Oost-Europa.
De modulatierichting is negatief.
In fig. 19 zien we het Franse televisiesignaal, dat ook door België gevolgd wordt; er be
staan slechts onderlinge verschillen. België heefteen smaller videokanaal .Opvallend is hier
bij het eenvoudige rastersynchronisatiesignaal. Het Engelse standaardsignaal zullen we hier
als zijnde van minder belang niet afbeelden; ook dit signaal is echter evenals de Franse en
Belgische signalen positief gemoduleerd, een unicum in de wereld.
België vormt daarbij nog een extra uitzondering die meer grappig dan praktisch is: voor
de Vlaamse uitzendingen gebruikt men het C.C.I .R.-systeem doch met A.M. voor het ge
luid. Voor de Waalse uitzendingen bezigt men het Franse systeem, doch ook hier A.M.
voor het geluid.
Daar men in België tevens gemakkelijk de Franse en de Duitse of Nederlandse televisiezen
ders kan ontvangen, heeft men thans in België algemeen de z.g. 4-standaardontvangers in
gebruik, waarvan de kosten uit de aard der zaak hoger zijn dan van normale TV-ontvangers.
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Amerika en Canada maken gebruik van nagenoeg hetzelfde televisiesignaal als het
C.C.I.R.-systeem, doch met 525 lijnen en 60 rasters. Men heeft dit laatste oorspronke
lijk gedaan in verband met de netfrequentie in die landen (60 Hz). Thans vermijdt men
echter bij alle systemen angstvallig de elektr. koppeling tussen rastersynchronisatie en
netfrequentie, omdat veelal de TV-zender op een andere elektrische centrale werkt aan
de TV-ontvanger en deze netten lang niet altijd gekoppeld zijn.
In de tabel zien we niet alleen de gegevens ten opzichte van tijdsduur van impulsen,
aangewezen frequentiegebieden enz., maar tevens de aantallen lijnen en bijbehorende
aantallen beelden
Gelukkig heeft men in Europa de afspraak kunnen maken, dat alle kleurtelevisie uitgezonden zal worden met 625 lij nen en 50 beelden , dus conform het C.C.I .R.-systeem.

Het lijnenaantal
Welke zijn nu de argumenten om tot een bepaald lijnenaantal te komen? Want het staat
vast; hoe meer lijnen, des te fijner genuanceerd beeld .Maar net als bij de radio staat
hier tegenover: de beschikbare bandbreedte, dus etherruimte. Want de voor een televi
siezender benodigde bandbreedte is groot, zeer groot. Gelukkig is het mogelijk geble
ken een deel van de zijband te onderdrukken in de zender. Die wordt dus niet uitgezon
den; aan de ontvangstzijde is dit nagenoeg niet merkbaar en de winst aan vrijkomende
zenderruimte weegt ruimschoots op tegen eventuele bezwaren.
Voor we nu verder spreken over het lijnenaantal moeten we eerst eens zien wat er nu ei
genlijk verloren gaat aan beeldinhoud door de aanwezigheid van de onmisbare lijn- en
rastersynchronisatiesignalen.
We zullen dit eens nagaan voor een systeem van 625 lijnen, maar zowel voor het Engel
se systeem met 405 als voor het Franse met 819 lijnen gelden echter in grote trekken de
zelfde omstandigheden. We zagen, dat er 2 x 20 = 40 lijnperioden, dus 40 L van de 625
verloren gaan bij de terugslag van de verticale afbuigingen, zodat onze werkelijke beeldhoogte maar 625 - 40 = 585 lijnen hoog wordt; dat is dus slechts 93 %.
De lijnterugslag neemt van elke lijn ook een 16 % af, waardoor er maar 84 % overblijft;
van de gehele beeldduur van 625 lijnperioden L wordt dus, ruwweg berekend, maar
93 x 84 % = 78 % aan de beeldinhoud besteed; we zien dat in fig. 20, waarbij het over
blijvende stuk de verhouding 3 : 4 voor hoogte tot breedte moet hebben.
Deze overblijvende 585 lijnen zouden het dus mogelijk moeten maken in verticale zin
585 onder elkaar liggende beeldpunten zichtbaar te maken. Nu, als ze alle zwart waren,
kunnen we die natuurlijk nooit onderscheiden, maar zouden we ze allen wèl onderschei
den wanneer ze afwisselend zwart en wit waren? of: is de beeldoplossing (zoals we dat
noemen) voldoende om 585 afzonderlijke beeldpunten te onderscheiden?
Helaas is dit niet het geval ten gevolge van verschijnselen, die de heer Keil in Ameri
ka heeft ontdekt; vooral wanneer de zwarte en witte beeldpunten niet recht onder el
kaar liggen is het aantal afzonderlijk waarneembare beeldpunten veel lager. De oplos
sing bedraagt in 't gunstigste geval 75 % daarvan, dus ca. 440 beeldpunten; die 75 %
noemen we de Keil-factor (zie fig. 20 b).
Nu hebben we een punt van uitgang, want we mogen gerust de eis stellen, dat ook de
beeldoplossing in horizontale zin minstens even goed moet zijn. Dat betekent dus bij
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Storing door droogscheer-apparaat bij negatieve beeldmodulatie, links: op de oscilloscoop, rechts: op het
beeldscherm (zie ook fig. 17 op blz. 3-12)
Bij het oscilloscoopbeeld moeten we er om denken, dat
hier alle beeldlijnen over elkaar geschreven zijn, mis
schien wel gedurende meerdere rasters. Dit hangt nl. af
van de belichtingstijd van de foto. De lijn-synchronisatie-impulsen zijn goed herkenbaar.
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Fig. 23
Frequentiekarakteristiek voor onze
televisiezenders met
semi-éénzi jbandonderdrukking.
In de figuren 22 - 23 en 24 is f 1 de
beelddraaggolf en f 2 de geluidsdraaggolf.
Zie verder de tabel achterin deze les.

een vierkant beeldformaat óók 440 beeldpunten, maar omdat het beeld rechthoekig is in
de verhouding 4 : 3 worden het er
f-*440 =

ca. 585

En dat is dan nog maar het zichtbare beeld van fig 20, dat maar ca. 82 % van de totale
horizontale tijd duurt, want 18 % van de horizontale tijd is voor de terugslag gereserveerd.
Inclusief de lijnterugslagtijd moesten we dus

100
__
8z

x 585 beeldpunten hebben, en zo

komen we horizontaal op ca. 700 beeldpunten.
625 van die lijnen geven dan ca. 440.000 beeldpunten, die samen een geheel beeld vormen.
We doen maar even alsof er geen geïnterlinieerde aftasting bestaat en zeggen, dat er 25
van die gehele beelden per seconde komen en hebben in totaal per seconde uiteindelijk
25 x 440.000 punten = ca. 11.000.000 punten. Voor iedere sprong van zwart naar wit of
omgekeerd, zoals we die in figuur 21 zien onder de afscheiding tussen zwarte en witte
blokjes zal de videofrequente wisselstroom echter geen "blokspanning" geven, zoals te
zien is, doch een sinus-flank, of zo men wil de halve sinus-kromme. Voor 11.000.000 pun
ten zijn dus 11.000.000. halve of 5.500.000 hele sinusfiguren nodig, en dat alles per se
conde .
Hiermede ligt de videofrequentie voor deze beeldoplossing vast op 5.500.000 Hz of 5,5
MHz, die dus de hoogst voorkomende frequentie is bij dit systeem. En de laagste frequentie?
Nu, die is nul. Dat klinkt wel even gek, maar bij het overbrengen van televisiesignalen
zullen we niet alleen signalen van hoge en lage frequenties moeten overbrengen, maar
zelfs bepaalde gelijkspanningswaarden moeten reproduceren, overeenkomende met de ver
schillende helderheidsniveau's in de diverse beelden. We komen hierop later terug. Zoals
we uit de radiotechniek weten, vereist een dergelijk gedetecteerd signaal een hoogfrequ
ent bandbreedte, die het dubbele bedraagt; de benodigde etherruimte zou dus 2 x 5,5
MHz = 11 MHz dienen te bedragen, en dit alleen maar voor het televisiesignaal.
Daarbij komt dan het geluidsignaal, dat in frequentie gemoduleerd is en waarvan de band
breedte, hoewel véél smaller dan van het televisiesignaal, toch ook nog wel i MHz breed
is.

Semi-enlcelzijbanduitzending
Gelukkig heeft men wel niet een volledige, maar toch een semi-zijbandonderdrukking kunnnen toepassen; de totale voor een 625 lijnen systeem benodigde bandbreedte is daarmede
op 7 MHz gebracht, terwijl de onderlinge afstand tussen beide draaggolven 5,5 MHz be
draagt; voor het C.C.I.R.-systeem is de frequentie van het geluidskanaal 5,5 MHz lager
dan voor het beeldkanaal; bij andere systemen is die onderlinge afstand weer anders. Ook
is het niet nodig, dat de frequentie van het geluidskanaal lager ligt; bij sommige syste
men ligt die hoger. Zie hiervoor de tabel.
Ongeacht het vermogen van de televisiezender is overeengekomen dat de verhouding in
zendvermogen voor beeld tot geluid zal bedragen 5:1, welke verhouding in de praktijk
juist gebleken is; voor AM. h dat 4:1.
En dan krijgen we nog de kwestie van de polarisatie van het televisiesignaal.
T3-17

Dit wil zeggen, of het veld verticaal of horizontaal gepolariseerd is, waar
door de dipolen horizontaal of verticaal opgesteld moeten worden. Hierover later meer.

Frequentielcaralcteristiek
De kromme, de frequentiekarakteristiek voor een televisieontvanger ziet er zonder on
derdrukte zijband uit als in fig. 22. Het is nog slechts de Londense televisiezender, die
een dergelijke karakteristiek er op nahoudt; voor het C.C.I.R.-systeem ziet de kromme
er uit als in fig. 23.
Nu zal men zich afvragen, waarom deze afsnijding niet recht is (fig. 24), maar het zal
duidelijk zijn, dat bij deze rechte afsnijding de lage frequenties, tot 0,75 MHz (dus tot
750 kHz) een veel hogere output zullen opleveren dan de daarboven liggende, waarvan
één zijband is verdwenen.
Door nu met behulp van lang niet eenvoudige filters langs de schuine streep af te snij
den, is deze ongelijkheid voor hoge en lagere frequenties weggenomen.
Wat nu de frequenties van de draaggolven aangaat, deze moeten om een behoorlijke
en eenvoudige detectie mogelijk te maken minstens een veelvoud zijn van de hoogste
modulatiefrequentie. Dit komt natuurlijk vooral bij televisie voor de dag in de toege
paste hoge zendfrequenties. In het overzicht zien we de voor televisie in Europa toege
wezen banden.
In de laatste tijd gaat men er toe over de hoogste frequentiebanden, kanaal 11, in ge
bruik te nemen (in Duitsland); in Engeland gebruikt men voor de Londense televisiezen
der de laagste frequentieband, waardoor betrekkelijk eenvoudige ontvangers mogelijk
zijn. In Londen heeft men oorspronkelijk zelfs rechtuitontvangers gebruikt. De antennepolarisatie is hierbij verticaal. De later bijgebouwde Engelse televisiezenders echter
werken op hogere frequenties, doch het lijnenaantal heeft men om onbegrijpelijke re
denen niet gewijzigd.
TABEL 1
Zendkanalen voor televisie en F JsA.
De TV-kanalen worden steeds uitgebreid; de oorspronkelijke kanalen, vastgesteld in
Stockholm in juli 1952 liepen tot men met kanaal 11, 223 MHz; thans zijn in 1961, eveneens in Stockholm, de kanalen uitgebreid tot kanaal 81, tot 958 MHz, waar we dus
in het gebied van de centimetergolven vallen.

Tabel 1
Frequentie bandenvoor televisie norm A(C.C.I.R.)
Band I
47 68 MHz
Band III
174 - 223 MHz
Band IV-V 470 - 960 MHz

Kanalen 2 t/m 4
Kanalen 5 t/m 11
Kanalen 21 t/m 81

6,38 - 4,41 m
1,72 - 2,30 m
63,83 - 31,25 cm

Frequentiebanden voor F.M.
Band II
T3-18

87,5 - 104 MHz (Kanaalbreedte 100 kHz) 3,43 - 3 m

KANAALINDELING VAN DE TELEVISIE-BANDEN
CCIR 625 lijnen - België 625-819 lijnen

kan .grenzen
(MHz)

Beeld
(MHz)

Geluid
(MHz)

osc. freq.
(MHz)

BAND I
2
3
4

47...54
54...61
61...68

48.25
55.25
62.25

53.75
60.75
67.75

87.15
94.15
101.15

174...181
181...188
188...195
195_202
202.. .209
209...216
216_223

175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25

180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75

214.15
221.15
228.15
235.15
242.15
249.15
256.15

476.75
484.75
492.75
500.75
508.75
516.75
524.75
532.75
540.75
548.75
556.75
564.75
572.75
580.75

510.15
518.15
526.15
534.15
542.15
550.15
558.15
566.15
574.15
582.15
590.15
598.15
606.15
614.15

BAND III
5
6
7
8
9
10
11

BAND IV en V (kan. nr. volgens Stockholm 1961)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

470...478
478...486
486...494
494...502
502...510
510...518
518. ..526
526.. .534
534.. .542
542.. .550
550..558
558. .566
566.. 574
574..582

471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25
519.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
567.25
575.25
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Band
IV/V
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53
54

55
56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

kan. grenzen
(MHz)

Beeld

582.. .590
590.. .598
598...606
606...614
614...622
622...630
630...638
638...646
646...654
654...662
662...670
670...678
678...686
686...694
694...702
702...710
710...718
718...726
726...734
734...742
742...750
750...758
758...766
766...774
774...782
782...790
790...798
798...806
806...814
814...822
822...830
830...838
838...846
846...854

583.25
591.25
599.25
607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671.25
679.25
687.25
695.25
711.25
719.25
727.25
735.25
743.25
751.25
759.25
767.25
775.25
783.25
791.25
799.25
807.25
815.25
823.25
831.25
839.25
847.25

:

:

950...958

951,25

956,75

:
81

(MHz)

703.25

Geluid
(MHz)

osc. freq.
(MHz)

588.75
596.75
604.75
612.75
620.75
628.75
636.75
644.75
652.75
660.75
668.75
676.75
684.75
692.75
700.75
708.75
716.75
724.75
732.75
740.75
748.75
756.75
764.75
772.75
780.75
788.75
796.75
804.75
812.75
820.75
828.75
836.75
844.75
852.75

622.15
630.15
638.15
646.15
654.15
662.15
670.15
678.15
686.15
694.15
702.15
710.15
718.15
726.15
734.15
742.15
750.15
758.15
766.15
774.15
782.15
790.15
798.15
806.15
814.15
822.15
830.15
838.15
846.15
854.15
862.15
870.15
878.15
886.15
990,15

/
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Tabel 2

T.V. Kanaalschema norm E (Frankrijk)

Band
I
F2
F4

Band
lil
F5
F6
F7
F8a
F8
F9
F10
Fll
F12

kan. grenzen
(MHz)

Beeld
(MHz)

Geluid
(MHz)

52,40
65,55

41,25
54,40

kan. grenzen
(MHz)

Beeld
(MHz)

Geluid
(MHz)

162.25... 175,40
162.00...175.15
175.40...188.55
174.00... 188,00
175.15...188.30
188.55.. .201,70
188.30.. 201,45
201.70...214.85
201.45.. 214.60

164,00
173,40
177,15
185,25
186,55
190,30
199,70
203,45
212,85

175,15
162,25
188,30
174,10
175,40
201,45
188,55
214,60
201,70

41.00... 54,15
54.15... 67,30

Rijsel zit op kanaal 8, dat in de A-norm valt tussen kan. 6 en 7
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Tabel 3
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Tabel 4
Overzicht van de voornaamste TV-zenders in Nederland, België en omgeving.
Nederland

kanaal

Lopik

4
27

n

Smilde
Den Helder
Markelo
Goes
Roermond

6
10
7
7
5

vermogen
100
250
40
1
30
5
50

België
Ruisselede

Antwerpen
Brussel
n

Waver
ii

Luik
Anseremme
HastièreLaveaux
Bouillon

Anlier

2
1+

7+
11+
8
10
3

5+

100
0,1
0,005
0,005
100
100
100
0,01

kW e.r.p.

Duitsland

kanaal

Aurich II
ii
I
BremenOldenb.
Oldenb.I
Lingen II
I
Münster t
Münster III
Münster
(Westf) II
Wezel II
..

III

Kleef I
Dortmund II
Langenberg
Wuppertal
ii

4

*•
11

0,005
0,01
10

II
Düsseldorf II
Keulen

Bonn
Luxemburg
Dude lange

ii

7

Monschau

A in aanbouw

I
F 8A
F11
F 6

33
53 (43)

500
250

2
55
24
41 (59)
32
45
A

100
400
500
400
250
250

21
35

250
A 500

48
58
25
9
6
7
22
29
11
5
26

300
10
500
100

(53)

(42)
(55)

100
500
5

(57)

100

100

Frankrijk
Lil Ie Bouvigny
Amiens Bouvigny
Metz-Luttange

II

vermogen kW e.r.p.

320
400
200

Eiffel
" II
Aken I
" II
AkenStolberg I

9
21 (53) A 330
23 (58)
20
23
A 50
24
200

37(56)

500

24 (56)

200

+ antenne verticaal gepolariseerd.

Een tussen haakjes genoemd kanaalnummer is nog niet in gebruik, doch zal spoedig in
de plaats komen van het huidige kanaal dat er naast vermeld staat.
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afb. 25
Universeel Meetapparaat: de AVO-meter-8. Ook de
eenvoudiger uitvoering type 7 is zeer goed bruikbaar.

afb. 26
Zo maken we een onderbreking in de gedruk
te schakeling, om een stroommeting te kun
nen verrichten.

£
(S>

%%

afb. 27 -27a
Buisvoltmeter met meetkop, Philips GM 6000. 3a - Van Heathkit bestaat er een buisvoltmeter voor zelfbouw, type 1 M - 11, terwijl in les 3 van de meetcursus een sche
ma voor zelfbouw is gegeven.
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B

Service aanhangsel
We zullen eens gaan zien wat we alzo nodig hebben, wanneer we aan de raparatie van
televisie-ontvangers gaan beginnen. Voorop moeten we stellen, dat het onbegonnen
werk is om aan TV te beginnen als men niet reeds voldoende ervaren is in het repare
ren van gewone radio-ontvangers.
Voordat we ook maar iets doen aan een televisie-ontvanger, moeten we beseffen dat
de meeste TV-ontvangers uitgevoerd zijn met buizen voor serievoeding en dat de span
ning rechtstreeks uit het wisselstroomnet verkregen wordt, zonder tussenkomst van een
transformator. In elke ruimte waar öf waterleiding èf centrale verwarming is of zich metelen constructiedelen bevinden, is het werken aan het interieur van een televisie-ont
vanger onverantwoord.
Zelfs als de bovenstaande omstandigheden ontbreken moet nog bezwaar gemaakt worden
tegen de aanwezigheid van antenneleidingen e.d. in verband met aardsluiting of aardlek. Veilig zijn we pas als we een scheidingstransformator gebruiken met volledig ge
scheiden primaire en secundaire wikkelingen.
Natuurlijk moeten we een universeel meetinstrument hebben, waarmede we de normale
gelijkspanningen kunnen meten; stromen meten zal zo nu en dan ook voorkomen. Mees
tal moeten we dan daarvoor ergens een leiding onderbreken, en bij een gedrukte scha
keling kan dat hachelijk zijn. We doen dat b.v. door op een spoor naast elkaar de twee
toevoerdraadjes naar onze meter vast te solderen, dunne draadjes van 0.4 mm; daarna
snijden we met een scherp mesje een stuk van 1 mm uit het spoor. Na de meting over
bruggen we dat stukje met één van de beide toevoerdraadjes; het andere smelten we er
af. De doorverbinding is dan een katterug-achtig draadje.
In verband met de serievoeding moeten we wisselstroom- en spanning kunnen meten;
hetzij met onze universele meter, hetzij afzonderlijk.
Verder is een schema van de defecte ontvanger feitelijk onmisbaar; als we het niet in
handen kunnen krijgen moeten we in geval van nood zien aan een tweede ontvanger
van dezelfde soort te komen, om vergelijkende metingen te kunnen verrichten.
Met bovenstaande meters zijn we wel in staat om de gelijkspanningstoestand in de voe
ding te controleren; eventuele defecte condensatoren in filtercircuits kunnen aldus ach
terhaald worden.
Willen we verder instelling van buizen, zowel r.f. als a.f. controleren, ofwel de A.S.R.,
dan mogen we geen belasting op de kringen uitoefenen. We hebben dan een goede buisvoltmeter nodig, om in hoogohmige circuits te kunnen meten zonder dat daardoor de span
ning in elkaar zakt; het is verder nodig om daarbij tevens te beschikken over een meetkop, waarin zich een diode bevindt, zodat we ook in r.f. en a.f. wisselstroomcircuits
kunnen meten. Nu hebben we voor de eigenlijke service van televisie-apparaten beslist
een oscilloscoop, kortweg de scoop of KSO genoemd, nodig en daarmee kunnen we pri
ma alle hoogohmige circuits meten zonder deze te belasten. Dit maakt dus op het eerste
gezicht de buisvoltmeter overbodig, maar omdat de buisvoltmeter veel kleiner en in som
mige gevallen,beslist handiger is zouden we het niet graag zonderde BVM doen.
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afb. 28
afb. 29

KSO's voor TV-service.
Links de Heathkit voor

Schema van de opstelling met een

zelfbouw 10—12—S;

wobbelgenerator, geijkte meet-

rechts de Philips GM 5601.

zender en meetpipgenerator.

afb. 30
Meetopstelling met apparatuur van Nordmende, bestaande uit wobbelgenerator
met meetpipgenerator, plus geijkte meetzender met testbeeldgenerator, gekop
peld door een AM modulator (op voorgrond). Er bestaat een Heathkit wobbel
generator voor zelfbouw 1 G 52 E.

afb. 31
Meerdere meetpips op de m.f.kromme,
zoals we die op de scoop te zien krij
gen. De onderlinge afstand van de
meetpip is 5,5 MHz voor de C.C.I.R.
gebieden. Voor Frankrijk is dat 11,5
MHz.
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afb. 32
Televisietestbeeldgenerator van
Philips GM 2892
bruikbaar voor 4 normen.

De oscilloscoop
Dit onmisbare instrument dient voornamelijk om krommen zichtbaar te maken en daaraan
metingen te doen.
Juist omdat de televisie geheel berust op de pulstechniek en de goede werking afhankelijk
is van de juiste puls-vormen kunnen we van geen ander instrument gebruik maken.Ook het me
ten van spanningen aan impulsen is beslist niet mogelijk met buisvoltmeters met of zonder
geli jkrichting.
We gaan er van uit, dat degene die er mee gaat werken, de scoop reeds uit de radio-techniek kent, maar wie er nog nooit mee gewerkt heeft, doet goed de lessen over de scoop in
onze cursus "Meettechniek" te bestuderen.
Welke eisen stellen we nu aan de KSO voor televisie?
Nu, een betrekkelijk eenvoudige oscilloscoop als de G4 van Grundig is reeds uitstekend
bruikbaar. De bandbreedte van de versterker voor de verticale afbuiging loopt van 0...4
MHz, bij een afbuigingsgevoeligheid van 20 mVp.p./cm; de ingangscapaciteit is dan 1MQ
Voor de zaagtandgenerator loopt het bereik van 10 Hz...60 kHz; de schermdiameter is 7
cm. Andere uitstekende KSO's zijn AEG, Elograph U211; Grundig G4 en G5; Nordmende U0963 en U0965; Philips GM 5600 en 5650; Siemens Oscillarzet 05 en 15/ terwijl
we ze van Heathkit, EICO en PACO in onderdelen kunnen kopen en hem dan zelf in elkaar
zetten.
Ook bij deze scoops is het gebruik van een meetkop met ingebouwde diode mogelijk;
bij Heathkit is dat no. 337-C. Wanneer we nu met de meetkop de diverse punten in de
ontvanger aftasten krijgen we de omhullende op het beeldscherm van de scoop, tenminste
als we tevens een gewobbelde meetzender gebruiken.
Natuurlijk zullen we ook de scoop moeten kunnen ijken, zodat we bij het zichtbaar ma
ken van de één of andere puls kunnen zeggen: "dat is dan zóveel volt", waarbij we de
ruitverdeling op het scherm vóóraf moeten ijken. Maar dat behoort tot de veronderstelde
scoopvaardigheid.
Nu zijn er nog twee mogelijkheden voor het afregelen en het zoeken van punten in een
TV-ontvanger, de meetgenerator en de testbeeldgenerator.
We kennen de meetgenerator ofwel meetzender, waarmee we b.v. doorlaatkrommen van
de r.f. versterker van een TV-ontvanger of van zijn m.f. versterker kunnen opnemen,
door telkens de meetzender een paar kHz verder te draaien en punt voor punt de metin
gen vast te leggen op een stuk ruitjespapier; later-tekenen we door die puntjes de krom
me. Dit is echter de mijl op zeven, want als we de m.f. versterker afregelen, dan zouden
we misschien wel 20 x na elkaar die kromme opnieuw moeten opnemen.
Om steeds de kromme te zien, zelfs tijdens het afregelen, passen we de wobbelgenerator
toe.
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Wobbelgenerator

Ook in de radio-techniek en speciaal voor FM ontvangers is dit een handig instrument.
In feite is het een r.f. generator, een meetzender dus, die op een frequentie wordt inge
steld, zo ongeveer midden in het te onderzoeken frequentiegebied, de centrale frequen
tie. In plaats van nu met de hand de frequentie telkens een weinig te verdraaien, ge
schiedt dit hier automatisch; meestal wordt 50 x per seconde een frequentiegebied door
lopen, dat begint b.v. 10 MHz beneden de centrale frequentie en eindigt evenver, dos
10 MHz, boven de centrale frequentie. De frequentiezwaai bedraagt dan 20 MHz. In
feite is onze wobbelgenerator dus een in frequentie gemoduleerde meetzender.
Nu is het gehele gebied, dat we onderzoeken willen niet meer dan max. 8 MHz breed,
zijnde het totale frequentiespectrum van een TV-zender, zodat we de zwaai maar op 8
MHz instellen, want de zwaai is instelbaar; de wobbel frequent ie van 50 Hz laten we
maar zo, dat is n.l. gemakkelijk.
De terugslag wordt telkens onderdrukt. De horizontale afbuiging moet gesynchroniseerd
worden met de wobbelfrequentie; bovendien moet de faze van het beeld op de scoop
overeenstemmen met de faze van de wobbelaar, anders wordt het beeld verwrongen of
wel achterstevoren.
Hoe de wobbelgenerator nu in elkaar zit laten we maar in het midden; in de les 8 Meet
techniek gaan we er dieper op in.
Natuurlijk kan de centrale frequentie van de wobbelgenerator omgeschakeld worden, zo
dat we op elk TV-kanaal kunnen gaan werken.
Helaas is de frequentie van deze generator niet zó nauwkeurig, dat we nu ook zien kun
nen, of de kromme, die een z.g.n. omhullende is, nu ook werkelijk op zijn goede plaats
ligt, t.o.v. het zenderkanaal, zowel wat de beeld-draaggolf als de geluiddraaggolf be
treft.
Hiervoor hebben we nu de meetmerkgenerator in een afzonderlijk kastje. Deze is goed
geijkt en kan gemoduleerd worden met een toontje van 800 Hz. Maar hij kan óók gemo
duleerd worden met een uitwendig muziekje. Voor de afregeling van het geluidskanaal
en de discriminator is dat toontje wel nodig, maar voor het beoordelen van de geluids
kwaliteit is een muziekje van een bandje of de plaatselijke zender wel beter en gemak

kelijker.
Meetmerkgenerator

Met die meetmerkgenerator (of meetpip generator) geven we een bobbeltje op de kromme;
we kunnen dat bobbeltje als 't ware over de kromme verschuiven en lezen steeds op de
schaal van de generator de frequentie af. Meestal bevat de meetpipgenerator tevens
een generator, die met een kristal gestuurd wordt en zeer nauwkeurig op een frequentie
van 5,5 MHz oscilleert. Met deze generator, die FM-gemoduleerd kan worden met de
reeds beschreven 800 Hz kunnen we het geluidskanaal afregelen bij interdraaggolfmo
dulatie; hier kan dus zoals we zagen ook een muziekje opgezet worden.
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5,5 MHz generator
Verder gebruiken we de 5,5 MHz generator om er de meetpipgenerator mee te moduleren.
We zien dan op de kromme meerdere meetpips, die op een afstand van 5,5 MHz van de
hoofd-meetpip afliggen; daarbuiten vinden we steeds zwakkere meetpips, maar steeds
weer op 5,5 MHz van elkaar; die ontstaan door de harmonischen.
Met behulp van deze signalen stellen we het geluidskanaal heel nauwkeurig in op een
afstand van 5,5 MHz naast de pip van de draaggolf, die midden op de helling van de
Nyquist flank moet liggen.
Voor België en Frankrijk gebruiken we natuurlijk een generator met een hulpfrequentie
die op 11,5 MHz naast de centrale meetpip komt te liggen; omdat men daar geen FM ge
bruikt kan men het geluidskanaal niet met dit signaal afregelen. Dat moet dan met de
hoofdmeetpipgenerator gebeuren, die dan met 800 Hz of muziek in AM gemoduleerd wordt.
Testbeeld-generator
Naast deze apparatuur zien we als handig service instrument de testbeeld-generator, de
Mi re de Réglage.
Deze bevat in de regel een r.f. generator, die door middel van een schakelaar op de draaggolf van meerdere TV-kanalen kan worden geschakeld. Verder vinden we er in wat we de
sync-fabriek noemen: generator voorde impulsen voor lijn- en raster-afbuiging. De
laatste zijn sterk vereenvoudigd. Dan is er een mogelijkheid om zowel verticale zwarte
strepen als horizontale strepen op te wekken als modulatiesignalen, die afzonderlijk of
tezamen als dambord-patroon op de TV-beeldbuis zichtbaar worden. Natuurlijk kan de
meetzender zowel negatief als positief gemoduleerd worden. Men mist hier echter de ge
ïnterlinieerde aftasting. Met behulp van de verticale en horizontale balken kunnen we
heel goed controleren wat er alzo aan de ontvanger mankeert.
Natuurlijk zit er aan de uitgang voor de testbeeldgenerator een verzwakker; we kunnen
na betrekkelijk korte tijd ons reeds een indruk vormen omtrent de gevoeligheid van de
ontvanger, alleen reeds uit de stand van die verzwakker-knop. Verder kan de gehele m.f.
en video-versterker beoordeeld worden aan de blokken, evenals de afbuiging. Soms ont
breekt de syncfabriek, en dan kunnen we het beeld niet op de beeldbuis zichtbaar maken,
maar wel op de scoop. Dat is even nuttig en veel goedkoper, want dan kunnen we die
testbeeldgenerator zelf wel maken.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, worden er in het bovenstaande nieuwe zaken over de
televisie behandeld. Wanneer U dus iets leest in het Service-aanhangsel, dat U nog niet
begrijpt/ grijp dan niet naar de pen, maar wacht rustig af tot het betrokken onderwerp
aan de beurt komt.
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Vragen bij de derde les
1. Vertel wat we onder een impuls verstaan.
2. Heeft de netfrequentie nog iets te maken met het aantal rasters?
3. Welk deel van een impuls is voornamelijk van belang in onze synchronisatie-systemen?
4. Wat is de bedoeling van de vóór- en nastoep?
5. Welk modulatie-systeem is in het voordeel wat betreft de zichtbaarheid van storingen?
Verklaar het antwoord.
6. Worden de synchronisatie-impulsen voor de rasterafbuiging onmiddellijk na de laat
ste lijn met beeldinhoud gegeven?
7. Wat is het doel van de omgekeerde impulsen in het rastersynchronisatiesignaal ?
8. Mag de lijnafbuiging stopgezet worden tijdens de rasterafbuiging?
9. Hoe verkrijgt men bij het positieve modulatie-systeem de synchronisatie-impulsen,
en hoe bij het negatieve systeem?
10. Duurt de beeldonderdrukking even lang als de terugslagtijd van het verticale afbuigsysteem?
11. Teken de schakeling van de gelijkrichtdiode voor het positieve en voor het negatie
ve modulatie-systeem; teken daarbij het gemoduleerde h.f. signaal en het gelijkge
richte videosignaal.
12. Bij het negatieve modulatie-systeem heeft men max. wit niet op 0 % maar op 10 %
gesteld. Waarom heeft men dit zo gedaan?
13. Kunnen we bij het positieve modulatie-systeem op gemakkelijke wijze een regelspanning verkrijgen voor een automatische sterkteregeling?
14. Vertel wat het Keil-effect is.
15. Vertel waarom we semi-enkelzijband uitzending toepassen.
Teken de frequentiekarakteristiek en verklaar de vorm.
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TELEVISIECURSUS
les
Ontvangmiddelen
We hebben in de vorige lessen gezien, dat een rechtuit-ontvanger voor de ontvangst van
televisiesignalen slechts in aanmerking komt'voor lage frequenties, zoals b.v. in Engeland,
waar de Londense zender op ca. 7 m werkt. Afgezien van de moeilijkheden, die we ont
moeten wanneer we een dergelijke meertraps r.f. versterker gaan bouwen, krijgen we nog
met een ander bezwaar te maken; het omschakelen op een andere frequentie is voor een
dergelijke r.f. versterker praktisch niet uitvoerbaar en daarom komen we thans ook in
Engeland uitsluitend superheterod/nes tegen, waarbij het omschakelen veel minder moei
lijkheden met zich brengt.
R.F.-versterker en mengtrap
Een groot voordeel van de "super" is wel, dat het zwaartepunt van de versterking komt
te liggen op de middelfrequentversterker. Versterking in het gebied van 40 ... 70 MHz
in r.f. trappen is namelijk gering; de middelfrequentie van 23.75 MHz (beeld) en 18.25
MHz (geluid) is in dit opzicht al veel gunstiger.
Oppervlakkig gezien lijkt zijn bereikbare versterking op 23.75 MHz geringer dan op
465 kHz, de in de omroeptechniek toegepaste middelfrequentie. De vraag blijft dan
ook stellig niet uit: waarom gebruiken we deze middelfrequentie dan niet? Het antwoord
kan heel kort zijn: in de omroeptechniek ligt de doorlaatbreedte in de omgeving van
5a 6 kHz; bij de televisie dient de breedte 7 MHz te zijn; een dergelijke bandbreedte
is bij een middelfrequentie van 465 kHz niet te realiseren. Denk maar eens na: wanneer
we een windmolen moeten maken met wieken van b.v. 5 m lengte, dan kunnen die
wieken wèl draaien als de as in de molen meer dan 5 meter van de grond zit; plaatsen
we de as op 1 m van de grond, dan hebben we naar boven de ruimte tot aan het blauw
van de hemel, maar naar beneden slechts 1 m en dan slaan die wieken tegen de grond
kapot.
HoogfrequentversterIcing
Wanneer we nu zoëven gelezen hebben, dat de hoogfrequent-versterking niet groot is
in het voor de televisie benutte frequentiegebied, dan zal het wel enige verbazing
wekken, dat vrijwel alle te Ie visie-ontvangers met een trap hoogfrequentversterking
vóór de mengtrap zijn uitgerust. Toch is deze trap daar onmisbaar en wel om twee
redenen: we bewerken hiermede dat de hulp-oscillator niet "straalt" in de antenne,
want de omwonenden zouden hiervan stellig last ondervinden. Voorts verminderen we
de "ruis" in onze ontvanger, en dit is misschien nog wel de belangrijkste reden voor
de aanwezigheid van de r.f. versterkingstrap. Want ruis demonstreert zich op ons
beeldscherm als "sneeuw" (afb. 1). Nu moeten we niet denken, dat ruis uitsluitend
op de zeer korte golven voorkomt; ieder kent de ruis in het klankbeeld bij radioontvangst wanneer we op een verafgelegen zwakke zender afstemmen; de automatische
sterkteregeling werkt (nog) niet, daarvoor is het signaal te zwak. De r.f. versterker
of mengbuis staat dus op max. versterking en het muziekgenot is nihil in verband met
de ruis.
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Afb. 1
Storing door ruis
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Afb. 3

Een signaal met ruis erop, gezien op de
oscilloscoop (rechts) en in tekening
(boven). Duidelijk zien we, dat ook de
lijnsynchronisatie-impulsen door ruis
overdekt zijn.
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gelijkspanning
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Fig.2
Links: de grafische voorstelling van een gelijkspanning
Rechts: dezelfde gelijkspanning maar nu met "ruis" er op.
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Ruis
Wat verstaan we nu onder ruisen, wat is de oorzaak van ruis?
Om met het laatste te beginnen: we onderscheiden 3 bronnen van ruis n.l. één ruisbron is
het heelal, waar de kosmische ruis tot onze ontvangantennes doordringt en de overige twee
veel belangrijker ruisbronnen vinden we in onze ontvangers, n.l. in het inwendige van een
radiobuis en daarnaast: in weerstanden. In dit verband dient het begrip "weerstand" zeer
ruim genomen te worden: niet alleen een kool weerstand je of draadgewonden weerstand is
een bron van ruis, maar elke weerstand of in het algemeen gezegd: elke geleider zal ruis
veroorzaken zolang de temperatuur daarvan hoger is dan het absblute nulpunt, dat, zoals
we weten, op 273°C onder nul ligt. Bij die temperatuur treedt n.l. de zgn. supra-geleiding
op en verdwijnt elke weerstand en is dus geen enkele schakeling meer bruikbaar, want uit
eindelijk zijn weerstanden een onmisbaarheid in de elektronische techniek. Wij werken
echter meestal in omgevingen, waar de zgn. kamertemperatuur heerst, dat is ca. + 20° C en
bij deze temperatuur zijn in alle stoffen de moleculen in een bepaalde beweging. Ook
wanneer er nog geen sprake is van een elektronenstroom zullen ook de elektronen in een
heen- en weergaande of op- en neergaande beweging zijn. Deze bewegingen zijn toeval
lig en voor zover wij thans kunnen nagaan volkomen systeemloos. Ook de snelheden zijn
verschillend, maar uiteindelijk zijn er weer vele elektronen, die op een bepaald ogenblik,
geheel onafhankelijk van elkaar, töch dezelfde bewegingen verrichten, dus evenveel malen
per seconde heen en weer vliegen. Uiteindelijk kan men zeggen, dat hier inwendig een
zéér groot aantal wissel stroompjes loopt met verschillende frequenties.
Zolang deze gebeurtenissen zich binnen een geleider afspelen bemerken we daarvan niets;
laten we echter bewust een elektronengelijkstroom door zo'n geleider lopen, dan zouden
we bij zeer nauwkeurige metingen kunnen constateren, dat die gelijkstroom gemoduleerd
is met zeer vele wisselstromen van verschillende frequenties. Ter vergelijking noem ik nu
even de gelijkstroom, die door een koolmicrofoon loopt zolang we er niet voor spreken;
dat is de ruststroom. Spreken we echter, dan wordt er op die gelijkstroom een aantal
wisselstromen met verschillende (spraak) frequenties geënt. Op deze manier is ook onze
gelijkstroom "gemoduleerd" met de ruiswisselspanningen; in fig. 2 zien we dit. In het
midden latend hoe we dit meten kunnen zal het wel duidelijk zijn, dat de som van al
deze naar buiten waarneembare ruisverschïjnselen een zeker vermogen vertegenwoordigt.
Dit ruisvermogen wordt dus ontleend aan de elektronen-bewegingen en die zijn op hun
beurt weer het gevolg van de "warmte" van de geleider, vandaar dat in de formules voor
de ruis-berekening die temperatuur voorkomt. Onze ruis noemen we in verband daarmede
"thermische ruis". Daar de ruis, zoals we zagen, een wisse Istroomverschijnsel is,
dat zich op zéér vele, vaak zeer hoge frequenties demonstreert, ligt hef voor de hand,
dat de totale hoeveelheid ruis, die in onze ontvanger doordringt geheel afhankelijk is
van de toegepaste bandbreedte. Het resultaat van "ruis" zien we in fig. 3.
Kring-ruis
De thermische ruis wordt dus opgewekt in alle onderdelen in onze ontvanger, maar voor ons
telt eigenlijk alleen de ingangskring van de TV of FM ontvanger. Waarom dat zo is zullen
we zien, maar nu reeds moeten we vaststellen, dat de meeste ruis dus niet van buitenaf
ontvangen wordt, doch als een ongewenst verschijnsel van onze ontvanger beschouwd
moet worden, waarbij niet alleen de min of meer hoogohmige weerstanden, maar ook de
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Fig. 6

TABEL 1
Equivalente ruisweerstand
van enkele huistypen

EF50
EF80
EF85
ECC81
PCC88
PCC84
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antenne met antenneleiding en de afstemkring een rol spelen. We zullen verderop zien,
welk verband er bestaat tussen de hoeveelheid ruis en de weerstand van het betrokken
onderdeel, maar we doen goed nu reeds vast te stellen dat de ruis zich in het algemeen
ontwikkelt over elke weerstand die energie opneemt. En dat behoeft niet eens steeds een
ohmse weerstand te zijn, neen, ook de elektrische ingangsweerstand van een buis of een
resonantieweerstand van een afstemkring (RQ = ^ ^
x r, waarbij r de ohmse weer
stand yan de spoel voorstelt) is een ruisbron. Ook de afsluitweerstand van een antennesysteem of van een kabel draagt bij tot de ruis, maar capacitieve of inductieve weer
standen echter weer niet.
Buis-ruis
De ruis, die in onze buizen ontstaat, is in feite een dergelijk soort verschijnsel, waarbij
eveneens min of meer toevallige doch heftige elektronenbewegingen een zeer groot
aantal sinusvormige wisselstroompjes van alle mogelijke frequenties veroorzaken. Men
spreekt hier van het "hagel -effect" . De sterk verhitte katode is hier als een belang
rijke ruisbron te beschouwen, terwijl de ruimtelading om die katode een grote rol speelt
in de hoeveelheid geproduceerde ruis. Een verzadigde diode b.v. levert ettelijke malen
meer ruis dan een triode.
Een ernstige bron van ruis is de zgn. verdee I ru is, die door positieve schermroosters
e.d. wordt veroorzaakt. Want ook in deze buizen speelt het toe val een grote rol ten
opzichte van het aantal elektronen, dat in een bepaald tijdsverloop de anode raakt.
Is dat tijdsverloop lang, dan zal die onregelmatigheid in de gearriveerde hoeveelheid
procentueel geen rol spelen; is het tijdsverloop telkenmale zeer kort, dus bij hoogfre
quente wisselstromen, dan zullen er vrij grote verschillen te bespeuren zijn in het per
periode op de anode gearriveerde aantal elektronen.
Schermroosters nu vormen een extra "controle-station" als het ware op de weg van de
elektronen van katode naar anode en wanneer ook tussen dit station en de anode weer
nieuwe toevalligheden en onregelmatigheden in de elektronenloop ontstaan, dan zal het
totaal aantal onregelmatigheden van de buis toenemen; in feite is de "ruis" van een
pentode zeker 6 x zo groot als van een triode. De ruis van buizen is zelfs reeds te con
stateren wanneer we het rooster kortsluiten op de katode; er komt dus beslist niets
"van buiten". Wel bemerken we, dat verschillende huistypen in dit opzicht sterk ver
schillen; de fabrikanten doen hun best om de ruis laag te houden. Bij meerroosterbuizen
zullen we de schermroosterspanning in principe laag moeten houden om niet te veel
last van de ruis te hebben. Wanneer we nu enerzijds weten hoeveel ruis de eerste buis
in de ontvanger produceert en anderzijds, welke ruisspanning maximaal aanvaardbaar
is op de beeldbuis, dan ligt daardoor meteen de maximaal toelaatbare versterking in
de gehele ontvanger vast. Het is hierbij in dit stadium volmaakt onverschillig, hóe
die versterking nu verdeeld is over de r.f. trap, de mengtrap, de m.f. versterker of de
videoversterker.. Zou die versterking dus groter worden, dan wordt de ruis op het
beeld ontoelaatbaar hoog; die verhoging van de versterking is dus nutteloos. Maar
anderzijds verlangen wij op de beeldbuis een bepaalde videospanning, die dus door
de bovengenoemde versterkingsorganen verkregen wordt uit het antenne-signaal.
Daar de ruis ons dus de graad van versterking oplegt, volgt hieruit dat op het rooster
van de eerste buis een bepaalde signaalspanning vereist is, willen we in de beeldbuis
geen ongunstige hoeveelheid ruis krijgen. Men drukt de waarde van dit signaal dan
uit in de verhouding‘signaalrruis (= signal to noise); ruis van de ingangsschakelïng is
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TABEL 2
Ingangsweerstanden van moderne buizen voor televisie bij verschillende frequenties.
Type

50 MHz

100 MHz

200 MHz

300 MHz

EF42

io
30
40
50
40

ïooo
3000
5000
7000
4000

950
2000
4500
5000
1500

950 a
ïooo a
3500 a

EF80
ECC81

PCC84
6BQ7

ka
ka
ka
ka
ka

PCC85

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

1800 a

470 MHz

580 MHz

940 MHz

320 a

210 a

83 a

TABEL 3
Ingangscapaciteit (in pF) van diverse r.f. buizen
(gemeten in koude toestand)
ECC 84
ECC 81
5BQ7A
EF80
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PCC84

2,3

12AT7
8BQ7A

4,6
2,85

6BX6

7,7
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dan ons uitgangspunt en het signaal moet b.v. 1000 x zo groot zijn om een aanvaardbaar
beeld te geven of, daar men gaarne deze sterkte verhoudingen in dB uitdrukt, zegt men
in dit geval: de signaal-ruisverhouding bedraagt 60 dB. Ook wordt vaak gezegd: de
ruisafstand bedraagt 60 dB, wanneer, zoals in dit geval, het signaal op het rooster
1000 x zo sterk moet zijn dan de aldaar aanwezige ruis.
Uit het bovenstaande volgt dat we niets kunnen bereiken met abnormaal hoge versterking;
wanneer het gewenste signaal op het rooster van de eerste buis maar een bepaalde minimum-waarde heeft, dan is de ontvangst acceptabel. In de praktijk blijkt een signaalruisver hou ding van 10 reeds een dragelijk beeld te geven, waarmede vele kijkers genoe
gen moeten nemen. Wordt die waarde niet bereikt, dan kunnen we door een zeer goede
en hoog opgetrokken antenne, eventueel met een klein versterkertje boven in de mast,
nog pogen de signaalspanning op het rooster te verhogen, maar als dat niet lukt kunnen
we die TV-zender op deze ontvanger niet ontvangen en daarmee uit.
Het omschrijven van de gevoeligheid van een TV-ontvanger is geen eenvoudige zaak,
omdat de ruis hierbij een grote rol speelt. Is het nuttige signaal 200 x zo groot als de
ruisspanning, dan kunnen we van een voortreffelijk beeld spreken; 10 x zo groot gaat
nog net. Wanneer van een ontvanger nu als ruisgetal 5kT.V. wordt opgegeven, dan be
tekent het, dat we 5/uV ruis op de ingangsklemmen hebben; is het gewenste TV-signaal
(= nuttig signaal) dan eveneens 5 /uV, dan is het beeld ongenietbaar. Bij een nuttig signaal
van 50 /iV zitten we ojp de factor-Tp = 10, hetgeen dus nog net gaat, maar we moeten
streven naar 500 /iV. Die vaststelling van het ruisgetal betreft hier ontvangers voor een
antennekabel van 240 Q, vrijwel alle ontvangers zijn echter thans voor deze impedantie
ingericht. Bij andere waarden moeten we omrekenen. Maar zoals gezegd, dit veel ge
bruikte ruisgetal zegt ons nog niets, wanneer we niet tevens opgeven de ruis-afstand,
nuttig signaal
dus de verhouding
■, die we ook wel de signaal-ruisverhouding noemen.
ruis
De signaalspanning op het rooster van de eerste buis, waarvan we weten dat deze ten
minste aanwezig moet zijn om een behoorlijk ruisvrij beeld (of geluid) te geven noemt men
de grensgevoel igheid van een ontvanger; men drukt die dan uit in volt, of juister
in fj-V, (microvolt). Toch heeft in de praktijk van de ontvangst op zeer korte golven dit
begrip niet voldaan; thans maakt men gebruik van dez.g.ruistemperatuur om deze
grensgevoel igheid in uit te drukken. Deze wordt dan weergegeven in 4 x k x TQ en uit
gedrukt in F, het ru i sgeta I . We zien dat hierin de constante van Boltzmann en de
absolute temperatuur weer een rol spelen, doch waarbij de frequentie en de bandbreedte
buiten beschouwing gelaten kunnen worden, hetgeen een groot gemak betekent. Helaas
laat het bestek van deze les het bestuderen van deze begrippen niet toe.
In de praktijk zal de signaalspanning op het rooster van de eerste buis echter nog veel
hoger dienen te zijn, zodat we nog minder versterking behoeven toe te passen in ver
band met nog optredende storingen door fading en elektrische apparaten en het ontstekingssysteem van explosiemotoren (voorbijrijdende auto's en bromfietsen). Want ook
deze storingen worden helaas mee versterkt. Om nu in te zien waarom we van die ruis
bij normale omroepontvangers weinig last hebben en bij TV en FM ontvangers wel,
dienen we goed te onthouden, dat de "bandbreedte" van de ontvanger hierin een belang
rijke rol speelt. Want zoals we zagen is "de ruis" de som van zeer vele wisselspanningen
van alle mogelijke frequent i es . We gaan er hierbij van uit, dat de amplitudes
van al de wisselstroompjes onderling niet zo ver uiteenlopen. Maar het ligt voor de hand,
dat een ontvanger met een smalle doorgelaten bandbreedte zéér veel minder ruis op zijn
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Fig. 7o
Balans-ingangsschakeling
met twee trioden in normale
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neutral iserings-condensatortjes. De koppeling tussen L]
en l_2 is zeer vast. De neutrodynisering is hier niet
kritisch; eenmaal ingesteld
behoeft deze niet mede om
geschakeld te worden bij het
omschakelen van de berei
ken .

Fig. 7b
Min of meer conventionele ingangsschakeling met een pentode.
De koppeling tussen L] en L2 moet zeer vast zijn.
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Fig. 8
Balans-ingangsschakeling met trioden in geaard-roosterschakeling. De ingangsimpedantie van deze schakeling
is zéér laag; de antenne doet tevens dienst als afstemkring. Door de grote demping is deze kring zéér breed.
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detector krijgt dan een "brede". Het is hierbij net als bij de regen: wanneer we een
bierglas in de regen zetten en daarnaast een wastobbe, dan zal het water in beide "ont
vangers" even hoog komen te staan (= amplitude), maar de totale hoeveelheid verschilt
wel eventjes.
De formule, waarin aangegeven wordt hoeveel ruisspanning Vr er over een weerstand ge
meten wordt, ziet er zo uit: Vr = ^ 4xkxT xRxB; k is hierbij de zgn. constante van
Boltzmann = 1.38 10

J/°C, T is de absolute temperatuur ( = kamertemperatuur +

273° C) R is de betrokken weerstand en B de bandbreedte, uitgedrukt in Hertz. Uitgaande
van een kamertemperatuur van 20° C vinden we in het algemeen:
Vr = y IóOOxRxBx 10"23.
Bij afgestemde kringen is die R niets anders dan de resonantieweerstand van die kring;
deze zal dus parallel staan met de ingangsimpedantie van de buis (fig. 5).
Over deze ingangsimpedantie van buizen, die voor zeer hoge frequenties heel laag is
vergeleken met de impedanties voor omroepgolven; zul len we het straks verder hebben;
we zien nu echter wel, dat die ruisspanning Vr voor een bandbreedte van 9 kHz wel
even lager zal zijn dan voor 7 MHz ( = 7.000 kHz).
Het is wel aardig even een middengolf voorbeeld aan te halen: Bij een bandbreedte van
10.000 Hz = 10 kHz vinden we voor een weerstand van 100.000 ohm een ruisspanning
van 4 pV; de buis-ingangsimpedantie van 1 megohm heeft hierop geen invloed.
Zoals we reeds vertelden heeft elk huistype zijn eigen mate van ruis, zelfs bij kortge
sloten rooster. De hoeveelheid aan de anode gemeten ruis nu stelt men voor als te zijn
ontstaan uit de combinatie van een geheel ruisvrije buis, met op de roosterkring aan
gesloten een ruisende weerstand van een bepaalde waarde. Men zegt dan: de equiva
lente (= de gelijkwaardige) ruisweerstand van die buis is zóveel ohm (fig. 4).

f2xla
De formule voor de equivalente ruisweerstand van een buis is:

R eq =kx

S2

waarin k weer de constante van Boltzman (1.38xl0”zo joule/graad) is, lQ de anodestroom
is, f is een factor die tussen 1 en 0 ligt en Sde steilheid van de buis is. We mogen hieruit
reeds concluderen, dat een buis met een geringe anodestroom en een grote steil
heid maar weinig ruis zal opleveren, met andere woorden: R__van een ruisarme buis is

eq

laag; van een sterk ruisende buis is Req hoog. In de tabel vinden we de waarden van Rgq.
Voorde ruisspanning Er op het rooster van een bepaalde buis, waarvan R0q bekend is, vin
den we dan Er = 4 - 10_23\/R eq

x b,

Er in uV, Req in k-D en b, de bandbreedte, in Hz.

En om een indruk te geven van de ruisspanning in het gebied der zeer korte golven: van een buis
zonder aanhangende afstemkring met een Rl-C van 9000 ohm, een equivalente ruisweerstand
van Req = 1000 ohm en een bandbreedte V van 7 MHz. Bedraagt de ruisspanning 34 pV.
het nut van deze manier van voorstelling is, dat men de ruis van de buis kan optellen
bij de ruis op het rooster (die weer gelijk is aan de ruis op de parallelschakeling van de
resonantieweerstand van de kring en de ingangsimpedantie van de buis fig. 6).
In het algemeen kunnen we zeggen dat voor TV en FM ontvangst de Req van de eerste
buis laag moet zijn ten opzichte van de kringresonantieweerstand Rl-C en de ingangsimpedantie R;ng van de buis, want de buis is de grootste ruisleverancier. Wanneer we nu
alles wat tot dusver besproken is overzien, dan vinden we dat vooral ruis in de eerste
kring een rol gaat spelen: de weerstand van de antenne, de kringweerstand van de roos
terkring, de ingangsweerstand van de buis. Het is in feite zo, dat de ruis in de tweede
en de verder daarop volgende kringen een geheel ondergeschikte rol speelt. Dat de ruis
T4-9
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Cascodeschakeling met se ri e-gelijkstroomvoedïng. BI
werkt in normale schakeling; B2 echter werkt in geaardroosterschakeling. De aarding van het rooster geschiedt
met de condensator Cr.
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Fig. 10 Cascodeschakeling met paral lelgelijkstroomvoeding (via de smoorspoeltjes Sm).
Ook hier is het rooster B2 geaard met Cr.
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Ingangsschakeling met een dubbeltriode, waarbij BI ols
katodevolger geschakeld is. B2 is in roosterbasisschakeling (met geaard rooster) toegepast. De u i t -
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gangsimpedantie van BI is laag; dit sluit goed
aan bij de lage ingangsimpedantie van B2.
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in de eerste kring zo belangrijk is vindt zijn oorzaak in de versterking, die de ruis in de
eerste buis ondergaat.
Ingangsweerstand
De ingangsweerstand van verschillende typen buizen loopt sterk uiteen voor dit gebied
van zeer hoge frequenties. In de tabel zien we de waarden. Ook hier doen de buizenfabrikanten hun best. De vraag is nu natuurlijk: hoe kan een buis nu voor deze zeer korte golven
een lage ingangsweerstand krijgen. Nu, ten eerste speelt hierin de katode-roostercapaciteit een rol, omdat deze zich werkelijk als een condensator gedraagt en voor hogere fre
quenties een lage wisselstroomweerstand voorstelt. Daarnaast maken we hier voor het eerst
kennis met het verschijnsel, dat de tijd dat de elektronen in een buis onderweg zijn, de
looptijd zoals men die noemt, een rol gaat spelen. Want bij deze hoge frequenties kunnen
ze het, om het populair uit te drukken, niet bijbenen, hetgeen resulteert in een zekere
dempende weerstand; als zodanig dienen we die ingangsweerstand van een buis ook te
beschouwen.
Door de roosterdraadjes strak op te spannen bij de vervaardiging van de buis heeft men de
zgn. gespannen-roostertriodes ontwikkeld. (Spann-Gitterröhre). Bovendien heeft men de
afstand tussen rooster en katode hierdoor veel kleiner kunnen maken, zodat de steilheid
véél groter kan zijn dan bij oudere constructies het geval was.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de frequentie een belangrijke rol speelt bij deze ingangsweerstanden; in tabel 2 zijn dan ook de waarden vermeld bij verschillende frequenties.
Wanneer we nu al deze gegevens verwerken voor een bepaald geval zien we, dat een be
paalde schakeling, dus antenne + kring + buis, wanneer er nog van geen signaal sprake is,
reeds een ruis oplevert van b.v. 20 microvolt op de anode van die buis.
Voor de eerste trap in een TV ontvanger geldt in de eerste plaats een zo laag mogelijke
equivalente ruïsweerstand van de eerste buis. Daar in mengtrappen in het algemeen meer
ruis zal optreden dan in een versterkerbuis, laten we demengtrap dus steeds voorafgaan
door een r.f. versterkertrap. Hiervoor gelden de volgende eisen:
buis met lage equivalente ruisweerstand, met hoge ingangsweerstand, met hoge steilheid
en met lage inter-elektrodencapaciteit;
kring met hoge resonantie-weerstand; grote L en kleine C; gunstige aanpassing op de
antenne.
Om een hoge resonantie-weerstand van de kring te verkrijgen zullen we naar een hoge
LC-verhouding moeten streven in de afstem LC-kring, dus: grote L, kleine C.
In de praktijk lost men deze kwestie op door opzettelijk helemaal geen afstemcondensator toe te passen, doch van de eigen capaciteit van de spoel en de rooster-katode capaci
teit van de buis gebruik te maken. Uit de aard der zaak is dit een vrij riskante bezigheid „
met het oog op de stabiliteit van de kring wat betreft de frequentie. Met name mogen de .
zelfinducties van de spoelen bijvoorbeeld geen veranderingen ondergaan als gevolg van de
in ontvangers steeds optredende temperatuurverhoging, die nog geruime tijd na het inscha
kelen optreedt. Het bi jstemmen van de kring geschiedt door het bewegen van poederïjzerkerntjes of koperen cilindertjes in despoel, waarmede we dezelfinductie verhogen of
verlagen. Wanneer we nu een hoogfrequent-versterkingstrapnader bezien, zullen we daarin
zelden een pentodebuisaantreffen in verband met de minder gunstige ruiseigenschappen van
dat type; we weten echter dat aan de triodebuis weer een ander groot bezwaar kleeft: de
terugwerking van de anode op het rooster. Zonder neutralisering is een dergelijke schaT4-11
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Fig. 12
Voor de zeer hoge frequenties is de door de buis gevormde dempingsweerstond Rjng veel lager dan bij b.v. de middengolven.
Verlagen we de neg. spanning op het rooster, dan wordt de waarde

T

van Rjng veel hoger, zodat de kring LC minder gedempt wordt.
Bovendien wórdt de rooster-katodecapacïteit van de buis, die
parallel op de LC-kring staat kleiner waardoor de frequentie
waarop de kring is afgestemd hoger wordt.
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Fig. 14
Ingangsschakeling met de EF80 (pentode) als r.f. versterker en
de ECC81 als meng- en oscillator buis.

keling zelden stabiel te krijgen, d.w.z. er treden genereerneigingen op. Wanneer we nu
bedenken dat bij deze zéér hoge frequenties de verbindingen uiterst kort gehouden moeten
worden en anderzijds voor elk bereik de neutraliseringscondensator mee omgeschakeld
moet worden, dan wordt het begrijpelijk dat men vaak töch maar een ruisarme pentode
heeft toegepast (fig. 7a). Andere mogelijkheden bieden balansschakeringen, doch ook
deze dienen geneutraliseerd te worden (fig. 7b).
Roosterbasisschakeling
Een andere mooie oplossing verkrijgt men door niet de katode maar het rooster aan aarde
te leggen. Nu bij transistoren vaak een geaarde basisschakeling wordt toegepast zal de
geaarde roosterschakeling (ook wel genoemd rooste rbasis-schakeling) wel geen opzien meer
baren (fig. 8). Het geaarde rooster geeft een volledige scheiding tussen ingangs- en anodekring; kans op genereren bestaat dus niet en ook terugwerking van de volgende oscillatorkring op de antenne is niet te verwachten en dus: geen uitstraling door de antenne.
De versterking is op deze wijze nog iets groter, dan met de normale schakeling: —-—
zo groot
is de versterkingsfactor van de buis). De inwendige weerstand R| van de aldus
geschakelde buis is groot ten opzichte van de in de anodekring geschakelde LC-kring,
wanneer we in de omgeving van 200 MHz werken; het resultaat is dat de ingangsimpedantie van de rooste rbas is-buis een nagenoeg uitsluitend ohmse waarde bezit in de orde van
l/S; is de steilheid 10 mA/V, dan komen we op een ingangsweerstand van 100 ohm, een
waarde die niet veraf ligt van de antenne-impedantie, waardoor men zelfs de gehele ingangskring kan weglaten'. Eenvoudige doch zeer effectieve en ruisarme schakelingen zijn
met aldus geschakelde buizen mogelijk; om volledige afscherming mogelijk te maken
heeft men zeer speciale buisconstructies toegepast. Men moet er echter aan denken dat
de gloeidraad-katodecapaciteit paral lel op de ingangskring staat in roosterbasis-schakelingen.

Cascodeschakeling
Deze oplossing wordt echter gevormd door de zgn. cascode-schakeling, waarbij twee
trioden in serie geschakeld worden wat betreft de wisselstromen. De gelijkstroom voeding
kan parallel of eveneens in serie plaats vinden; dit punt is echter van ondergeschikt
belang. Het mooie in een cascode schakeling (cascode is een fantasiewoord) is wel dat
men hierin de voordelen van de triode (ruisvrijheid) en van de pentode (geen terugwer
king van anode op het stuurrooster d.w.z. van de "beneden" buis) terugvindt. In feite
zou men de katode van de bovenbuis met de "virtuele katode" van de schermroosterbuis
kunnen vergelijken. In fig. 9 en 10 zien we deze beide voedingsmogelijkheden.
Er zijn vele schakelingsmogelijkheden met de cascode. Zo kan men n.l. van één der beide
trioden het rooster aan aarde leggen. Hierbij krijgt de "beneden"-buis een heel lage be
last ingsweerstand Ry, waardoor zijn versterking daalt tot 1. Het "boven"-systeem versterkt
echter behoorlijk, zodat de combinatie versterkingscijfers als nagenoeg van een pentode
geeft zonder de bezwaren ervan te bezitten. Een andere mogelijkheid is het schakelen
van de eerste buis in de anodebasis-schakeling, beter bekend als "katode-volger", de
tweede buis staat hierbij in rooster-basis-schakeling (fig. 11).
In het algemeen worden in deze schakelingen dubbel-triode-buizen toegepast, die betrekT4-13
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Schakeling van een moderne tuner. De door de stippellijnen omgeven
spoelen bevinden zich op de caroussel van de kanaalkiezer. Met de
variabele condensator (2 ... 6 pF) kan de oscillatorfrequentie gecor
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Koppeling van de r.f. trap met het rooster van de volgen
de buis d.m.v. een koppel condensator. Spoel L is in feite
afgestemd door de eigencap. + Cak (de anode-katodecapaciteit van BI) en C
van B2)
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^ (de roosterkatode-capaciteit

kei ijk weinig meer kosten dan pentodebuizen en vele voordelen boven dit type bezitten.
Bij het bovenstaande zijn we stilzwijgend ervan uitgegaan, dat de roosterkring werd afge
stemd. Oorspronkelijk heeft men de eerste kring zó breed afgestemd, dat omschakeling voor
de ontvangst van vele kanalen in het geheel niet nodig was. Dit is logisch, want ook de an
tenne is niet omschakelbaar en moet zó breed zijn in afstemming, dat men zonder om
schakeling vele kanalen kan ontvangen.
In vele gevallen, vooral wanneer de kanalen ver uit elkaar liggen, gaat men er thans toe
over ook de eerste kring om te schakelen en zo nodig een andere antenne in te schakelen.
De breedheid van het doorgelaten gebied in de eerste trap is voornamelijk het gevolg
van de grote demping op de daar toegepaste kringen door de lage ingangsimpedantie van
de buis en het afstemmen met zo hoog mogelijk zelfinductie en zo laag mogelïjke C,
waarvoor de spoel-, buis- en bedradingscapaciteiten dienst moeten doen.
Automatische versterkingsregeling
Bij al deze besprekingen is niet genoemd de automatische versterkingsregeling, die
we maar blijven aanduiden met A.C.R., omdat die in TV ontvangers in feite een auto
matische contrastregeling is. In de eerste plaats mogen we vaststellen, dat door de
korte afstand van zenders tot ontvangers in het algemeen geringe fading zal optreden,
zodat om deze reden een A.C.R. overbodig zou zijn. Niettemin past men deze toch
wel toe, doch slechts op de r.f. buis en de eerste m.f. buis.
De mengbuis leent zich bij deze additieve mengmethode minder voor A.C.R., vooral wan
neer we een triode toepassen. Een zeer onaangename toestand ontstaat er echter wanneer
we van een buis bij ontvangst van de zeer hoge frequenties de negatieve roosterspanning
veranderen; vergroten we die bijvoorbeeld om de steilheid te verlagen, dan wordt tevens
de ingangscapaciteit van die buis kleiner en hierdoor wordt de ingangsweerstand kleiner.
Daar die ingangscapaciteit van de buis tevens deel uitmaakt van de afstemming van de
LC-kring, zal in dit geval de resonantie-frequentie hoger worden (fig. 12).
Om een idee te krijgen van zo'n capaciteitsverandering kunnen we vaststellen, dat ver
anderingen van 5 pF gemeten zijn en dat wil bij deze frequenties véél zeggen. En de in
gangsimpedantie verloopt dan van b.v. 2000 ohm tot 15.000 ohm. Door een zekere mate
van tegenkoppeling toe te passen, n.l. door een deel van de katodeweerstand b.v. 50 ohm,
niet door een condensator te ontkoppelen, heffen we dit onaangename verschijnsel nage
noeg geheel op, maar ten koste van enige versterking van de buis (fig. 13). De invloed
van de A.C.R. zullen we bij de m.f. versterker nader bezien. We komen nu aan de:
Mengtrap
In TV en FM ontvangers maakt men zonder uitzondering gebruik van de additieve
mengmethode, omdat hierbij zowel gebruik gemaakt kan worden van de eenvoudige en
ruisarmste buis-typen, de diode of de triode, als van de pentode, die weer om andere
redenen de voorkeur kan verdienen. De triode als additieve mengbuis heeft, vooral in
de moderne uitvoering, waarbij steilheden van 8 mA/V gewoon zijn, grote voordelen.
De conversiesteilheid kan helaas niet de met pentoden verkrijgbare waarde bereiken,
maar 3 mA/V is toch normaal. Een bijkomstig voordeel kan zijn, dat de ingangsweer
stand van deze buizen hoger is dan bij multiplicatieve menging het geval is, waardoor
de voorkringen minder sterk worden gedempt. Conditie hiervoor is echter, dat het in
gangssignaal voldoende sterk is en de buis behoorlijk wordt "uitgestuurd". Het nadeel,
dat automatische sterkteregeling hier niet kan worden toegepast, is niet groot; ernstiger
is het dat de triode uit de aard der zaak geen enkele scheiding tussen oscillator en anT4-15
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tenne tot stond brengt, maar door het toepassen van losse koppelingen of brugschakelingen
heeft men deze kwestie opgelost, terwijl de r.f. trap als extra wachter gereed staat om dit
doordringen te beletten (fig. 14). Tot voor korte tijd gaf men algemeen de voorkeur aan
trioden als mengbuizen wegens de hierboven genoemde redenen. Hierin is wijziging ge
komen ten gunste van de pentode en wel voornamelijk om de thans algemeen toegepaste
m.f. van 38,9 MHz, die betrekkelijk dicht bij de te ontvangen frequentieband ligt. Hier
voor is de afschermende werking van een schermrooster praktisch onmisbaar; verder is de
terugwerking van de anode op het rooster door het schermrooster geringer, waardoor het
mengrendement verhoogd wordt; tenslotte is de oscillator beter gescheiden van de m.f.
versterker, wat van belang is in verband met het doordringen van de oscillatorfrequentie
of harmonischen daarvan, die aanleiding geven tot interferentieverschijnselen (vgl.
fluitjes uit de radiotechniek). De hiervoor speciaal ontwikkelde buis is een triode-pentode voor serievoeding, de PCF 80; het schema waarin een dergelijke schakeling wordt
toegepast zien we in fig. 15, waarin we bandfilterkoppeling zien toegepast tussen r.f.
trap en mengbuis. "Zichtbare" afstem-condensatoren zijn hier niet toegepast, omdat de
onzichtbare bedradings- en eigencapaciteiten hier voldoende zijn (fig. 15a).
De koppeling tussen de r.f. trap en de roosterkring van de mengbuis kan overigens nog
op verschillende andere manieren plaatsvinden, min of meer volgens oud en gebruikelijk
recept. De bekendste methode is met koppel condensator, waarbij de spoel in de anodekrïng van de r.f. buis blijft; de roosterkring van de mengbuis heeft dan geen eigen af
stemming (ftg. 16). De anode-katode capaciteit van de r.f. buis en de rooster-katode
capaciteit van de mengbuis staan dan parallel en vormen de C van de L-C kring.
In de praktijk zijn die C's wat te groot, waardoor ! kleiner moet worden dan we graag
zouden zien en een ongunstige L-C verhouding ontstaat en de doorgelaten band te
"smal" wordt.
Een thans in televisie-ontvangers vaak toegepaste schakeling maakt gebruik van een
serie-resonantie, waarbij de capaciteiten tussen de buiselektroden actief deelnemen
aan de schakeling (fig. 17). Men noemt dit een rr (pi) koppeling, waarbij een smoorspoel L$ de gelijkspanning op de anode van de buis brengt; we zien hier ook wel vaak
een voedingsweerstand toegepast. In verschillende cascodeschakelingen kwamen we dit
ir filter reeds tegen. Het voordeel van deze schakeling is, dat de r.f. buis capacitief
minder sterk belast wordt en de kring dus breder blijft; helaas wordt de ruisconditie bij
deze schakeling wat ongunstiger.
Oscillator
Wanneer we nu de oscillator nader bezien, kunnen we eigenlijk niets bijzonders ont
dekken, geen grote afwijkingen ten opzichte van in de normale kortegolftechniek ge
bruikelijke technieken (fig. 18). Een der eerste eisen is echter, dat de oscillator-frequentie binnen zeer nauwe grenzen constant blijft. Dit geldt vooral, wanneer na de
mengtrap het geluids- en videosignaal gescheiden wordt en hun weg vervolgen in eigen
middelfrequent-versterkers; bij dit systeem is een frequentie-afwijking van 0.01 % reeds
ernstig storend. Bij het zgn. interdraaggolfmodulatiesysteem is de eis van frequentieconstantheid minder stringent; hierbij zal een frequentie-afwijking van 0,15% nog
weinig storend werken en deze storing zal zich dan nog slechts voordoen in het ge
luidssignaal. Het beeldsignaal is zo breed, dat het frequentieverloop wel heel erg
groot moet zijn willen we er iets van bemerken. We zullen daarom eerst op deze kwes
tie ingaan bij de behandeling van het geluidssignaal.
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Afb. 21b
Kanaalkiezer met spoelencaroussel, fabrikaat
N.S.F. Van buitenaf kunnen de zelfinducties
worden bi{geregeld.

Afb. 21c
Miniatuur DISCUS-Tuner met carousselschijf (Grundig) met daarnaast ter vergelijking een normaal type.

Om te zien met welke frequenties we nu in een mengtrap te maken krijgen, zullen we
eens een schema van de voorkomende frequenties opzetten (fig. 19). Om te beginnen
moeten we vaststellen, dat in de volgens de C.C.I.R. werkende landen uitsluitend os
ei llator-frequenties worden toegepast, die hoger liggen dan de te ontvangen beeld
en geluidsignalen. Theoretisch hadden we de vrijheid om zowel er onder als er boven
te gaan zitten. Dat men op hogere frequenties gaat zitten brengt voor- en nadelen:
nadeel omdat een oscillator in principe moeilijker constant te houden wordt naarmate
de frequentie hoger wordt. Voordeel in verband met spiegelfrequenties en andere na
righeden van dien aard. In Frankrijk past men echter systematisch afwisselend hoger
en lager liggende oscillatorfrequenties toe. We merken hierbij op, dat de gelijkloop
van afstem- en oscillatorkringen hier geen enkele rol speelt, omdat men in de tuners
geen continu-variabel afstembereik aantreft, maar iets wat we bij omroepontvangers
"drukknop afstemming" plegen te noemen: verschillende vast afgestemde ontvangkanalen, met een mogelijkheid tot "bijstemmen" van de oscillatorfrequentie (fijnregelknop).
Frequentiespektrum
In fig. 20 zien we schematisch welke signalen we b.v. bij kanaal 5 op het rooster van
de mengbuis krijgen: beelddraaggolf met een frequentie van 175,25 MHz en geluidsdraaggolf met een frequentie van 180,75 MHz. De hulposcillator levert een signaal
van 214,15 MHz en dit dient om zowel voor het beeldsignaal als voor het geluidsignaal de middelfrequentie op te leveren. In de anodekring van de mengbuis vinden
we dan voor het beeldsignaal als middelfrequentie 38,9 MHz en voor het geluidsignaal wordt dat 33,4 MHz.
De LC-kring in het anode-circuit van de mengbuis zal dus zo breed moeten zijn,
dat beide m.f. signalen onverzwakt doorgelaten worden; voor de bespreking van
de mengbuis is het niet nodig hierop thans verder in te gaan; we komen er in de
les over m.f. versterkers op terug.
Kanaalkiezer (of tuner)
In één opzicht zijn alle fabrikanten het wel eens: r.f. en mengtrap + oscillator wor
den in één geheel afgeleverd, voorzien van de buizen; we noemen deze eenheid de
kanaalkiezer. Eén der veel toegepaste oplossingen is de "revolver-tuner", waarin we
voor elk kanaal aantreffen: de complete benodigde set spoelen, trimmers en conden
satoren, inclusief eventuele neutrodyne condensatoren, alles onderling afgeschermd en,
wat het mooiste is, individueel uitwisselbaar (afb. 21 a - b - c).
Verende contacten brengen de verbindingen tot stand; in de meeste tuners heeft men
keus uit 10 of meer kanalen. De oscillator-kring bevat nog een variabele C, met
een lange as naar de frontplaat gevoerd om de frequentie tijdens het kijken (na het
opwarmen) te kunnen bijregelen. Zoals we weten komen variabele condensatoren
hier, afgezien van de oscillator, niet in aanmerking. Een zeer veel toegepaste me
thode is het door middel van schakelaars "verlengen" van zgn. Lecher-systemen,
die wat de vorm aangaat op een haarspeld lijken (fig. 22). (De voorzetapparaten
voor de decimetergolven werken eveneens met dergelijke Lecher-systemen als af
stem-elementen; bij de behandeling van antenne's komen we op deze systemen terug).
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Fig. 22
Schakeling van een kanaalkiezer met zgn. Lechersystemen. De r.f. dubbeltriode geeft een balansingangsschakeling. Ook de oscillator is vrij ongebruikelijk, doch zeer effectief; we zien
ook hier een balansschakeling. Tenslotte zien we in het midden de mengbuis, waarbij de beide
katodes en de beide anodes doorverbonden zijn. Op de beide roosters komen zowel de ver
sterkte antennesignalen von de balans r.f. trioden als de oscillotorsponning (via condensatoren
van ca. 2 pF) van de balans-oscillator.

Afb. 23
Philips tuner AT 6321.
Van rechts naar links zien we het compar
timent met de £

a

omwegspoel, van 240 'I

symmetrisch op 60 Cl asymmetrisch, met
de ingangskring Lj. Dan volgt het com
partiment met 1-2, gevolgd door het vakje
met L3; in de wand zit de koppelopenïng.
Dan volgt de oscillatorsectie met L5 en
tenslotte het m.f. compartiment. De m.f.aansluiting zit boven op dit compartiment;
de antenne-aansluiting geheel rechts op
de zijwand.
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Tenslotte blijft nog over de tuner die niet-uitwisselbare spoelen bevat, waarin de afstem
ming d.m.v. kerntjes wordt gevarieerd, dus de zgn. variometerafstemming. Ook hier wordt
met stuitnokken gewerkt om de kanalen "vast te leggen". Vanzelf dient de tuner stabiel
opgebouwd te zijn; bij voorkeur zal men deze niet op de warmste plek van de ontvanger
plaatsen; overigens is het mogelïjk condenstoren met negatieve AC in combinatie met
condenstoren met positieve A C toe te passen om temperatuurinvloeden te beknotten
(met AC, lees delta C, wil men zeggen: de procentuele verandering in capaciteit als
gevolg van één graad temperatuurverandering). Een volledige afscherming is bij al deze
constructies een eerste eis.
Bij de bovenstaande beschouwingen zijn de aansluitingen van de antenne in het geheel
niet behandeld; uitvoeriger wordt hierop ingegaan bij het hoofdstuk "Antennes".

BIBLIOTHEEK
Ontvangst van UHF-zenders

*\,

$,y.h.b-

Bij bovenstaande beschouwingen zijn we uitgegaan van kanaalkiezers voor de banden .
I en III; daarnaast zijn echter thans de banden IV en V in gebruik genomen (470 . . .
960 MHz). We moeten het een gelukkig feit noemen, dat de Europese landen allen de
Gerber norm, dus de 625 beeldlijnen hebben aanvaard voor de decimetergolven; ook
alle kleurtelevisie-uitzendingen zullen in deze banden plaats vinden en met 625
beeldlijnen worden uitgezonden. De onderlinge frequentie-afstand tussen de geluids
drager en de beeld-drager is op 5,5 MHz gehandhaafd; de frequentie-afstand tussen de
onderlinge kanalen heeft men echter van 7 op 8 MHz gebracht om onderlinge storingskans te verkleinen.
De nieuwe TV-ontvangers zijn uitgerust met 2 kanaalkiezers, n.l. één voor de kanalen
in de banden I en III en één voor de banden IV en V. Bij eerstgenoemde kiezers (voor
de VHF) heeft men 12 standen; de UHF kiezers (voor de banden IV en V, de Ultra
Hoge Frequenties) hebben één continu afstembaar bereik. De middelfrequentie blijft
38,9 MHz.
De UHF-kanaalkiezer
Deze tuner maakt van geheel afwijkende afstemkringen gebruik; het zijn vaak holle
buizen, langs elkaar gemonteerd. Een klein gaatje tussen beide buizen vormt vaak de
koppeling! De triode met geaard rooster is hier een veel gebruikte buis. (afb. 23)
We zullen hier een veelvuldig toegepaste UHF-tuner bespreken: we zien in het schema
(fig. 24) 3 capacitief afgestemde kringen. De éénknops-afstemming geschiedt met de con
densatoren Cl - C2 - C3, terwijl we de 3 zelfinducties herkennen in de geleiders L2, L4
en L5 (dikke lijnen). Nu moeten we even goed opletten: de met de antenne-aansluiting
/gekoppelde le kring LI is aperiodisch, dus niet afgestemd. Hij moet dus héél breedbandig
zijn. De antenne komt normaal beneden met een 240 ohm kabel, maar de ingang van deze
le kring is 60 ohm; met een symmetreer- en aanpassingstransformator gaan we van 240 ohm
symmetrisch over op 60 ohm asymmetrisch; deze transformator is een zgn. half \-leiding,
een stukje coaxiaalkabel van een bepaalde impedantie ter lengte van 1/2 golflengte. We
komen hierop bij de antenne-systemen terug.
De anodekring van de eerste buis is via de koppel-lus L3 gekoppeld met de katodekring
van de 2e buis. Samen vormen L2 en L4 een bandfilter. Deze tweede buis is een zelf-oscilerende mengbuis, ook weer in geaard-roosterschakeling, of zoals men ook wel zegt, in
roosterbasisschakeling.
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Fig. 24
Schakeling van de Philips UHF-tuner AT 6321.
We zien hier 5 compartimenten; in 4 compartimenten zien we afstemelementen in de vorm van condensatoren
en spoelen. Deze laatste zijn verzilverde stalen stripjes. De antenne wordt via een symmetrische 240 0 Iint—
lijn aangesloten op een a-symmefrische ingangskring, die een ingangswaarde van 60 Q heeft. Ditsymmetreerlid is dus tevens een step-down transformator 4 : 1, waarbij men een stukje coaxiale kabel van 120 ohm kan
gebruiken; de elektrische lengte is dan J X. De eerste kring is een zeer brede kring, gedempt met een weer
stand van 120 ohm, afgestemd op 600 MHz. De golflengte \ is dan 50 cm; de werkelijke lengte van dat stuk
je kabel, dat men balun noemt, is dan iets minder dan 2 cm. Dal woord balun is een samentrekking van de
Engelse woorden balance - unbalance. Men kan ook een asymmetreer spoeltje toepassen. Die kring Lj vormt
in zijn metalen huisje een coaxiale kring, afgestemd op j A, in dit geval dus 600 MHz.
Deze frequentie ligt in het midden van het UHF-gebied, dat van 470 - 790 MHz loopt. De PC88 is als geaardroosterbuis geschakeld, dus in roosterbasisschakeling. De coaxiale kringen L2 en L4, eveneens bestaande
uit stripjes metaal, vormen een bandfilter, afstembaar op £ X door middel van de 3-voudige condensator.
De koppeling geschiedt via een klein gaatje in de metalen wand. De oscillator-mengbuis is eveneens van het
geaardrooster type. De ingangskring L4 is met de buiskatode gekoppeld door een koppellus, een koperdraad,
die ook nog met L2 gekoppeld is. De afstemkring van de oscillator wordt gevormd door de strip L5 en de derde
sectie van de drievoudige afstem-C, C3.
De osc. frequentie is 38,9 MHz hoger dan de ingangsfrequentie. De terugkoppeling geschiedt door koppeling
met de lus L3, eveneens door een sleuf in de scheidingswand.
Nu staat de als v filter uitgevoerde m.f. kring met Lg in feite parallel met die oscillatorkring L5-C3; de
smoorspoel L7 zorgt voor de r.f. scheiding.
Trimmen van de 3 kringen geschiedt aan beide einden van het bereik met van buitenaf bereikbare trimmers.
Straling van de oscillator door de opening naar de anode van de r.f.-trap, de PC 88, wordt gecompenseerd,
omdat de koppellus L3 niet alleen met l_2 gekoppeld is, maar ook via L3 met L4, doch in tegenfaze. De totale
bandbreedte van deze UHF-tuner is ca. 10 ö 12 MHz. Meestal is ook L2 nog daartoe gedempt met ca 100 ohm.
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We zien dat hier veel doorvoercondensatoren gebruikt worden. Verder zien we dat alle
afstemkringen van twee trim-condensatoren voorzien zijn, waarmee we boven en bene
den in het bereik gelijkloop verkrijgen.
Het mengprodukt is een signaal op de middelfrequentie van 38,9 MHz; het wordt via een
middelfrequentkring L8, die als een zgn. 77 filter uitgevoerd is, naar buiten gevoerd.
Hebben we nu te maken met een UHF tuner, die reeds normaal in de ontvanger ingebouwd
is, dan zit er ergens een schakelaar, waarmede de m.f.-versterker aangesloten kan worden
öf op de normale kanaalkiezer óf op de UHF kiezer. De buizen zijn dan gewoon opgeno
men in de serie-voeding met de andere buizen, terwijl ook de anodevoeding uit de hoofdvoeding-bron komt, via een schakelaar die öf de normale öf de UHF tuner van anodespanning voorziet. De buizen van beide tuners krijgen echter permanent gloeistroom. De afstemschaal zit op het voorfront van de ontvanger, naast de 12 standen-schakel aar van de
normale tuner.
Transistoren in de tuner
We willen hier nog speciaal de aandacht vestigen op de toepassing van transistoren in de
UHF-tuners. Deze toepassing heeft hier namelijk speciale voordelen ten opzichte van de
buizen, ook al sluiten we de ontvanger op het net aan. We doelen hier op de zgn. Mesatransistoren. Speciaal Siemens heeft met zijn Mesatransistor AF 139 goede resultaten
bereikt, n.l. een ruisgetal, dat bij 500 MHz tussen 3,5 en 5 kT0 ligt, terwijl buizen in dat
gebied op ca 20 kT0 komen (afb. 25). Ook de vermogensversterking is groter: bij een
transistor-tuner 16 dB, bij een buizen-tuner 10 dB. Er zijn nog andere voordelen: de
transistor is veel ongevoeliger voor netspanningschommelingen, terwijl ook de warmte
ontwikkeling geringer is, wat de frequentiestabiliteit ten goede komt. Een nadeel is er
echter ook: een schakeling met buizen geeft een onvervormde doorlaatkromme, al is het
ingangssignaal 200 mV; bij een transistor-tuner treedt een vervorming reeds bij 40 mV
op. Maar een dergelijke vervorming doet nauwelijks schade aan de prestaties van de
ontvanger, dank zij de brede band.
Vanzelfsprekend zijn er maatregelen genomen om met oudere TV ontvangers tóch de UHF
zenders te kunnen ontvangen.
Voorzet-UHF-kanaalkfezer
Dit apparaat bevat vrijwel dezelfde afsteminrichting als hierboven beschreven is. De
gloeistroom ontleent men zoveel mogelijk aan de grote ontvanger en ook het gebruik
van hoogspanning is niet zo groot, dat het niet aan de bestaande ontvanger ontleend
kan worden. Natuurlijk zit het afstemschaaltje vast aan de tuner en dat brengt mee,
dat het öf op het achterschotje öf opzij van de kast komt te zitten, maar dat is niet
zo tragisch (fig. 26). De m.f. uitgang van deze op 38,9 MHz werkende voorzet UHFtuner moet natuurlijk "ergens" op de ingang van de bestaande m.f. versterker belan
den. Wil men dit zonder schakelaar fixen, dan gebruiken we het zgn. koppelkapje,
(fig. 27) zoals dat ook bij de TV service gebruikt wordt. In dit geval komt het kop
pelkapje over de mengbuis en de koppeling komt tot stand via de glasballon op de
anode van de mengbuis, dus capacitief.
Natuurlijk moet men de anodespanning van de normale tuner uitschakelen bij UHF
ontvangst; we koppelen die schakelaar aan de kanaalkiezer, die bij UHF ontvangst
op een ongebruikt kanaal geschakeld wordt. Voor vele TV ontvangers bestaat een vol
ledig en waterdicht fabrieksvoorschrift voor deze ombouw.
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Afb. 25
Een UHF-tuner met transistor van Telefunken;
in het linker compartiment zien we de 60 0
ingangsschakeling met Lj en trimmer C], die
met een hier onzichtbare C een n filter vormt.
Dit breedbandige aperiodische filter is ge
koppeld met de emissor van de mesa-transistor AF 139, die we als een rond schijfje mid
den op de scheidingswand van beide compar
timenten zien. In de volgende compartimenten
zien we de "spoelen" L II en L III als staafjes
uitgevoerd. Samen vormen ze een bandfilter.
De mengtransistor zit op het volgende tussenschof. C II en C V en C VI vormen de 3-voudige afstemcondensator. (foto Telefunken).
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Het koppelkapje: binnen in de afscherm-

VHF
tuner

bus bevindt zich een geïsoleerde strip, die
via het kabeltje met de UHF-tuner

ver-

bonden is; capacitieve koppeling via glas
ballon met anode mengbuis.

Fig. 26

-------------- 1
Blokschakeling van een later ingebouwde UHF-tuner,
die zijn voeding aan de ontvanger ontleent.
Het m.f.-signaal wordt gekoppeld op de mengbuis.

Afb. 28
UHF-inbouw-voorzet convertor van Malchus
(Rotterdam). De voeding wordt aan de TV-ontvanger ontleend; de uitgang van deze conver
tor gaat naar de ingang van de reeds aanwe
zige tuner, die voor UHF-ontvangst op een on
gebruikt kanaal (kanaal 3) wordt geschakeld.
Er vindt dus 2 x golflengte-transformatie plaats.
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Maar nu de toestellen die nóg ouder en toch goed zijn. Hiervoor hebben we de
UHF-convertor
Deze UHF convertor is uitgevoerd als een vrijstaand kastje, dat wat het tunergedeelte be
treft niet behoeft te verschillen van de hierboven beschreven UHF tuner. Hij bezit echter
een eigen net-aansluiting en bevat een gloeistroomtransformator en een wikkeling voor de
anodevoeding plus gelijkrichter en afvlakfilter. Men plaatst deze convertor in de omgeving
van de ontvanger. Het enige verschil zit in de toegepaste middelfrequentie. Men past n.l.
golflengte-transformatie toe naar een niet-gebruikt kanaal op de normale kanaalkiezer in
de TV ontvanger. Vanzelfsprekend is dit een andere frequentie dan de middelfrequentie.
We passen dus 2x golflengte transformatie toe, eenmaal in de convertor, eenmaal in de ont
vanger. Het voordeel van deze voorzet-convertor is wel, dat we niets in de ontvanger be
hoeven te veranderen. Er gaat gewoon een dubbellijntje van convertor naar ontvanger, (fig.29)
Antenne
Voor de ontvangst van UHF stations is een heel ander antennesysteem nodig als voor de nor
male (VHF = Very High Frequencies). Normalerwijs zal men dus 2 antennekabels elk van 240
ohm beneden krijgen. De UHF lijn gaat vanzelfsprekend steeds naar het voorzetapparaat of
de convertor; de,andere lijn gaat in geval van een ingebouwd voorzetapparaat normaal naar
het aansluitpunt van de VHF kanaalkiezer. Hebben we echter een convertor, dan gaat ook de
normale antennelijn naar de convertor, die dan het lijntje, dat van de ontvanger naar de
convertor loopt, óf op de VHF antenne prikt óf op de m.f. uitgang van de convertor.
Een andere mogelijkheid is, dat er 2 antennes zijn in de mast, doch dat er één leiding
naar beneden komt; boven wordt dan ergens de zaak omgeschakeld. Beneden moeten we
dan natuurlijk die éne lijn óf op de UHF óf op de VHF ingang schakelen. We komen
hierop in de antenne les terug.
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Fig. 30

Blokschakeling van een afzonderlijke UHF-convertor, waarvan de m.f.

Blokschema van twee antenne-

overeenkomt met de frequentie van één der niet gebruikte kanalen in

systemen, met wissel boven en

de kanaalkiezer van de ontvanger.

omschakelaar beneden.
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Service aanhangsel
Hef is vaak moeilijk om te beoordelen, of we bij een of andere storing de oorzaak in de
kanaalkiezer moeten gaan zoeken. We zullen verderop diverse fout-mogelijkheden de re
vue laten passeren. Maar vooraf willen we iets zeggen over
REPARATIES AAN KANAALKIEZERS
Om te beginnen moeten we er aan denken dat we bij het vernieuwen van buizen steeds
een buis van hetzelfde fabrikaat moeten kiezen. In eenreparatie-bedrijf waar TV-ontvangers van verschillende fabrikaten op de werktafel komen, heeft men meestal wel een
paar stel proef-buizen beschikbaar, liefst van verschillende merken. Om ze dan steeds
van de buizen van klanten te kunnen herkennen, maken we het puntje bijv. rood.
Hef enige verschil tussen de merken onderling zit in de inwendige buiscapaciteiten, maar
dat kan net voldoende zijn om verstemming te krijgen. Ook bij het vernieuwen van weer
standen en condensatoren moeten we in de kanaalkiezer werkelijk letten op de lengte van
de stukjes aansluitdraad links en rechts van het weerstandslichaam of de condensatorwikkel.
Maar toch moeten we ons wel tweemaal bedenken voordat we een kanaalkiezer gaan open
maken. Wanneer we niet over de nodige meetapparaten beschikken is het beslist beter om
hem dicht te laten en zo nodig naar de fabriek te sturen.
De fouten in de kanaalkiezer doen zich op allerlei manieren voor. Mankeert er b.v. iets
aan de oscillator dan hebben we vrijwel altijd geen beeld meer of het is een heel flauw
beeld. Zit het defect echter tussen hef antenne-aansluitpunt en het menggedeelte, dan
is het beeld overdekt met ruis.
Een fout in een cascode of in een mengtrap veroorzaakt een typisch beeld, dat vol ruis zit
en waarbij er tengevolge van de verschoven doorlaatkromme een vlag-vormïng optreedt.
Het beeld lijkt uitgesmeerd en verschoven naar rechts. We zien iets dergelijks in de figuur,
waarbij we te maken hebben met een defecte oscillatorspoel van de kanaalkiezer, waardoor
de oscillator-frequentie niet alleen verlopen is, maar tevens de amplitude verzwakt is. Ook
het verminderen of wegvallen van de schermroosterspanning is iets waarmee we rekening
moeten houden.
Zoals gezegd moeten we bij de reparatie proberen eenzelfde soort condensator te bemach
tigen en na inbouw moeten we de kanaalkiezer met de meetzender zo mogelijk doorfluiten
en dit op de scoop met wobbelaar controleren en zo nodig opnieuw afstemmen.
Wanneer een kanaalkiezer gedurende langere tijd in gebruik is geweest, zullen we zeker
de contacten moeten verdenken in geval van storing. We behoeven hiervoor in de meeste
gevallen niets onherstelbaars te doen in de kanaalkiezer, maar het is beslist ieders
werk niet. We moeten in ieder geval deze volgorde aanhouden: Eerst halen we de trommel
weg. Dan ontdoen we de contacten zowel van de trommel als van de tegencontacten in de
kanaalkiezer met heel zacht vloeipapier van vet en vuil. Nóóit schuurpapier of zelfs po
li jstpapier gebruiken en ook geen contactvet, want dat vet veroorzaakt bij hoge freq uenties heel hoge overgangsweerstanden.
In het midden is de trommel vaak gesteund door een apart lagertje; deze lagerringen, die
sterk aan mechanische slijtage blootgesteld zijn mogen natuurlijk wèl met vet gesmeerd
zijn, maar dit vet mag beslist niet op het centrale aardingssleepcontact komen. Dit contact moet beslist vrij van olie en vet zijn. Ook de arrêt-kogel of -rol moet goed ingevet
zijn, anders snapt de kanaalkiezer niet goed bij het omschakelen van het éne kanaal
naar het volgende.
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Wees hier niet te royaal met vet; een héél klein beetje is genoeg.
Bij het in elkaar zetten moeten we er op letten dat drukveren e.d. op de goede manier
op hun plaats komen te zitten en dat alle schroefjes weer goed aangedraaid worden, an
ders straalt de oscillator en veroorzaken we storing. In het algemeen kunnen we over re
paratie aan tuners (dat is de Engelse naam voor kanaalkiezers) nog zeggen, dat de uit de
radiotechniek bekende methoden hier bruikbaar zijn: gloeispannïng controleren, anodespanning controleren, stroom controleren, door de spanningsvol te meten over de weer
stand in het ontkoppel circuit van de anodestroom. Natuurlijk kunnen ook de doorvoerC-tjes doorgeslagen zijn en ook de toevoer van de automatische versterkingsregeling
kan öf open óf te hoge negatieve spanning aanvoeren, waardoor de geregelde buis óf
dicht zit öf te ver verstemd is. In ieder geval moeten we de goede kromme op de scoop zien .
De UHF-lcanaallciezer
In principe wijkt deze eigenlijk niet af van de hierboven beschreven kanaalkiezer wat
betreft de storingen. Alleen is deze in verband met de zoveel hogere frequenties nög
kritischer wat zijn mechanische opbouw betreft en moeten we dus nög voorzichtiger
te werk gaan en ons extra lang bedenken voordat we hem gaan openmaken.
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Vragen bij de vierde les
1. Vertel iets over de kringruis.
2. Wat is de equivalente ruisweerstand van een buis en waarom heeft men dit begrip
ingevoerd ?
3. Bij een buis in het middengolfgebied bedraagt de zgn. ingangsweerstand ca. één MCI’,
bij de zeer korte golven is die waarde veel lager. Vertel waardoor.
4. Is deze lage ingangsweerstand voor alle frequenties gelijk?
5. Wat gebeurt er wanneer we de neg. roosterspanning van een buis, die zéér korte gol
ven versterkt, veranderen?
6. Welke nadelen heeft een pentode bij gebruik op zeer hoge frequenties?
7. Welk nadeel heeft de triode versterkerbuis bij deze frequenties?
8. Beschrijf één der vormen van de cascodeschakeling.
9. De resonantieweerstand van LC-kringen is laag in het gebied der z.h.f. (zeer hoge
frequenties). Hoe kunnen we deze waarde zo hoog moge lijk maken?
10. Waarom laten we de mengtrap bij een TV ontvanger voorafgaan door een r.f.-trap?
11. Wat is de looptijd van de elektronen en waar en wanneer gaat die een rol spelen ?
12. Wat is het voordeel vande rooste rbasisschakeling; wat is het nadeel?
13. Op welke manier maken we het mogelijk automatische contrastregeling toe te passen?
14. De LC-roosterkring vande r.f. buis is sterk gedempt; vertel tevens waarom deze demping
op deze plaats geen bezwaar oplevert.
15. Wat verstaan we onder de signaal-ruisverhouding?
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televisie-techniek

LES 5

Brede bandversterlcers
In les 4 hebben we het binnenkomend signaal behandeld tot en met de mengbuis; voor we
nu verder gaan moeten we ons even realiseren, dat er in feite twee signalen terecht ge
komen zijn in de anodekring van die mengbuis, n.l. een be e I d-s i g naa I
middelfrequentie 38,9 MHz en een geluidsignaal

waarvan de

waarvan de middelfrequentie 33,4

MHz bedraagt. Wij noemen hier twee veel toegepaste middelfrequenties, maar er zijn
ook andere waarden mogelijk; de keuze hiervan zullen we later leren bepalen.
En deze signalen moeten nu verder versterkt worden om a) een voldoende video-wisselspanning op de beeldbuis te verkrijgen en b) een voldoende output op onze luidspreker.
Vanzelfsprekend dienen de signalen gedetecteerd te worden en evenals bij de normale
radiotechniek moeten we een keus doen over de plaats waar we tot detectie overgaan.
Wanneer we ons tot geval a), het videosignaal bepalen en daarbij fig. 2 bezien, vinden
we daarin de m.f.-versterker, de detector en de video-versterker, die in feite als een
bijzondere vorm van a.f.-versterker kan worden beschouwd. Het bijzondere is echter,
dat het doorgelaten frequentiespectrum heel breed is; dit is eveneens het geval bij de m.f.
versterker. We spreken in deze gevallen van brede-band-versterkers. De m.f.-versterker
moet een bandbreedte van 7 MHz (in Frankrijk 10,4 MHz) doorlaten en de videoversterker een spectrum van 50 Hz ... 5 MHz.
We beginnen met de anodekring van de mengbuis. Hier vinden we een r.f.-wisselspanning
van 3 mV.
Wanneer we nu weten, dat een beeldbuis een spanning van 60 volt nodig heeft om een
behoorlijk beeld te geven, dan kunnen we wel vaststellen hoe groot de totale versterking
moet zijn.
We zouden daarbij uit kunnen gaan van de gedachte, dat één trap m.f.-versterking vol
doende is; dan volgt de detector en dan verder maar voldoende videoversterking toepassen
om tot de gewenste spanning op de beeldbuis te geraken. Nu zijn er aanstonds twee be
langrijke redenen aan te wijzen waarom een dergelijke opbouw ontoelaatbaar is. Ten
eerste is de middelfrequentversterker ons belangrijkste selectiemiddel, want de selectiviteitseisen zijn ook in de televisiebonden héél hoog en we weten, dat de r.f.-preselectiekringen hier weinig selectiviteit bieden.
En het andere bezwaar is wel, dat de detector op een te laag spanningsniveau moet werken;
uit de radiotechniek weten we wel, dat dioden een input van minstens enige volt moeten
hebben, willen ze lineair werken.
Aan de andere kan zou men kunnen voorstellen om dan maar de volledige versterking door
de m.f.-versterker te laten verrichten; na de detector kan dan onmiddellijk de beeldbuis
komen.
Ook tegen deze redenering bestaat bezwaar, want dan zou de laatste m.f.-buis spanningen
van 60 a 100 volt on vervormd moeten kunnen afgeven en dat is ook wel wat veel gevraagd.
In de huidige TV-ontvangers treffen we in de regel 3 a 4 middelfrequentbuizen aan; een
m.f.-spanning van 6 volt op de detector is dan gemakkelijk te verkrijgen; de videoversterker zorgt dan dat dit signaal zodanig versterkt wordt, dat we een beeldbuis kunnen uitsturen
(fig. 3).
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Afb.1 Een moderne m.f.-verster
ker, met gedrukte bedrading
(Optalux 652)

Fig.2 Het blokschema; het in deze les te behandelen gedeelte
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Fig.3 Signaalspanningen, gemeten op diverse plaatsen in de
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Fig.5 De kromme van het signaal aan de ingang van de versterker
zien we in A]; het is samengesteld uit fj (100 Hz) en f2 (300 Hz)
Tengevolge van de koppelfilters zijn beide signalen niet alleen
versterkt uit de versterker gekomen, doch tevens zijn de fazen
van beide signalen 60° gedraaid. De mate van vertraging is nu
voor beide signalen verschillend; het uitgaande signaal A2 is
weer een combinatie van fj en ^
dan het inkomend signaal A
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ziet er beslist anders uit

Zoals reeds opgemerkt werd hebben we in TV-ontvangers te maken met uitzonderlijk brede
banden, zowel in het r.f.-gedeelte als in de m.f.-trappen en de videoversterker. Bovendien
komen in deze versterkers signaalvormen voor, die we in de radiotechniek niet zullen aan
treffen, n.l. impulsvormige signalen. Het zijn pulserende gelijkspanningen, zoals we in
figuur 4 zien. Bij het meten daarvan spreken we over spanningen, gemeten van top tot top,
dus V t-t' of V p_p (van piek tot piek).
Deze impulsvormige signalen treffen we in de eerste plaats bij de synchronisatie-impulsen
aan, maar ook de beeldinhoud op zichzelf heeft niet het karakter van een sinusvormig
verloop doch van een pulserende gelijkspanning.
De televisie-ontvanger nu moet deze impuls-vormige signalen met zo weinig mogelijk
vervorming versterken, want de gevolgen van een dergelijke vervorming zijn de reeds
eerder genoemde in- en uitschakelverschijnselen, die de synchronisering in de war sturen.
Doch de vervorming van videosignalen, die óók impulsvormig zijn brengt nog véél groter
schade toe aan ons beeld. Bij de televisietechniek worden deze in- en uitschakelverschijnselen, die in feite in- en uitslingerverschijnselen van L-C of R-C of R-L kringen zijn, aan
geduid met "doorschot" (Eng. "overshoot"). Zij veroorzaken z.g. relief in het beeld.
Gelukkig bezitten we mogelijkheden om de verschijnselen te beperken door middel van
compensatie-netwerken.
In de m.f. en videoversterker mag uit de aard der zaak geen lineaire vervorming optreden,
m.a.w. de onderlinge spanningsverhoudingen voor de verschillende videofrequenties dienen
niet aangetast te worden door de diverse versterkingstrappen.
De versterking moet dus voor alle frequenties gelijk zijn. Toch is deze lineariteit bij TVbee ldversterkers veel minder stringent dan bij geluidsversterkers.
Ook niet-lineaire vervorming, waardoor tengevolge van versterkerfouten in de output
trillingen aanwezig zijn, die in de input niet aanwezig waren, dienen natuurlijk ver
meden te worden.

Faze-vervorming
Een geheel nieuwe vervormingsmogelijkheid, waarover in de radiotechniek (nog) niet ge
sproken wordt, is de faze-vervorming. Deze kan men aldus omschrijven: In de beeldinhoud
komen wisselstroomachtige videospanningsvariaties voor, die te beschouwen zijn als elkaar
opvolgende wisselspanningen van hoge en lage frequenties. Deze hebben een door het
beeld vastgestelde volgorde en deze volgorde moet door de versterker heen voor alle sig
naalvormen gelijk blijven; m.a.w. de looptijd voor alle gedeelten van het signaal door de
versterker heen moet gelijk blijven.
Welnu, wanneer deze volgorde verstoord wordt, spreekt men van fazevervorming. Om te
zien hoe die fout kan ontstaan dienen we ons te herinneren, dat een bepaalde kromme-vorm
ontstaan kan zijn als een mengsel van twee andere kromme-vormen (fig. 5). De frequenties
van deze beide samenstellende verschijnselen zullen meestal onderling een verschil vertonen.
Nu treedt in het algemeen gesproken een faze-draaiing op in elk filter, dat een zelfinductie
of capaciteit bevat; in de anodekring van elke buis treffen we uit de aard der zaak dergelijke
filters aan als uitwendige belastings-weerstand.
Wanneer de hoek, waarover de faze draait voor alle frequenties gelijk is gaat
de zaak al mis. Neem maar ter vergelijking een signaal met een frequentie van
100 Hz en een met een frequentie van 300 Hz. Eén periode van een signaal van
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D) de kromme van een dergelijk filter, waaruit duidelijk de "afstemming" blijkt

1
100 Hz duurt y^-sec. en die van een signaal van 300 Hz duurt

1

sec. Wanneer beide

signalen nu 60° gaan na-ijlen, betekent dat voor het 100 Hz signaal een vertraging van
90°
1
1
2£qO x Yqq sec. - ^QQsec. Maar voor het 300 Hz signaal betekent dat

1
1800

sec. Met

andere woorden: het 300 Hz signaal wordt veel minder vertraagd dan het 100 Hz signaal.
Het resultaat zien we in het uiteindelijke beeld van de gecombineerde kromme-vormen:
dit is beslist niet een getrouwe weergave van het oscillatorbeeld Al, dat we op de input
zagen (fig. 5 en 5A).
We weten dat een condensator een voor-ijlen van 90° veroorzaakt, terwijl een spoel een
na-ijlen van 90° veroorzaakt. Door de spoel of de condensator in serie met een weerstand
te schakelen blijft de fazedraaiing in het algemeen gezegd kleiner dan 90°. Daar de
weerstand niet en de condensator of spoel wèl een frequentie-afhankelijke weerstand
bezitten, zal een bepaald filter dat samengesteld is uit weerstand + spoel of condensator,
voor signalen van verschillende frequentie ook een verschillende mate van faze-draaiing
veroorzaken. In brede bandversterkers nu zal men door een oordeelkundige combinatie
van weerstand en spoel of condensator er voor zorgen dat de totale looptijdvertraging

door de gehele versterker heen gelijk is voor signalen van zowel hoge als

lage

frequentie. Met andere woorden: de sneller door de versterker lopende signaalgedeelten
vertragen we zodanig, dat ze in de pas blijven met de langzaamste signaalgedeelten. Hun
onderling fazeverband wordt dan niet gestoord. Het zal wel duidelijk zijn, dat deze ver
traging alsdan volstrekt niet van invloed op het beeld is. De eis die we aan de versterker
stellen is, dat de faze-draaiing lineair met de frequentie moet toenemen.

Bandbreedte
Wanneer we nu een versterker gaan construeren, en dit geldt zowel voor m.f.-versterking
als voor videoversterking, dan zullen we alras ervaren, dat de versterking per trap zeer
gering is bij de door ons gewenste bandbreedte. De geschiktheid namelijk van een buis
voor brede-bandversterking wordt bepaald door de verhouding S/C. S is hierbij de steil
heid, gemeten in mA/V en C de capaciteit, die in het algemeen hier gelijk is aan de som
van de anode-katode (= de uitgangs) capaciteit van de buis en de rooster-katode (= de
ingangs) capaciteit van de volgende buis, dus

+ Cg.^ = Cfoj. (fig. 6).

Uit de aarde der zaak proberen we toch reeds de waarden van

gering te houden om

terugwerking van de anodekring op de roosterkring klein te houden.
De industrie ziet thans kans om buizen met een steilheid van 15 mA/V te vervaardigen
met zeer geringe buiscapaciteiten; bij voorkeur gebruikt men in middelfrequentieversterkers momenteel pentoden, de EF80 of de EF803 of 804, die hier werkelijk de voorkeur
verdienen boven trioden in verband met de goede afscherming door het schermrooster en
de geringe buis-capaoiteiten.
Een volgende stelling is, dat het produkt van veisterking en bandbreedte evenredig is met
de verhouding S/Cf0f. Cj.qj. is ook hier de parallelschakeling van in- en uitgangscapaciteit
+ onderlinge (schadelijke) capaciteiten in de huishouder.
Wij zullen hier het bewijs van deze stelling niet leveren, maar het ligt voor de hand, dat
deze capaciteiten waarvan de reactantie, de wisseIstroomweerstand omgekeerd evenredig
is met de frequentie, hierin een grote rol spelen. De frequentiekarakteristiek van een
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Fig. 13 In fig.A zien we de "ideale" sprongkarakteristiek, stijgtijd = 0; doorschot = 0. In B zien
we de sprongkarakteristiek van een RC-filter als functie van de tijd, gedeeld door de RC-tijd
van het filter. Doorschot is nul, stijgtijd is echter (te) groot geworden. In C zien we verschil
lende karakterstieken, behorende bij de verschillende waarden van Q, die het filter aanneemt
door wijziging van L.
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videofrequentie weerstandsversterkertrap ziet er uit als fig. 7, terwijl die van een m.f.trap er uitziet als fig. 8.
In werkelijkheid is de kromme van fig. 8 niet symmetrisch, maar zolang de bandbreedte
B niet meer bedraagt dan 20% van de draaggolffrequentie maken we met de hier gegeven
voorstelling geen grote fout.
Tussen deze m.f.-netwerken en de hier toegepaste videofrequentie netwerken voor brede
banden bestaat een grote mate van verwantschap. In de filters voor videoversterkers zijn
zoals we zagen steeds capaciteiten aanwezig; later zullen we zien dat we ter compen
satie moedwillig zelfinducties aanbrengen.
Welnu, wannee we in een video-versterker elke aanwezige capaciteit d.m.v. een extra
zelfinductie afstemmen op de m.f.-draaggolffrequentie en elke aanwezige zelfinductie
d.m.v. een extra capaciteit op diezelfde m.f. afstemmen verkrijgen we uit figuur 7 de
overeenkomstige figuur 8.
We zien uit het bovenstaande, dat er een bepaalde overeenstemming bestaat tussen de
beeld m.f. versterker en de video-versterker; bij de gewone radio techniek zouden we
er niet aan denken om de a.f. versterker op de één of andere manier af te stemmen.
We weten uit de radiotechniek reeds dat voor hogere frequenties de versterking afneemt
bij weerstandversterking; de voor hogere frequenties kleiner wordende reactantie van de
buiscapaciteit speelt hierin de hoofdrol (fig. 9).
Voor de televisie is het noodzakelijk deze afval te verminderen of geheel op te heffen,
niet alleen om de afval zelf, maar tevens om de vertraging voor alle frequenties gelijk
te houden, dus om de fazegetrouwheid te dienen. Verschillende compensatie-mogelijkheden zijn bekend; in de meeste gevallen vinden we deze in de toevoegingen van een
zelfinductie (fig. 10).
Extra parallelcapaciteiten zal men tot elke prijs vermijden, omdat deze evenals de reeds
aanwezige bedradings- en buiscapaciteiten de versterking der hoge frequenties doen af
vallen en aldus de bandbreedte verkleinen.
Zeer effectieve filters bestaan uit de aard der zaak uit aaneengeschakelde ketens, die
echter praktisch niet afregelbaar zijn. Een gunstige omstandigheid is echter, dat deze
filters niet geconcentreerd behoeven te zijn tussen twee bepaalde buizen in;'wanneer
een videoversterker uit meerdere trappen bestaat mogen we de gewenste frequentie- en
vertragingskarakteristiek gerust verkrijgen uit de optelling van in verschillende trappen
aangebrachte fiItercomponenten. Bij TV-ontvangers hebben we echter zelden meer dan
2 trappen videoversterking.

Sprongkarakteristiek
Moeilijker wordt de zaak echter wanneer we spanningssprongen, dus zeer abrupte span
ningsveranderingen in videoversterkers on vervormd weer willen geven.
Want zoals we reeds zagen bevatten alle koppelfilters tussen buizen nu eenmaal gewilde
of ongewilde capaciteiten en zelfinducties.
De stroom door een condensator kan niet plotseling veranderen; het in een condensator
opgezamelde vermogen is zoals we weten gelijk aan: Pc = 1/2 CV^ (C = de capaciteit,
V is de spanning over de condensator).
Het afvloeien of toevloeien van stroom van of naar de condensator gaat in de meeste
gevallen o^er een weerstand en kost dus tijd (fig. 11).
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Ook de stroom door zelfinducties kan niet plotseling of sprongsgewijs worden vergroot of
verkleind. Het vermogen, opgezameld in een zelfinductie, de energie van het magnetisch
veld P|_ = 1/2 Li^, waarbij L de waarde van de zelfinductie in Henry is en i de stroom
(fig. 12).
De ideale spanningsspron zou er uit moeten zien als fig. 13A; in de praktijk zal dit ideaal
dus nooit bereikt, doch slechts benaderd kunnen worden.
De sprongkarakteristiek, die we naar Heaviside H genoemd hebben, geeft het verloop van
de spanning (of de stroom), in samenhang met de tijd, gemeten aan de uitgang van een
filter of netwerk (fig. 13 B-C), nadat aan de ingang van dat filter een zéér snelle ver
andering van de aangelegde spanning (of stroom) heeft plaats gevonden (fig. 13 A). We
spreken, wanneer er slechts één "sprong" of impuls plaats vindt, van een "eenheidssprong".

Videoversterker
We zagen hierboven reeds, dat we in video-versterkers een compensatiespoel (Eng.
"peaking-coil") hebben aangebracht om de hoge frequenties wat op te halen,
Wanneer we nu uitgaan van een reeds door een zelfinductie gecompenseerd filter ligt het
voor de hand, dat een dergelijk filter niet aperiodisch meer genoemd kan worden en dat
we zelfs van een Q-waarde van zo'n filter kunnen spreken, doch dat de toevoeging van
extra demping, in de vorm van paral lel-weerstanden ons weer in staat stelt eventuele opslinger-verschijnselen van deze L-C kringen, dus de Q voldoende laag te houden. Deze
opslingerverschijnselen, het reeds eerder aangestipte "doorschot", dat we in % uitdrukken,
behoeft dus niet persé 0 te zijn; in de gehele ontvanger is een waarde van 5 a 10% toe
laatbaar en deze waarde laat zich wonderlijk genoeg reeds bereiken, wanneer elke af
zonderlijke trap maar niet meer dan 5% doorschot bevat; hierin dienen óók de m.f.-trappen
te worden begrepen. (Hoe we in de m.f.-ve rst e rk e rs een gunstige sprongkarakteristiek
verkrijgen zullen we verderop zien.)
De Q van de filters in de videoversterker dienen echter beneden de waarde 0,5 te
blijven (fig. 13).
Vanzelfsprekend kunnen we elk doorschot vermijden door de Q maar flink laag te houden,
maar dan wordt de stijgtijd weer te lang (stijgtijd = rise time (Eng.); = transition (Fr.) (de
stijgtijd is de tijd, waarin een spanningsprong van 10% tot 90% van zijn eindwaarde plaats
vindt).
Hierdoor zouden we n.l. contrast en details verliezen, want de overgang van wit naar
zwart of omgekeerd neemt dan te veel tijd in beslag.
We zien dus, dat tussen het o p h a I e n van de hoge frequenties en het vermij
den van doorschot

in feite een grote controverse bestaat; in de praktijk zullen we

dus een compromis moeten zoeken waarbij tevens de fazegetrouwheid niet in 't gedrang
komt. In de behandeling van video-versterkers zullen we de praktische toepassing zien.
Natuurlijk mag de stijgtijd niet veranderen wanneer we meer trappen met gelijke eigen
schappen in serie schakelen. Door middel van verschillende soorten filters poogt men dit
te bereiken; men ziet zowel serie- als paral lel-filters. De grootte van de koppelcondensator speelt een grote rol; hij mag niet willekeurig groot genomen worden en moet zorg
vuldig vrij van aarde gemonteerd zijn, ook al weer om extra capaciteit te vermijden.
Tenslotte kan men de sprongkarakteristiek nog verbeteren door de katodecondensator van
de buis kleiner te maken dan normaal noodzakelijk wordt geacht.
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Fig.17 Spoel L in de anodekring van buis B] als afstemorgaan. Buiscapaciteiten vormen de afstem-C.
Daarnaast het vervangingsschema. Hoe groter de S
(steilheid) van Bj en hoe kleiner Ca des te groter
is de versterking. Hoe kleiner R, des te kleiner de
versterking, doch des te breder is de band.

w
B2

c..t

v r

Spanning

Spanning

A

A"

Frtgutnht

FrtqutnUt

XX
XX

A

o

Fig.18 Doorlaatkromme voor een
versterker met 4 in cascade ge
schakelde LC-filters; deze is ont
staan door optelling von de
krommen der 4 filters afzonderlijk
(zeer vereenvoudigd voorgesteld)

Fig.19 Als 18, doch nu voor 5 filters
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Fig.20 Door de omtrek van de halve cirkel
in 4 gelijke stukjes te verdelen en op het
midden van elk stukje een loodlijn neer te
laten verkrijgen we de 4 afzonderlijke fre
quenties, waarop de filters van fig.19 zijn
afgestemd.
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Fig.21 Als 20, doch voor 5 filters. De
waarde van de dempingsweerstanden
over de kringen wordt door beproeving
vastgesteld. Deze verdelingen zijn uitge
dacht door Butterworth
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Men krijgt dan een spanningsafhankelijke stroomtegenkoppeling, mits de R-C-tijden
R^-C^ en C-R maar gelijk aan elkaar worden gemaakt.
R mag dan groter worden dan berekend was, waardoor de versterking wel groter doch de
sprongkarakteristiek niet slechter wordt (fig. 14). In video-eindbuizen wordt deze tegenkoppeling wel toegepast; we komen hier op terug.

De middelfrequent-versterker
Wat we in deze les tot dusver over sprongkarakteristiek en faze-karakteristiek gezegd
hebben geldt in overminderde mate voor brede band-mïddelfrequentversterkers.
Ook geldt voor deze versterker de eis, dat de buizen een grote steilheid maar zéér lage
interne buiscapaciteiten bezitten.
Om tot een symmetische afstemkromme te geraken zal de middelfrequentie minstens 5 x
de hoogste modulatiefrequentie moeten hebben, zodat 25 MHz wel de laagst mogelijke
m.f. is voor onze televisie. We zouden met voordeel nog wel hoger kunnen kaan, maar
dan gaan de ingangscapaciteiten en ingangsweerstanden van de buizen weer een rol
spelen en neemt de versterking af. Het voordeel van hoge middelfrequenties is wel, dat
de moeilijkheden met spiegelfrequenties afnemen; dit is trouwens in de radiotechniek
eveneens het geval. Ook wordt de straling via de mengbuis en r.f.-trap op de antenne
geringer.
Wanneer we nu de middelfrequentversterker in het algemeen bespreken, dus de zijbandonderdrukking even buiten beschouwing laten, dan willen we vooraf fig. 15 bezien. Dit
is de min of meer klassieke voorstelling van een amplitude gemoduleerde draaggolf, die
ontstaan is door het moduleren van het r.f.-draaggolfsignaal met een laagfrequente tril
ling. Toch voldoet deze voorstelling feitelijk slechts alleen maar, wanneer we de am
plitude van dit signaal willen vergelijken met b.v. de roosterruimte van een r.f.-buis.
De door dit signaal beslagen "bandbreedte" komt in deze voorstelling niet tot uiting.
Wanneer we een r.f.-draaggolf fg van 100.000 Hz, dus 100 kHz moduleren met een toon,
dus een audiofrequentie f] van 1000 Hz dan ontstaan als mengresultaat: fg + f] = fm] en
f0 - fi = fm2, met daarnaast fg, dus in dit geval 101000 Hz, 99000 Hz en 100000 Hz,
terwijl f] uit de aard van de zaak niet in het uitgezonden r.f.-signaal' aanwezig kan zijn
Welnu, die 101 kHz en 99 kHz zijn de zijbanden van die zender. De amplituden
van deze zijbanden fm] en frrv? hangen uit de aard der zaak geheel af van de amplituden
van fg en f], de samenstellende wisselspanningen; in deze regel zullen ze kleinerzijn dan

f] (fig. 16).
Dit betekent dus, dat de doorlaatkromme voor een dergelijk signaal een rechthoekige
doorsnede moet bezitten, waarbij de top van de kromme, de bovenlijn dus vlak moet ver
lopen, daar anders voor de betrokken frequentie een verzwakking bij ontvangst optreedt.
Voor lagere modulatie frequenties, b.v. f] = 50 Hz ligt de zaak dan natuurlijk veel gun
stiger. Nu bestaan er verschillende manieren om een brede band versterker te maken, n.l.
a) met enkelvoudige filters, zwaar gedempt met weerstanden om tot de gewenste band
breedte te komen, alle afgestemd op fg, de draaggolffrequentie, b) met enkelvoudige
filters, maar systematisch zodanig verstemd en individueel gedempt, dat de gewenste
doorlaatkromme bereikt wordt en c) met de ook uit de radiotechniek bekende bandfilters.
De eerste mogelijkheid zien we in fig. 17. Rg is hier de roosterweerstand die tevens de
dempingsweerstand is voor kringspoel L; de roostercondensator Cj< is zo groot, dat de imT5-11

Fig.22 Beeldstoring door rooster, dat opge
laden is door een impulsstoring, afkomstig
van een langsrijdende auto. De impuls zelf
duurt slechts kort; hier duurt hij echter
enige lijnen lang

Fig.23 Dezelfde schakeling als in fig.17,
doch spoel L en weerstand R hebben hier
van plaats gewisseld
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Fig.24 Bifiiair gewikkelde spoel,
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Fig.26 Bandfilter; elke spoel
is met een weerstand gedempt

Fig.27 Wanneer door het veranderen van de spanning op
het rooster van de buis (regelspanning) de roosterkatodecapaciteit van de buis zich wijzigt, verandert hiermee
tevens de afstem-C van de rechtse bandfilterspoel in fig.
26. Resultaat: scheve kromme

(

pedantie laag is voor de betrokken frequenties; in feite is

een doorverbinding voor

r.f.-wisselspanningen. De afstemcapaciteit van de L-C kring is tastbaar niet aanwezig;
daartoe dienen de Cy + Cj, resp. de uitgangs- en ingangscapaciteit van buizen B] en
B2. Om de kring af te stemmen kan men een koperen kerntje (slug, Eng.) in of uit de
spoel schroeven.
Een poederijzerkemtje heeft hier geen zin. De metalen kerntjes werken mede aan de
verhoging der demping en zijn goedkoper. Soms worden evenwel ferrietstaafjes toege
past.
De demping van de L-C kring wordt gevormd door Rg, maar parallel daarop staat de ingangsweerstand R*ng van buis B2. Wanneer we Ry + Rjng = R noemen, dan is
R = ~ *1 p'-R hiervoor de vervangingswaarde en de totale versterking is hier G = R x S
Ku + King
(S = steilheid).
Hierbij kunnen we dan een vergelijking treffen met de reeds besproken videoversterker:
Wanneer C (= Cy + Cj) gegeven is, ligt het produkt van R en B (= bandbreedte) vast; hoe
kleiner C is, des te groter kan R zijn om een bepaalde versterking te verkrijgen.
Wanneer we een aantal van deze kringen achter elkaar schakelen zoals dit in m.f.-ver
sterkers gebruikelijk is (in cascade zegt men dan), dan zal de totale selectiviteit en
versterking onvoldoende zijn.
Het andere geval met afzonderlijke kringen wordt interessant, wanneer we de frequentie
van een tweetal overigens geheel gelijke kringen met gelijke Q (in opvolgende trappen)
laten afwijken van het midden fQ van de doorlaatband. De le kring stemt men dan even
veel ónder dat midden af als men de 2e er bóven afstemt, zodat we de symmetrie bezwa
ren. Wij noemen dat "Verscherfde afstemming" (Eng. "staggered tuning").
Vaak past men twee van deze verscherfde paren toe, soms zelfs 5, waarbij dan dus 4
buizen worden toegepast (fig. 18 en 19). Elke kring heeft dan zijn eigen waarde van Ry,
versterkt een veel smaller gebied en levert een veel grotere versterking.
De gezamenlijke krommen ziener dan uit als in fig. 18 en 19 te zien is; men kan het
aantal kringen er dan wel in aanzien.
Het bepalen van de juiste afstemfrequentie zien we in fig. 20 voor een systeem met 4
kringen en in fig. 21 voor 5 kringen. De halve cirkelomtrek is verdeeld in even veel ge
lijke stukken als er afstemkringen zijn; we noemen dit de Butterworth verdeling.
Het is deze methode die praktisch overal wordt toegepast.
Tegen de schakeling van fig. 17 met de spoel in de anodekring bestaan bezwaren; wanneer namelijk een sterke stoorimpuls, b.v. van een auto, op de roostercondensator komt
zal deze roostercondensator zo sterk kunnen worden opgeladen, dat het enige tijd duurt
voordat deze lading over de roosterweerstand is weggelekt en in dat tijdsverloop is de
buis B2 werkeloos, hetgeen op het beeldscherm te zien is. Hoe kleiner de R-C tijd, des
te korter duurt de "Storing".
Die rooster - C moet nl. minstens 10 x zo groot zijn als de roosfer-katode-capaciteit van
B2, anders zou er te weinig spanning op het rooster komen door de ongunstige potentiometerschakeling C-C^g. De waarde van C staat dus daardoor vast. En de waarde van
R

ja die is weer vastgelegd, omdat die een bepaalde dempingswaarde moet bezitten;

die waarde ligt tussen 5000 en 10000 ohm. Als uiterste minimumgrens vinden we een
R-C tijd van 5000 (ohm) en 100 (pF), dus 0,5/jsec. We zien nu deze storing in fig. 22.
T5-13

✓

A

I

1

»

1 \

i

i

fo

Z\

•t
W/

/

'o

K

\7

na»«w

B

'o + t<

XX

r

\7

c t
\

h *h

!o

HHl

Fig.28 A. Draaggolf Fq gemoduleerd met fj; twee-zijbanduitzending, ontvangen met twee-zijbandontvangst.
De sinusvorm is onbeschadigd.
B. Draaggolf fg gemoduleerd met een lage f2; uitzending
met semi-enkelzijbandonderdrukking. Afsnijding in ont
vanger volgens de N/quistkromme van fig.29 en 32. De
sinusvorm is enigszins beschadigd.
C. Draaggolf, gemoduleerd met een hoge frequentie f2,
uitzending met semi-zijbandonderdrukking. Afsnijding
in ontvanger weer volgens de Nyquistkromme van fig.29.
De sinusvorm is zwaar vervormd.
D. Wanneer een uitzending met semi-enkelzijband-onderdrukking ontvangen zou worden met een normale ont
vanger, zou de amplitudekromme in deze ontvanger er uit
zien als hierboven en dus niet als de kromme van fig.E,
die een vereenvoudigde vorm is van fig.32. De lagere
frequenties zouden in dit geval worden bevoordeeld.
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Fig.30 Drie verschillende hel
lingen van de z.g. nyquistflank,
met daaronder de uitwerking op
de sprongkarakteristiek (vergelijk
ook fig.13)

Fig.29 Dit is de afstemkromme, zoals we die op de oscilloscoop zien, en daarboven de afzonderlijke krommen,
waaruit hij ontstaan is.
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Daarom geeft men de voorkeur aan de schakeling volgens fig. 23 waarbij de spoel op
het rooster van buis B2 geschakeld is en de weerstand Ry in de anodekring van buis Bj.
In dit geval zal van dezelfde storing niets meer dan een zwart stipje te zien zijn.
Een andere mooie en, wat vaak nog meer zegt, goedkope oplossing zien we in fig. 24
en 25 waarbij men zowel in de anodekring van B] als in de roosterkrïng van B2 een
spoel opneemt; beide spoelen worden echter tegelijkertijd opgewikkeld, bifilair zoals
men dat noemt. Elektrisch zijn ze dan als één spoel te beschouwen; die wordt dan weer
met één koperen of ijzeren kerntje afgestemd.
Over de bandfilters (fig. 26) kunnen we kort zijn; men kan hiermede minstens dezelfde
resultaten verkrijgen als met de verscherfde afstemming, maar ten eerste is de afstem
ming van dergelijke licht overkritisch gekoppelde bandfilters niet eenvoudig, ten tweede
moet elk der beide kringen met een weerstand gedempt worden en ten derde zal, wanneer
B2 opgenomen is in de automatische sterkteregeling, de verandering van de ingangscapaciteit van buis B2 het bandfilter "scheef" trekken tijdens het afregelen (fig. 27). Dit reeds
eerder gesignaleerde verschijnsel kunnen we tot een minimum terug brengen zoals we
weten uit een vorige les, maar zelfs dan is de invloed op een bandfilter ongunstiger dan
op een gestaggerde kring. Toch worden bandfilters steeds meer toegepast, vooral bij de
eenvoudiger ontvangers, waarbij men een m.f. buis wil uitsparen en toch de vereiste
m.f. kromme in stand moet houden.

Semi-eenzijbandontvangst
Hetgeen hier over koppelfilters is verteld geldt voor normale uitzendingen zonder onder
drukte zijband; het feit dat ook de geluidzender binnen deze band moet worden versterkt
brengt geen moeilijkheden, omdat deze geluidsband relatief smal is. Maar in werkelijk
heid hebben we te maken met een semionderdrukt zi jbandsysteem en dat brengt op ver
schillende punten een verandering. In fig. 28 geven we een voorstelling van een draaggolf fQ/ gemoduleerd met twee frequenties, fl en f2- Wij zien nu, dat door het afsnijden
nagenoeg alle zijbanden aan één kant van de draaggolf verloren gaan; de laagste fre
quenties komen er echter nog vrij goed af.
Om te beginnen kan de doorgelaten band daardoor relatief smaller worden; ons m.f.signaal voor een video-band van 5 MHz is 10 MHz breed; we behoeven onze bandbreedte
nu maar ca. 7 MHz breed te maken. We behalen daardoor reeds versterkingswinst, want
we zagen reeds dat het produkt van bandbreedte B en versterking G vast ligt voor een
bepaalde waarde van buis-capaciteiten. En we nemen minder ruimte in beslag.
Een minder prettig punt komen we tegen op het gebied van de fazegetrouwheid. Deze
konden we d.m.v. compensatie-schakelingen in 't video-gedeelte goed krijgen maar
door het afsnijden van een deel der zijbanden komt de fazegetrouwheid weer in ‘t ge
drang.
Slechts door de zijflank van de kromme (men noemt een dergelijke flank de Nyquistflank) aan de kant van de onderdrukking een bepaalde vorm te geven kunnen we de
faze-getrouwheid bewaren en er voor zorgen dat onze spanningssprongen niet vervormd
raken (fig. 29).
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Fig.32 De volgens de C.C.I.R. genor

Fig.31 De verschillende afstem- en absorp-

maliseerde doorlaatkromme, maar nu ge

tiekringen die we in het schema van fig.33

tekend op logarithmisch papier

aantreffen. De absorptiekringen v - z zijn
véél scherper dan de afstemkringen a - e„
Zie voor het gezamenlijk resultaat fig.32

Fig.33 Schema van het m.f.-gedeelte van een handelsontvanger, ingericht voor Intercarrier-modulatie
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Fig.34 Verschillende mogelijkheden van
uitvoering en aankoppelen voor absorptiefilters (zie ook blad T5-18)
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Men overweegt om de door de afsnijding veroorzaakte faze-vervorming te compenseren
door het door de zender uitgezonden signaal te wijzigen, te over-accentueren zou men
kunnen zeggen. Maar dan moet aan de ontvangerzijde nauwgezet de krommevorm in de
hand gehouden worden, hetgeen moge lijk is door het af regelen van de afzonderlijke
kringen.

Absorptiekringen
Maar voor normale, niet gecompenseerde zenders kan men een fazegetrouwe m.f.-ver
sterker bouwen door de nodige absorptiekringen aan te brengen. In de allereerste plaats
dienen we dan deze absorptiekringen (vemietigings- of onderdrukkingsfilters) aan te
brengen op de beelddraaggolf-frequentie van de éne naastliggende buurzender en op de
geluidsdraaggolf van de andere naastliggende buurzender.
Verder dienen we ook de draaggolf van de gewenste geluidzender te verzwakken,

an

ders krijgen we geluid in het beeld, wat even onaangenaam is als beeld-in-het-geluid,
dat zich als ratelen kenbaar maakt (zie fig. 43 en 44).
Bij AM-geluids-ontvangst met gescheiden m.f.-versterker (in België, Frankrijk en Enge
land) dient de amplitude van de geluidsdraaggolf op de videodetector minstens 250 x
zwakker te zijn dan de beeld-draaggolf; past men FM en intercarrier-modulatie toe, dan
mag deze verhouding 30 x bedragen, mits deze geluidsdraaggolf natuurlijk niet aanleiding
geeft tot amplitudemodulatie. Officieel ligt het geluids-niveau 26 dB beneden het vlakke
gedeelte van het beeld-niveau (fig. 32).
Geluid-in-beeld bij AM demonstreert zich als een aantal horizontale, afwisselend lichte
en donkere stroken op het beeld. De intensiteit, de zwartheid varieert met de geluid
sterkte; de onderlinge afstand met de toonhoogte; dit verschijnsel doet zich als een visgraatpatroontje voor bij FM-modulatie en is aldaar even ongewenst.
Passen we voor het geluid een afzonderlijke m.f.-versterker toe zoals dat vroeger alge
meen gebruikelijk was en thans alleen nog maar voor in amplitude gemoduleerde (AM)
geluidzenders, dan moeten we minstens 2 absorptiekringen voor eigen geluid toepassen.
Wanneer we interdraaggolfmodulatie toepassen dan moeten we de geluids-FM-zender
evenwel toch nog een weinig verzwakken; later zien we waarom. Wanneer we dus een
m.f.-beeldversterker toepassen met 4 buizen en 5 kringen, dan vinden we daarvoor 5
afstemkringen + 5 absorptiekringen.
In fig. 18 zagen we reeds een geïdealiseerde beeldstrip voor de afstemkrommen bij 4
kringen, terwijl we in fig. 19 iets dergelijks zagen voor 5 kringen. In werkelijkheid zien
de krommen er wel even anders uit; we zien die in fig. 31, terwijl we de gehele kromme,
zoals die officieel zijn moet aantreffen in fig. 32.
Hier is trouwens tevens de invloed te zien van de absorptiekringen. Het schema waarin
deze kringen zijn toegepast zien we in fig. 33.
Is men nu vrij in de plaatsing van de gestaggerde kringen, die zoals we in de plaatjes
zien, deels smal, deels breed zijn?
Nu, in theorie zijn we daarin vrij bij ontvangers die voor het geluid de interdraaggolf
modulatie toepassen, doch in de praktijk plaatsen we bij voorkeur de breedste kringen,
die dus 't zwaarst gedempt zijn in de roosterkring van de buizen, die met de hand- of de
automatische sterkteregeling geregeld worden. Verandert de ingangscapaciteit van de
buis een weinig, dan stoort dat bij een brede kring minder dan bij een smalle. Bij de TVT5-17

Fig. 34B
♦Hsp.

ft

*0r

m.f. kring

abs. kring

abs. kring

t
Fig. 34D

+ Hsp.

abs. kring

t

1

er 9
C Z3

N' m.f. kringan

T

Verschillende mogelijkheden van uit
voering en aankoppelen voor absorptiefiltevs (zie ook blad T5-16)

Fig.35 Vereenvoudigde schakeling van een m.f.-versterker, met er boven een grafiek van de signaal
sterkte na elke versterkingstrap. Onder elke trap de krommen van elke opvolgende trap. Bij een r.f.ingangssignaal op de tuner van 1,5 mV is het signaal op de ingang van de m.f.-versterker 100 mV.
Uiteindelijk staat op de videodiode 6 V eff.
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ontvangers met afzonderlijke m.f.-versterkertrappen voor het geluid is men wel gebonden
voor de eerste m.f.-kring, die zowel voor geluid-als beeld-m.f. dient, de m.f.-kring te
kiezen waarvan de afstemming zo dicht mogelijk bij de geluids-m.f. ligt.
Tussen die absorptiekringen en onze afstemkringen bestaat nog een groot verschil; de ondrukking van de amplitude op de storende frequentie moet namelijk zo groot mogelijk
zijn, maar het onderdrukte ongewenste frequentie-gebied moet zo smal mogelijk zijn.
Daarom zijn deze absorptiekringen uitgevoerd met een L + een condensator, iets wat we
bij de afstemkringen niet hebben aangetroffen. Helaas levert dit een grote kans op fazedraaiing, zodat hier naar een compromis gezocht moet worden n.l. wel een scherp maar
minder diep, minder effectief afsnijdend filter en in de video-versterker nogmaals een
dergelijk filter, waardoor het geluid toch voldoende onderdrukt is om het beeld niet te
storen. In fig. 34 zien we verschillende manieren van aankoppelen van absorptiefilters,
die we ook wel zuigkringen noemen. Soms moeten we echter ons niet bij de neus laten
nemen.
De zuigkring in fig. 34a staat parallel op de bifilair gewikkelde afstemkring en zou dan een
serieschakeling van een L en een C moeten zijn. Hier zien we echter een parallel-kring,
via een klein C-tje van 2 pF aangesloten op het rooster. Toch is het in werkelijkheid een
seriekring, waarin het C-tje van2pFdeC is en de L-C kring de rol vervult van spoel L.
Dit kan, omdat die L-C kring afgestemd is op een bepaalde frequentie, die veel hoger
is dan de af te zuigen frequentie. Een L-C kring gedraagt zich in dat geval als een spoel.
Men heeft deze kunstgreep toegepast om een scherpe afsnijding te verkrijgen (zie Radiocursus les 8).
Bij dergelijke middelfrequentversterkers gebruikt men thans vrijwel algemeen de EF803
een steile pentode met een steilheid van ca. 15 mA/V. De ingangsweerstand van deze
buis heeft, wanneer we beneden de 40 MHz blijven, geen invloed; uit dien hoofde wor
den de kringen niet gedempt.
Bij een bandbreedte van 5 MHz kunnen we op een versterking per trap rekenen van 10.
Uit het diagram van fig. 35 zien we, dat deze 10-voudige versterking niet overal gehaald
wordt; in de eerste trap bedraagt de versterking nauwelijks één.
Door middel van een later te bespreken automatische sterkteregeling kunnen we dit ver
ste rkingscijfer naar behoefte verkleinen.

DE m.f. VERSTERKER MET TRANSISTOREN
Intussen moeten we nog even aandacht besteden aan de transistor, die ook in de m.f.versterker zijn intrede heeft gedaan, niet alleen in de draagbare batterij-ontvanger, maar
ook in de net-ontvanger.
Uit de buizentechniek is bekend, dat zowel het roostercircuit als het anodecircuit van
een buis hoog-ohmig is; bij transistoren is dit juist niet het geval; om b.v. bij de mid
dengolven een L-C kring te kunnen laten volgen door een transistor moet eerst de im
pedantie naar beneden getransformeerd worden; aan de uitgang-zijde van de transistor
moeten we weer omhoog transformeren.
Bij de televisietechniek zagen we dat de impedanties van de kringen zeer veel lager
zijn; in dit opzicht is de transistor dus al heel geschikt voor dit doel. Helaas echter is
de transistor een triode. Gelukkig kunnen we door het aanbrengen van een neutrodynisering de interne capacitieve koppeling tussen de elektroden in de transistor opheffen.
T5-19
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De versterking per trap verschilt niet zoveel met die van een buis, zodat met een drietraps transïstorversterker, waarbij 4 m.f. kringen toegepast zijn, behoorlijke versterking
bij een goede m.f. - kromme verkregen worden.
In het schema dat we hier afdrukken (Optaport van Loewe Opta) zijn de 4 transistoren
(AF115) geschakeld in de z.g. emissorschakeling, die het meest overeenkomt met de
schakeling van een buistriode. De totale versterking bedraagt ca. 75 dB. Alle m.f. kringen
zijn hier voorzien van een afstem-C, die zo gedimensioneerd is, dat het uitwisselen van
een transistor geen hernieuwde afstemming noodzakelijk maakt. De neutrodynisering geschiedt in elke trap met een condensatortje van 6 pF van de onderste spoelhelft naar de
basis. De beide eerste trappen ontvangen een regelspanning voor de automatische contrastregelïng (URZF); de derde staat normaal vast ingesteld, en de vierde wordt zo in
gesteld, dat de video-diode OA90 zijn benodigde spanning ontvangt.
Aan de ingang van de m.f. versterker zien we de absorptiekringen (zuigkringen) voor de
nabuur-geluiddraaggolf (40,4 MHz) en de nabuur-beelddraaggolf (31,9 MHz). Een extra
zuigkring, afgestemd op 41,4 MHz ligt tussen de tweede en derde trap; deze dient om
de nabuurgeluiddraaggolf bij UHF buiten de deur te houden. De zenders liggen daar n.l.
wat verder uit elkaar. De op 33,6 MHz afgestemde kring links beneden dient om de inzadeling van de kromme tussen eigen geluid (33,4 MHz) en de beeld-omhul lende te
verkrijgen. Zie fig. 32.

01 Hhci\
Opbouw m.f.-versterker
Het is beslist niet eenvoudig een brede band-versterker stabiel te houden; in rooster-,
schermrooster- en anodekringen dienen R-C ontkoppelingen te worden aangebracht.
Een weerstand van 2000 ohm en een condensator van 2000 pF is in de meeste gevallen
voldoende, maar de condensator dient volstrekt inductievrij te zijn; een z.g. doorvoercondensator is ideaal.
Sommige firma's gebruiken buizen en transistoren nog door elkaar; we laten hier nog een
m.f. versterker zien van Grundig, uitgevoerd als gedrukte schakeling, waarbij zelfs alle
spoelen (m.f. kringen en zuigkringen) gedrukt zijn. De afregeling van deze kringen ge
schiedt door het veranderen van de positie van een metalen schijfje t.o.v. die spoel
d.m.v. een instelschroef (fig. 37 en 38).
We geven hierbij een "vertaling" van wat er hier afgedrukt is: in het rechter comparti
ment zien we L], de roosterspoel en 1-2, de zuigkring, voor eigen geluid. Tussen dit en
het volgend compartiment zit de enige buis, de EF85 die hier toegepast is, omdat zijn
regelkarakteristiek gunstiger is dan van een transistor. L3 is de anodespoel van die buis,
L5 de daarmee gekoppelde basisspoel van de nu volgende transistor. L4 is afgestemd op
nabuur-geluid en
op nabuurbeeld; zij vormen een bandfilter. Die transistor AF121
zit weer op de afscheiding; we zien 1-8 als de collectorspoel uit de vorige trap, L7 als
de spoel in de basis van de volgende AF 121; ook zij vormen een bandfilter.
De neutrodynisering is hier uitgevoerd met een spoellus L]j. Tenslotte vinden we links
de laatste afdeling. Ljq is de bifilair gewikkelde collectorspoel van de vorige AF 121,
L]2 is weer voor de neutrodynisering en L9 dient als zuigkring voor een harmonische van
de eigen beeld-m.f. De andere helft van Ljq vormt een deel van de hier niet zichtbare
demodulatortrap.
T5-21

Fig.38 En dit is hetzelfde, uitgevoerd als gedrukte schakeling, waarbij zelfs de spoelen gedrukt zijn.
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Fig.40 Het dwarsschotje wordt aan de middenbus en contact 6 gesoldeerd; het scheidt
rooster en anode van de buis

Dit is dan een moderne opbouw; een meer bekende uitvoeringsvorm van nog niet eens
zo lang geleden zien we in fig. 1.
In werkelijkheid kan de opbouw van een m.f.-versterker vrij eenvoudig zijn. Meestal
heeft men deze versterker als een strip op een afzonderlijk chassis opgebouwd met de
detector. Bij dergelijke hoge frequenties dient men voor zeer korte verbindingen en
capaciteits-arme opbouw zorg te dragen.
Het aarden van alle tot één kring behorende verbindingen dient op één punt te geschie
den; veelal doet men dit met een soldeerverbinding op het chassis, dat meestal uit ver
tinde, verkoperde of vercadmiumde staalplaat bestaat. Ook wordt de centrale afschermbus midden op de huishouder vaak voor dit doel gebruikt; van daar gaat men dan met
een zeer korte draad naar het chassis (op een soldeerlip) (fig. 39).
De spoelen worden meestal van emaille-draad gewikkeld. Soms gebruikt men verzilverd
koperdraad of zilverdraad met het oog op het skin-effect, maar gezien de lage waarden
van de dempweerstanden heeft dit weinig zin. Over het algemeen behoeft men de spoelen
niet af te schermen; doch daar de kans groot is, dat een op de m.f.-werkende zender kan
doordringen tot de m.f.-versterker plaatst men meestal de spoelen in busjes.
Het plaatsen van schotjes over de buisvoet om roosterkring en anodekring te scheiden
wordt vaak toegepast, terwijl men ook vaakschermbusjesom de buizen plaatst (fig. 40).
Hiermede zijn voorlopig alle aspecten van de m.f.-versterker van een TV-ontvanger
belicht; de kwestie van de beelddetector en de automatische sterkteregeling worden in
een volgende les behandeld, evenals het geluidsgedeelte.
Wel moeten we er op wijzen, dat de hier behandelde m.f. versterkers gebruikt worden
bij ontvangst van het z.g. interdraaggolf modulatie systeem, waarbij we voor het geluid
geen afzonderlijke m.f.versterker gebruiken op de eigen geluidsfrequentie (33,4 MHz)
doch wel een 2-trapsversterker, afgestemd op 5,5 MHz nd de beelddetector.
Voor België, Frankrijk en Engeland is de video-m.f.versterker praktisch gelijk aan de
hier beschreven m.f. versterkers; voor het geluid vinden we dan na de gemeenschappe
lijke mengtrap een meertraps geluid m.f. versterker op 33,4 MHz, die in één der volgende
lessen beschreven zal worden.

Service-aanhangsel bij de m.f.-versterker
Door de vrij grote mate van versterking op éénzelfde frequentie is er altijd een kans
aanwezig, dat door de aanwezigheid van terugkoppeling (= onvoldoende ontkoppeling)
de zaak gaat genereren.
De aanwezigheid van genereerneigingen kan men vaak herkennen in de resonantiekromme
van de m.f.-versterker.
Deze is n.l. in de praktijk niet een ideale, vlakke lijn, maar men herkent daarin feitelijk
de topjes van de afstemkringen afzonderlijk.
Wanneer nu in dit beeld een topje of inzadeling niet met verstemming van een of meer
afstem- of absorptiekringen is weg te krijgen heeft men met een ongerechtigheid als b.v.
instabiliteit te doen en moet naar de oorzaak gezocht worden.
Hoe kan men nu controleren of aan alle eisen voldaan is?
Nu, met de meetzender zonder meer gaat dat niet, het is alleen mogelijk met behulp van
een meetzender, die gemoduleerd is met een blokgenerator die een frequentie van 500 kHz
afgeeft. Meestal geeft die nog verschillende harmonischen tot aan de 10e toe behoorlijk
T5-23
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Fig.41 Om de eigenschappen van een brede band m.f.versterker te onderzoeken gebruikt men een meetzender,

iem der hogere
hcrmoniiche*

gemoduleerd met een z.g. rechthoeksignaal. Dit kunnen

Crondgo/t en ho9*rt
m late
geen vervorming

aantal harmonischen; we zien in de figuur van boven

we ons samengesteld voorstellen uit een grondgolf + een

^FbFk

_TLTL
f01* vervorming
grondgolf i/U na

Vv
fcieeervotmmg
Coor hogere hormonuehen

nn.
4mphfudevervornung

Sxs
run.

naar beneden die grondgolf; daaronder de gezamenlijke
harmonischen (tot de 10e toe). Daarnaast zien we het
bloksignaal aan de input van onze m.f.-versterker.
En wat we nu op de oscilloscoop, aangesloten op de
output zien, staat achtereenvolgens bij A, B, C en D.
De gebreken die in die gevallen aan de m.f.-versterker
kleven staan er bij vermeld; de gevolgen van de fouten
A, B en C op ons schermbeeld zien we in fig. 42

rfr vorming
IS0X1
te klem

4 mpfthrde eer wormmg
Te kleine amplitude won de
Hogere hormonuehen verocriookl

Fig.47 Meetkop voor de buisvoltmeter met
gelïjkrichtdiode (germanium), scheidingscondensator en tastpen.

<

r
I

I

I

I00p I

100 k
kabel

4
I
I

I

i

j

testpunt

I

<70* =

.X_J

Afb.42 De fouten A, B en C, zoals die zich op ons
beeldscherm voordoen. A. taze- en amplitude-vervorming; B. faze-vervorming door uitslingerverschijnselen (hogere harmonischen) z.g. plastiek in
het beeld; C vervorming, doordat de grondgolf te

T5-24

sterk af en zodoende krijgen we op de oscïlloscoop een indruk van de toestand. Slechts
wanneer met deze meting goede blokjes en met de normale meting met meetzender en
wobbelaar een goede amplitudekromme is verkregen mogen we zeggen dat de m.f.-ver
sterker in orde is.
Maar ook zonder deze opstelling kunnen we vaak al een aanwijzing krijgen dat de m.f.
versterker genereert. Met de buisvoltmeter meten we de negatieve roosterspanning van
de le buis. Komt er een signaal van de mengbuis af, b.v. 1 mV, dan zal deze neg. span
ning door de autom. contrastregelïng wel 20 V bedragen.
Staat er geen signaal op, b.v. als we de kanaalkiezer op een onbezet kanaal draaien,
dan moet die neg. rsp. dalen tot 3 a 10 volt. Blijft de negatieve spanning dan toch -20
volt of iets dergelijks, dan treedt er stellig een genereren op.
In fig. 41 zien we de blok-beeldjes en daarnaast in fig. 42 de beeldfouten zoals we die
op het scherm te zien krijgen.
Welke soort beeld- of geluidfouten komen voor rekening van de middelfrequentversterker?
Vanzelfsprekend is het een m.f.-fout, wanneer we de ratel van de lijnfrequentie in ons
geluid horen. Ook is het een m.f.-fout, wanneer er geluidssignalen in ons beeld terecht
komen. Bij A.M. geluid, dus bij de Belgische, Franse en Engelse TV zien we dan in feite
zwevings-frequenties van deze beide A.M. gemoduleerde signalen op het rooster van de
beeldbuis. In fig. 43 zien we het beeld op het scherm: zwarte en witte vlamachtige
vlekken.
In de overige landen, met F.M. geluid zien we op het beeldscherm horizontale, visgraat
achtige zwart-wit vlekken, die in het ritme van het geluid veranderen (fig. 44).
Beide fouten wijzen op verkeerd afgestemde kringen of zuigkringen, die dus opnieuw
afgeregeld moeten worden.
Zien we een flauw beeld, dat we niet contrastrijker kunnen maken door aan de contrastregelknop te draaien, dan kan dat op een (te) oude beeldbuis wijzen. Dit kunnen we door
omwisseling van die beeldbuis tegen een goede vrij snel vaststellen. Vaak echter blijkt
het niet in de beeldbuis of in één der andere buizen (m.f.) te zitten.
We gaan dan routinemetingen doen, om de juiste bedrijfspanningen op verschillende
punten in de versterker te meten. Dit onderzoek wijkt op geen enkel punt af van het
nameten van een radio-onfvanger. Denk er echter om, dat de inventaris van een TVontvanger rechtstreeks met het net verbonden is.'
Als werkzame videospanning achter de diode moeten we een spanning van 3 a 8 Vp_p
meten, afhankelijk van de stand van de potmeter. Dit kunnen we vrijwel alleen met een
buisvoltmeter doen.
We kunnen met een buisvoltmeter de m.f. (=r.f.) wisselspanning meten op elke anode van
de opvolgende m.f. buizen, en hun negatieve roosterspanning en schermroosterspanning.
Ruwweg moeten we op elke opvolgende trap een 10-voudige versterking t.o.v. de vorige
meten. Elke aanraking met de meetpen zal een korte horizontale donkere streep op het
beeldscherm veroorzaken, als tenminste in de rest van dit circuit niets defect is.
Nu zijn alle buizen goed en de versterking per trap is ook niet slecht. Dan blijven de
afzonderlijke kringen over, die dan blijkbaar ontregeld of defect-zijn, gezien het contrastloze beeld, de relief-vorming of het gebrek aan details.
Dat defect is meestal niet zo gemakkelijk te vinden. Veelal is doormeten met batterijtje
(bij uitgeschakelde ontvanger) een methode om spoel-onderbrekingen te vinden. Ook
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Afb.43 Geluid-in-beeld: gemoduleerd
AM-signaal is tot de beeldbuis doorge
drongen

Afb.44 Geluid in beeld: gemoduleerd
FM-signaal is tot de beeldbuis doorge
drongen
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Fig.45 Koppelkapje, een omgebouwd afschermbusje, dat om de mengbuis wordt
geschoven, zodat we de meefzender capacitief kunnen koppelen met de anode
van de mengbuis
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Fig.46 Meetopstelling met geijkte meetzender, aangesloten via het meetkapje op de mengbuis. We mogen óók op het meetpunt op de kanaalkiezer gaan zitten met ons r.f.-signaal. In ieder geval A.C.R.
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punten af. Bij • meten r.f-spanningen, bij □ gelijkspanningen in hoog-ohmige circuits
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sluitingen tegen massa komen er zo wel eens uit, maar dat is moeilijk, omdat er steeds
weerstanden en condensatoren parallel t.o.v. massa staan.
Een defect van de m.f.versterker dat we vaak niet als zodanig herkennen is het wegvallen
van de synchronisatie. We zien dan vele beelden over elkaar, meestal in verticale zin.
De oorzaak van dit wegvallen van de beelsynchronisatie kan dan liggen in de oversturing
van de m.f. versterker (of zelfs van de r.f. versterker), doordat de automatische contrastregeling niet werkt. We controleren dit vlot, door het aanbrengen van een dempweerstand
parallel op de antenneklemmen, zodat de input sterk terugloopt. We kunnen deze fout
natuurlijk ook vinden door de negatieve roosterspanning (= regelspanning) van de gere
gelde buizen te meten. Die moet zeker -20 V zijn. Maar de oorzaak kan ook liggen in
het ontbreken van n.r.sp. bij één der volgende, niet-ge regel de buizen.
Willen we de afstemming controleren, dan moeten we op zijn minst beschikken over een
geijkte meetgenerator en een buisvoltmeter. We beginnen dan met de automatische contrast-regeling buiten werking te stellen en een neg. rsp. van -4 of -5 volt op het rooster
van de geregelde buizen aan te sluiten. Er moet dan stellig wel een verbinding in het
A.C.R. circuit onderbroken worden; kortsluiten t.o.v. massa mag niet. De meetzender
koppelen we hetzij met het rooster of met de anode van de mengbuis; we zetten de kanaalkiezer op een ongebruikt kanaal, waar géén zender zit. We beginnen met de beelddraaggolffrequentie. We zetten dan de meetpen van de buisvoltmeter telkens een stapje
terug, van rooster van een buis naar anode van de vorige enz. van af de diode. Bij een
ingangsignaal van 1 mV op anode mengbuis komen we dus tot 3 b 8 Vp_p op de uitgang
van de m.f. versterker. Dan laten we .daar de meetstift van de buisvoltmeter staan.
Achtereenvolgens gaan we met de afstemming van de meetzender zitten op de diverse
filters; bij de sperfilters (zuigkringen) moeten we op een minimum output afregelen, bij
de overige filter op een maximum. Als dit gebeurt is moeten we de gehele kromme goed
hebben. Meestal ontbreekt daar nog wel wat aan. In leder geval moeten we deze gehele
procedure één of twee-maal herhalen.
Alles bij elkaar is dit een vrij langdurige bezigheid. De opstelling van een en ander
zien we in de figuur 46.

Afregelen met ijlcgenerator, wobbelaar en oscilloscoop
De beste manier van afregelen is het gebruiken van een meetgenerator met een wobbelaar
en oscilloscoop. Hierbij wordt op het beeldscherm van de scoop de volledige kromme
zichtbaar gemaakt, dezelfde kromme die wij door vele metingen na elkaar beslist niet
binnen een half uur kunnen tekenen. En wanneer we maar iets verdraaien, dan verandert
vaak de rest mee en daarom is genoemde opstelling ideaal, maar voor amateurs vrijwel
onbereikbaar.
Wij zullen daarom op deze meet-methode hier niet verder ingaan, doch verwijzen naar
les 8 uit de meetcursus, waarin deze gehele afregelingsprocedure uitvoerig behandeld is,
met opgave van het gehele instrumentarium. De omgang met de oscilloscoop op zichzelf
wordt in andere hoofdstukken van de meet-cursus verklaard.
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Vragen bij de vijfde les

1. In welke opzichten verschilt een m.f.-versterker voor brede doorlaotbond van een
m.f.-versterker voor de normale omroep, b.v. op 465 kHz?
2. Wat is faze-vervorming en waardoor kan die ontstaan?
3. Welke eisen stellen we aan een versterkexbuis voor brede band m.f.-versterking?
4. Welke soorten kringen vinden we alzo in een m.f.-versterker voor televisie?
5. In welk opzicht verschilt de opbouw van een afstemkring van die van een absorptie-

kring?
6. Teken enige mogelijke schakelingen voor de koppelorganen tussen twee m.f.-buizen.
7. Welke methode wordt bij voorkeur gebruikt en waarom?
8. Wat doen we om de afval bij hoge frequenties in videoversterkers tegen te gaan?
9. Met een flinke dempweerstand kunnen we elke vorm van doorschot tegengaan; hoe
gaat de karakteristiek er dan uitzien en wat is het bezwaar van deze schakeling?
10. Waarom gebruiken we geen trioden in onze TV-m.f.-versterker?
1 1. Op welke frequenties stemmen we onze absorptiekringen af?
12. Teken een m.f.-trap met de daarbij behorende kringen en ontkoppelingen. Waarop
moeten wij bij montage speciaal letten?
13. Wat wordt er nu eigenlijk afgesneden bij een semi-enkelzijband-uitzending?
14. Noem eens 2 verschillende factoren, die de sprongkarakteristiek ongunstig beïnvloe
den; er zijn er verschillende in de les genoemd.
15. Vertel wat van verscherfde afstemming; teken eens de methode, die we zouden toe
passen wanneer we zes m.f.-kringen zouden willen gaan gebruiken.
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TELEVISIE-TECHNIEK LES 6

We zijn nu aangekomen op het punt waarop zich de duidelijke verschillen tussen het
C.C.LR.-systeem (voor o.a. Nederland en Duitsland) en het Franse systeem (o.a. voor
België en Frankrijk) gaan aftekenen. Bij C.C.I.R. en trouwens alle systemen, waarbij
het geluid door middel van frequentie modulatie wordt uitgezonden maakt men thans
gebruik van het Interdraaggolfsysteem (Eng.: intercarrier modulation. Frans: système
ïnterporteuse) in verband met de grote vereenvoudigingen, die daardoor mogelijk zijn;
bij de systemen waarbij het geluid in amplitude is gemoduleerd (AM) moet men
voor het geluid een afzonder! ijke middelfrequentversterker toepassen.
Voor we verder gaan dienen we echter uitdrukkelijk vast te stellen, dat de wijze van
beeidmodulatie positief of negatief hier niets mee te maken heeft.

Geluids MF-versterker
We zuilen beginnen met de afzonderlijke m.f.-versterker voor het geluid, die oor
spronkelijk trouwens ook voor de C.C.I.R.-ontvangers werd toegepast (fig. 1 en 2).
Zoals we bij de m.f.- en mengtrappen reeds zagen kunnen deze tevens dienen voor
dit geluidskanaal; na de mengbuis scheiden zich de geluids- en beeldwegen. In
fig. 3 zien we een wijze van "uitkoppelen". Dit is echter niet voldoende; we moeten
in het beeidkanaal een zeefkring aanbrengen om elk restant van het geluidsignaal te
vermijden; het geluidsignaal mag natuurlijk ook geen beeldsignaal meer bevatten.
In fig. 4 zien we, dat het geluid pas na de le gemeenschappelijke m.f.-trap wordt
uitgekoppeld. De geluids-middelfrequentversterker op zichzelf is overigens in het
geheel niet ingewikkeld, omdat de bandbreedte véél smaller is dan die van het beeid
kanaal .
In fig. 5 zien we een dergelijke m.f.-versterker. Men past hier uitsluitend bandfilters
toe; twee ö drie trappen zijn hier voldoende, afhankelijk van de plaats waar we uit
gekoppeld hebben en tevens afhankelijk van wat er volgt: een normale detector voor
AM-geluid of een discriminator voor FM-demoduiatie.

AM Geluids-detectie
We beginnen met de normale diode-detector voor AM. In fig. 5 zien we de opzet,
die eigenlijk volstrekt niet verschilt van de overeenkomstige inrichting van een omroep-ontvanger. Toch brengt de uitzending op zeer hoge frequentie hier het voordeel,
dat we een bredere geluidsband kunnen uitzenden dan bij de normale omroep mogelijk
is en dus dichter bij de ideale geluidsweergave (kunnen) komen.
De kanaal breedte is meestal 50 kHz.
Na de detectie volgt een a.f.-versterkerbuis, meestal een pentode, die weer gevolgd
wordt door een krachtige eindbuis en luidspreker; de gebruikelijke tegenkoppelingen
kunnen hier uit de aard der zaak worden toegepast (fig. 5). Een enkele maal ziet men
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deze schakelingen uitgebreid met een no i se I im iter, ook wel clipper genoemd,
een storingsbegrenzer, die hoge storingspieken "afkopt", waardoor ze niet tot de
luidspreker kunnen doordringen. Meestal is het niveau waarop men gaat afkappen in
stelbaar met de hand; soms ziet men een zich automatisch instellende diode. Daar we
een dergelijke clipper nog zullen tegenkomen bij het positief gemoduleerde beeldsignaal zullen we hierop thans niet verder ingaan. Gebruiken we een dergelijke geluidsmiddelfrequentversterker bij FM-ontvangst dan krijgen we met verschillende
andere aspecten te maken.

Amplitude modulatie
We zullen om te beginnen nagaan in welke opzichten FM van AM verschilt en halen
daarom eerst de kennis omtrent AM even op.
In een AM-zender bevindt zich een zendbuis van groot vermogen. In ongemoduleerde
toestand, dus in een zendpauze zendt deze via de antenne een hoogfrequente wissel
stroom in de lucht. De amplitude van de uitgezonden r.f.-wisselstroom is geheel
afhankelijk van de anodespanning van de zendbuis (fig. 6).
Wanneer we nu spraak of muziek willen uitzenden, of zoals dat heet, de zender willen
moduleren met een laagfrequent (= a.f.-) signaal, dan zouden we dit kunnen doen door
de anodespanning van die zendbuis te "smoren" in het ritme van het a.f.-signaal. Een
praktisch toegepaste methode, naar de uitvinder Heising-modulatie genoemd, laat de
anodestroom van de zendbuis lopen door een a.f.-smoorspoel (van pittige afmetingen),
terwijl deze smoorspoel tevens doorlopen wordt door de anodestroom van de eindbuis
van de laagfrequente kracht-versterker. De spanning op punt A van die modulatiesmoorspoel gaat dus in a.f.-ritme op en neer; het is duidelijk, dat hierdoor ook de
anodespanning voor de zendbuis op en neergaat (fig. 7). Het resultaat is dat de r.f.draaggolf in ampl itude, dus in "hoogte" (= amplitude) van het r.f.-signaal gemo
duleerd is (fig. 8).
In de vorige les zagen we, dat dit een vereenvoudigde voorstelling van het verschijnsel
is; in werkelijkheid ontstaan door deze modulatie niet alleen de draaggolf zelf, doch
tevens s/metrisch gelegen zijbanden (zie fig. 28a uit les 5).
Wat zijn nu de "grenzen" bij AM-modulatie? Wel, bij een "zachte" passage, pianissi
mo dus, zal de amplitude van het a.f.-signaal niet meer dan 1% van de amplitude van
het r.f.-signaal bedragen, terwijl bij forto-forto, dus maximaal geluid, de a.f.-ampli
tude even groot is als van de r.f.-amplitude. We zeggen dan: de zender is voor 100%
gemoduleerd (fig. 9). Nu kan men van een a.f.-signaal niet verwachten dat het een
gelijkmatig beeld geeft met al zijn pieken van drums en pauken of stemverheffingen
van baritons; men neemt daarvan het gemiddelde en spreekt af, dat men bij AM de
zender slechts met dit gemiddelde a.f.-signaal moduleert. Het modulatiepercentage
ligt dan bij 30%; slechts op deze manier kan men voorkomen, dat een plotselinge a.f.uithaal, een uitschieter zoals we dat noemen, tot overbelasting van de zender leidt.
T6-3

1

<s>

O)

?
I

c
«<u

5
5

■o

k-

8

t\

f
i
£

*

.E.

H

m

8>

t
1

:e

.2

o
ai

«
c

I

r=
I

I

Hh

g'

* £

o*

<é=y

03

8

>

.2
D

■f

I

E
jj

52
c
ï.

:~
8L
a

■^5f

ï

2y
5
E
<u

O)

«

v

-ë

*

a

o

<

13
8-1

■S e
§

5

?

!8§

Hh
•5

I

f

■‘".r •

fs
1

.?S
=

N

li
i*a

5

-V

i'1?

Ü

8-

e

>

ïi

SI

4£

1

11

z.

li

6

s

8,

1

O
CO

3

Ll_

u

u_

I
T6-4

Frequentie modulatie
In mijn Radiocursus. wordt hierop verder ingegaan. De "luidheid" van een toon wordt
dus vertolkt door de amp I i tude van het r.f.-signaal, terwijl we de frequentie van
de a.f.-trilling, dus de "toonhoogte" zouden kunnen herkennen in de "omhullende",
de vorm van de gemoduleerde r.f.-triHing, tenminste als we met één toon, b.v. van
1000 Hz moduleren (fig. 10). Bij modulatie met meer dan één toon tegelijk valt er
niet veel meer te herkennen. Bij FM-uitzendingen gaat men eveneens uit van een
dergelijke ongemoduleerde draaggolf; bij het moduleren laat men de amplitude van
deze draaggolf volstrekt ongemoeid, doch de frequentie gaat men variëren in het
a.f.-ritme. Wordt er nu b.v. gemoduleerd met een toon van 1000 Hz, dan zal de draaggolffrequentie fQ 1000 x per seconde van zijn nominaal-waarde gaan afwi jken,
afwisselend naar onderen en naar boven. Hierin drukken we dus de toon hoogte
uit. Goed. Maar hoe drukken we nu de "luidheid" van die toon uit, want we weten
dat we de amplitude constant houden. Nu, dat doen we door de mate van uitwijking
en nu zien we een belangrijk verschil met AM: de luidheid kon daar nooit hoger
worden dan tot 100% modulatie. Bij FM kan men echter gerust afspreken, dat maxi
male luidheid uitgedrukt wordt door een frequentie-afwijking, (deviatie zegt men),
van b.v. 10 kHz; maar men kan óók afspreken: 1000 kHz (= 1 MHz). Men is hierin
slechts beperkt door de nominaal-frequentie, de ongemoduleerde draaggolf fQ. Is deze
10 MHz, dan mag de deviatie theoretisch 10 MHz bedragen, waardoor de frequentie
zou variëren van 0 Hz tot 20 MHz. In de praktijk komt men tot véél hoger waarde,
bijvoorbeeld tot 100 kHz.
Is b.v. dan de ongemodu leerde draaggolf fQ = 1 MHz dus 1.000.000 Hz, dan
verandert die tijdens max. a.f.-signaal van 1.000.000 Hz + 100.000 Hz tot 1.000.000 100.000 Hz, dat is van 900.000 tot 1.100.000 Hz.
Dat was dus de max. geluidsterkte. En hoe wordt een zacht geluid, dus pianissimo
uitgedrukt? Wel, door een geringe deviatie, dus b.v. van fQ = 1.000.000 - 1 Hz tot
1.000.000+ 1 Hz, dus van 999.999 tot 1.000.001 Hz.
Maar let nu goed op, de mate van uitwijking heeft dus niets met de toonhoogte
te maken; die toonhoogte vinden we terug in het aantal ma len, dat die deviatie per
seconde plaats vindt. Voor een toon van 1000 Hz wijkt de draaggolf dus 1000 x per
sec. af van zijn nominale waarde (fQ) en voor een toon van 20.000 Hz vindt men 20.000
afwijkingen per seconde *).
Zoals gezegd vinden we de luidheid terug in de mate van deviatie. In mijn
voorbeeld noemde ik een max. deviatie van 100 kHz. Deze waarde is internationaal
vastgesteld voor de geluids FM-uitzendingen van de omroep; voor de televisie heeft
men dit maximum op 75 kHz vastgesteld. Zijn deze maxima nu geheel willekeurig
vastgesteld? In principe wèl; wil men zich van een zéér goede geluidsoverdracht tot
20.000 Hz verzekeren, dan is 100 kHz echter beslist noodzakelijk; voor het televisiegeluid was de kwaliteits-eis minder hoog. In ieder geval zien we wel, dat deze ruimte
in onze m.g.-omroepband volstrekt niet beschikbaar is. Is nu de in beslag genomen

*) Inplaats van deviatie (Eng.: deviation) spreekt men meestal van frequentie-zwaai
(Eng.: swing).
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Fig.6 Ongemoduleerde h.f.-draaggolf.
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kanaal breedte voor een dergelijk FM-signaal voor TV 75+ 75 kHz breed? Neen, dat
is veel meer; bovenstaande verklaring van FM is namelijk ook weer sterk vereenvou
digd. In werkelijkheid ziet het frequentiespektrum er héél anders uit: er ontstaan
vele zijbanden, die veel verder dan 75 kHz van de draaggolf fQ afliggen.
In fig. 11 zien we een ongemoduleerde draaggolf + een in freq. gemoduleerde draag
golf. In fig. 12 zien we het frequentiespektrum voor een draaggolf, gemoduleerd met
een toon van 4000 Hz; de swing is plus en min 40 kHz. In de praktijk kan men zeggen
dat de benodigde bandbreedte 2i x de maximale frequentie-zwaaï bedraagt.

Pre-emphasis en de-emphasis
Omdat bij FM-ontvangst de ruis een rol gaat spelen, worden aan de zenderzijde de
hoge tonen extra versterkt uitgezonden; men past hiervoor een filter toe, bestaande
uit een R en een C; de grootte daarvan drukt men uit in de tijdconstante, ook wel
genoemd de RC-tijd; 50 /zsec. is bij de C.C.I.R. gestandariseerd. Men noemt deze
overdrijving "pre-emphasis" (zie fig. 13). Aan de kant van de ontvanger dient deze
overdrijving weer tot zijn normale proporties teruggebracht te worden. We doen dat
in een dé-emphasis-schakeling, opgenomen in het a.f.-gedeelte. Het filtert je hierin
zien we in fig. 14, De gewenste tijdconstante bereiken we met b.v. een condensator
van 100 pF en een weerstand van 500 kD .'Maar ook de combinatie van een C van
500pFen een weerstand van 100 k»D levert dezelfde tijdconstante (C uitgedrukt in
farad, R in ohm). Bij deze verzwakking, waardoor de overdrijving weer verdwijnt,
zullen mede de door de ontvangst naar voren gekomen ruis-verschijnselen evenre
dig verzwakt worden.

Voordelen FM
In ieder geval zien we, dat dergelijke FM-uitzendlngen niet onder te brengen zijn
in het m.g.-omroepgebied. Wat zijn nu de voordelen van FM-uitzendingen? Om te
beginnen kunnen we de ontvanger zodanig inrichten, dat slechts de (steeds constante)
amplitude van het FM-signaal wordt doorgelaten. De meeste van elektrische apparaten
afkomstige storingen zijn namelijk in amplitude gemoduleerde verschijnselen; zij
kunnen in dergelijke ontvangers "afgekapt" worden in z.g. begrenzers (Eng.: limiters)
waardoor ze in het geluid niet storen.
Verder is het mogelijk de z.g. dynamiek van het geluid te vergroten, een onderwerp
dat zich helaas hier moeilijk tot verdere bespreking leent. Het komt hierop neer, dat
de in werkelijkheid voorkomende grote verschillen in geluidsterkte van b.v. een
muziekuitzending inderdaad worden weergegeven. Bij AM moet men deze verschillen
comprimeren om enerzijds overbelasting van de zender te voorkomen en anderzijds te
maken, dat de zachte passages niet in de achtergrondruis verloren gaan.
Een verder voordeel van FM is wel, dat de selectiviteits-eisen minder groot lijken:
Zitten 2 FM-zenders vlak bij elkaar, dan zullen we slechts één ontvangen, n.l. de
sterkste. De andere wordt dan volledig weggedrukt en lijkt niet meer te bestaan.
Dat de reikwijdte van FM-zenders gering is, is natuurlijk een gevolg van de zeer
korte golflengte en geldt evenzeer voor AM-uitzendingen op deze golflengten; in
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Fig.llo F.M.-signaal, ongemoduleerd
(komt geheel overeen met een
ongemoduleerde draaggolf van
een A.M.-zender).

Fig.1 lb F.M.-signaal, gemoduleerd
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Fig.13 De naar boven gekromde lijn is de pre-emphasis
kromme en laat zien hoe aan de zenderzijde de
frequentiekarakteristiek er uitziet; de andere
kromme geeft de frequentiekarakteristiek weer
aan de ontvangerzede, de de-emphasis-kromme.
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sec. =

100.000 X 500
/xsec. = 50/L4sec.
1.000.000

lOOk

pre-emphasis filter

500
1.000.000.000.000

Fig. 14a Pre-emphasis-filter in zender

feite is de reikwijdte echter wèl groot, maar zijn-onze ontvangmiddeien onvoldoende
voor het overbruggen van grote afstanden (ruis!).

Begrenzer
Hoe ontvangen we nu FM-uitzendingen? Nu, we beginnen met in de m.f.-versterker
reeds een begrenzer op te nemen om elk spoor van ampiitudemodulatie weg te nemen.
Dit kan een buis, b.v. een pentode zijn, waarvan de roosterruimte verkleind is door
de schermroosterspanning laag te maken (fig. 15). Komt hier nu een grote amplitudepiek dan loopt die "vast" in de buis, terwijl er tevens roosterstroom gaat lopen, waar
door de secundaire van de m.f.-transformator daarvoor extra gedempt wordt. Een rol
speelt de RC-tijd van rooster-condensator Cg en roosterweerstand Rg. Is die te groot,
dan slaat het rooster te lang dicht. Goede combinaties hebben een tijdconstante van
10 d 5 /x sec. (bijv. Rg = 100 kQ en Cg = 50 pF). De regelkarakteristiek van een r.f.pentode zien we in fig. 16. In fig. 17 zien we een in frequentie gemoduleerd r.f.signaal, waarin tevens ongewenste ampiitudemodulatie voorkomt.
Daaronder zien we dezelfde kromme, nó het passeren van de begrenzer (fig. 18).
In de praktijk zal deze begrenzer niet alleen door elektrische storing ontstane amplitude-sprongen opvangen, maar tevens fading-verschijnselen, die óók op deze frequen
ties wel voorkomen.
Nu is het FM-signaal op maat geknipt en geschoren; we gaan nu de detector bezien.
In feite bestaan er 3 methoden met: a) de Foster Seely discriminator, b) de Ratiodetector en c) de enneode, een zeer speciale buis.
Bij beide eerstgenoemde methoden wordt het in freque ntie-gemoduleerde signaal
omgezet in een amplitude gemoduleerd signaal, d.w.z. een signaal waarin de ge
wenste amplitude-modulatie voorkomt; met de ongewenste amplitude-modulatie,
veroorzaakt door elektrische storingen, hadden we reeds in de begrenzer afgerekend.

De faze-discriminator
Deze thans algemene, naar Foster-Seely genoemde en na 1935 populair geworden
discriminator werd reeds in 1925 door de Duitser Riegger uitgevonden; we zien het
principe in fig. 19.
In feite hebben we hier te maken met 2 afzonderlijke LC-kringen Lj-Cj en L2-C2/
die beide op eenzelfde frequentie afgestemd zijn, n.l. op de nominale geluidsmiddelfrequentie fc. De kringen zijn tegelijkertijd op 2 manieren gekoppeld, n.l. inductief
d.m.v. de spoelen en capacitief door middel van C kopp. De weerstanden Rj en R2
zijn gelijk; ook C] en C2 zijn gelijk.
Om nu de werking te begrijpen dienen we eerst eens een normaal bandfiiter nader te
bezien (fig. 20). Ook hier hebben we met twee gelijke, op één frequentie f^ afgestemde
LC-kringen te maken. Wanneer we nu met de generator G een trilling met een frequen
tie fi op kring Ll-C] brengen, zal ook over L2-C2 een spanning ontstaan; de groots
daarvan zal afhankelijk van de koppelingsgroad zijn, maar meestal lager dan
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Fïg.15 Schema van 2 m.f.-buizen, waarvan de 2e als begrenzer geschakeld is;
in de roosterkring vinden we het RC-filter, waarvan de tijdsconstante
van 5 ö 10//sec. moet bezitten.

Fig.17 F.M.-signaal met ongewenste
amplitude-modulatie.

Fig.18 Ditzelfde signaal, doch nadat
het de begrenzer gepasseerd is.
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Fig.19 Foster-Seely fazedetector

over Lj-Cj. En de faze van deze wisselspanning over L2-C2? Nu, die zal normaler
wijze 90° verschillen t.o.v. de faze over Lj-Cj. Beide kringen gedragen zich ohms,
want ze zijn in resonantie.
Wanneer nu de frequentie van de generator hoger of lager wordt dan de eigen frequentie
f] van de beide L-C kringen, dan gedragen zij zich niet langer ohms, maar capacitief
of inductief, zoals we uit de Radiocursus weten. Hierdoor wordt het fazeverschil tussen
de sDanningen over beide L-C kringen öf groter öf kleiner, (vóór- of na-ijlen)
We keren weer terug naar onze fazediscriminator, waarvan zoals we zagen de secun
daire L2-C2 op 2 manieren gevoed wordt: inductief en capacitief. In fig. 21 vervangen
we die 2 voedingsmethoden door afzonderlijke generatoren: G3 vervangt L3-CJ via de
capacitieve koppeling en G] en G2 tezamen vormen de vervanging voor de beide
spoelhelften van L2 uit figuur 20.
Wanneer het binnenkomende signaal nu dezelfde frequentie heeft als waarop L3-C1 en
L1-L2-C2 afgestemd zijn, dan staat over Rj een precies even grote gelijkgerichte
spanning als over R2. De spanningen zijn in tegenfaze, dus tussen A en B meten we 0
volt, niets. Wordt de frequentie van het inkomend signaal (= G3) hoger, wel, dan ver
schuift de faze van Gj en G2 naar de éne kant en komt er b.v. over R2 een hogere
spanning dan over Rj; wordt de frequentie van het inkomend signaal lager, wel, dan
wordt de spanning over Rj groter dan over R2. In beide gevallen, n.l. als de frequentie
van G3 hoger of lager is dan van Gj_2 zal er een spanningsverschil tussen A en B
ontstaan. Omdat deze spanningen nu gelijkgericht worden, komen over die weerstanden
Rj en R2 verschillende spanningen te staan, die verschillend in grootte en bovendien
tegengesteld zijn.
Nu hebben we de frequentie van het inkomend signaal eerst eens verhoogd en daarna
evenveel verlaagd; dit veroorzaakte dus verschillen in de gelijkspanningen over Rj en
R2/ terwijl deze spanningen in rusttoestand, dus als de inkomende signaal spanning
dezelfde frequentie heeft als de eigenresonantie van L3-C] en LJ-L2-C2 (de nominaalfrequentie), aan elkaar gelijk zijn.
In werkelijkheid zal de frequentie van het inkomend signaal zeer veel malen per
seconden heen- en weerpendelen om de nominaalfrequentie en dus zullen de gelijk
spanningen over Rj en R2 evenvele malen een verschil te zien geven.
Welnu, dit verschil is in feite de amplitude van onze gewenste audiofrequente spanning. En
als proef op de som: het aantal malen dat de frequentie uitwijkt per seconde stelt de
toonhoogte voor; de mate waarin de inkomende frequentie afwijkt van de nominaal
frequentie (de swing) geeft de geluidsterkte weer.
Nu zijn er mensen die zeggen: Wanneer we ons nu eens met minder grote geluidsterktevariaties tevreden stellen,mag de bandbreedte dan niet wat smaller zijn? Hun
gedachtengang lijkt redelijk maar ze zien een belangrijk feit over 't hoofd: Geheel
afgezien van de geluidsterkte wordt de bandbreedte bepaald door het zeer grote
aantal zijbanden over een breed frequentiegebied. En omdat deze zijbanden die voor
elke toonhoogte weer een ander spectrum te zien geven een onverbrekelijk geheel met
het begrip frequentiemodulatie vormen mogen we deze zijbanden beslist niet afhakken.
In de linker kolom van fig. 22a zien we de drie spanningen E], E2 en £3 van de genera
toren G] - G2 “ G3 uit fig. 21, in ongemoduleerde toestand in hun onderlinge fazeverhoudingen.
Bij B zien we de resultante van E] en E3 tezamen op Dj; bij C zien we de resultante
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van ^2 en ^3 gezamenlijk op D2; bij D zien we tenslotte de spanningen op Dj en D2
op één grafiek uitgezet.
In de midden-kolom zien we dezelfde spanningen in een gewijzigde fazetoestand tij
dens modulatie en in de rechter kolom zien we dezelfde spanningen in weer een andere
faze-toestand. We zien hierbij dat de verhouding tussen E] en E2 steeds dezelfde blijft,
doch hun verhouding tot Eg varieert.
De spanningen op D] en D2 over resp. R] en R2 zijn in fig. 22b uitgezet in een grafiek;
we zien daar tevens de a.f. resultante.
Een groot nadeel kleeft aan deze faze-detector: wanneer de generatorspanning G]
groter wordt, zullen de a.f.-spanningen helaas óók groter worden, m.a.w. hij is ook
gevoelig voor amplitudevariaties. Dit bezwaar kan opgevangen worden door het toe
passen van één of meer begrenzertrappen: de afgegeven spanning van deze fazedetector
is voldoende om een a.f.-buis te voeden.

Ratio -dedector
Het bezwaar van de mogelijkheid tot AM-detectie is volkomen ondervangen door Seely
in zijn ratio-detector (= vergelijkings-detector). Wij vinden deze in fig. 24 en ont
waren alras, dat die veel op de Riegger detector lijkt. In feite zijn hier de beide dio
den "medewerkend" geschakeld, de spanningen worden dus bij elkaar opgeteld en het
resultaat is, dat over de condensator over R] + R2 een spanning te meten is, die even
redig is met de amplitude van de inkomende draaggolf fQ. Die condensator is een el co
en heeft een capaciteit van b.v. 10 /xF; van een a.f.-spanning is dus geen sprake over
die elco.
Maar tussen Cj en C2 zit een aftakking en tussen dit punt en aarde is wel degelijk
een a.f.-spanning te meten. Het mooie is nu, dat de grootte van deze a.f.-spanning
vrijwel onafhankelijk is van de grootte der draaggolf, maar uitsluitend afhangt van de
grootte van f requentie-zwaa i.
En ook hier hangt de frequentie van het audiosignaal helemaal af van het aantal malen,
dat per seconde de frequentie wegzwaait en terugkomt.
Terwijl de spanningen over de weerstanden Rj en R2 dus bij de discriminatorschakelingen
vrijelijk kunnen stijgen en dalen en alléén het verschil ervan wordt benut, is bij de
ratio-detector bij ontvangst van een bepaalde draaggolf over de beide weerstanden een
gelijkspanning aanwezig, die door de elektrolytische condensator zo constant mogelijk
wordt gehouden. Een variatie in a.f.-ritme is onmogelijk.
Wat echter wèl variëren kan is de spanning op het knooppunt van de beide condensa
toren Cj en C2 t.o.v. aarde, en dat gebeurt dan ook zoals we hierboven zagen.
In de brugschakeling van fig. 24a geldt het volgende: e^ : e2 = V] : V2.
Wanneer de spanning over de elco C3 bij een bepaalde draaggolf gelijk is aan 2 x E,
dan is de spanning over elk der beide weerstanden gelijk aan E.
De spanning van het punt van uitgang P t.o.v. aarde noemen we Vu.
We vinden nu: Vj = E - Vu en Vj = E + Vu.
Wanneer we deze waarden invullen in de eerder genoemde vergelijking e] : e2 = V] :
V2, dan krijgen we:
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Afb.23 Kromme van een ratio-detector, opgenombn met een
oscilloscoop; we zien dat amplitudeveranderingen
geen invloed hebben op het werkgebied (zie ook fig.
22b, van de faze-discriminator, waarbij dit wèl het
geval is).
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"4

:ci 2E

Fig.24a

...t

Dezelfde schakeling, doch anders
getekend, zodat de brugschakeling duidelijk herkend kan worden.

RS>lJ5k

vywt
§

7“

s
r
§

m -t

330p

7" i

V
330p
AA/W
R6>1k

♦
<7

3.9 k
330p

rrtn

1
"Tnoop

11

0.05^

0772

Fig.24b
Moderne Ratio-detector. Er zijn 2 manieren om deze schakeling toe te passen:
a) symmetrisch, waarbij het middenpunt tussen de beide weerstanden van 6,8 k
aan aarde komt;
b) het punt onder de laagste weerstand van 6,8 k komt aan aarde.
De schakeling onder a) genoemd verdient de voorkeur. Een afstemindicator kan
op de aangegeven wijze aangesloten worden.
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ei x (E + Vu) = e2 x (E - Vu)
ei xE + ei x Vu = e2 x E - e2 x Vu
ei x Vu +
x Vu = e2 x E - ei x E
Vu (ei + e2) = E (e2 - ei)

Vu = E x e2 “ el
e2 + ei
We zien nu uit deze vergelijking dat de a.f. uitgangsspanning van deze detector even
redig is met de verhouding van de spanningen e2 - el en e2 + el.
En we weten, dat dit de ingangsspanningen zijn op de spoeltjes.
Vandaar de naam verhoudingsdetector (ratio-detector).
Wordt nu b.v. e j = 5 V en ^ = 10 volt, dan is de spanning
10-5

Vu=1ÖT5xE =

1xE =
15

1
-x E.

Stijgen deze spanningen echter (terwijl de frequentie gelijk blijft), bijvoorbeeld e2 tot
20 volt en ei tot 10 volt, dan is
20-10 _ 10 C_1
Vu = 20+10xE30xE 3E’

Voor amplitude wisselingen is deze schakeling dus immuun. Dank zij deze begrenzende
werking behoeft men de ratio-detector niet te laten voorafgaan door een begrenzertrap.
De FM-detectie met de EQ80, een Philips enneode zien we weinig toegepast, terwijl
de verklaring vrij veel ruimte vordert; we willen volstaan met een schema van de scha
keling (in fig. 25).
Het voordeel van deze schakeling is wel, dat de gevoeligheid groot is; want met 120
mV op het rooster van de laatste m.f.-buis> b.v. een EF80 of EF42 kan 8 volt a.f.spanning verkregen worden op rooster 5 van de EQ80, terwijl tevens een uitstekende
begrenzing verkregen is, waardoor de voorafgaande begrenzers konden vervallen.
Omdat de frequentiezwaai bij TV-zenders slechts 50 kHz bedraagt is deze buis wel
heel geschikt voor televisie-ontvangers, maar desondanks zien we, zelfs in Philipstoestellen, de buis nimmer toegepast.
Over het algemeen kunnen we zeggen, dat de gewone faze-discriminator het meest
wordt toegepast, ook al omdat zowel fabricage als afregeling van de ratiodetector
moeilijker is; bovendien ontstaan er bij deze ratiodetectie vrij veel hogere harmonischen en daarop is men in het algemeen in TV-ontvangers niet zo gesteld. Overigens
zien we hoe langer hoe meer germaniumdioden de gelijkrichtbuisjes in dit soort scha
kelingen vervangen. De voordelen zijn: hebben geen gloeistroom nodig, missen dus
bromneigingen, hebben zeer geringe eigencapaciteit en een lang leven. In fig. 26
zien we een schakeling van een ratiodetector met germaniumdioden.
Achter dit geheel komt nu een eenvoudige doch kwalitatief hoogwaardige laagfrequentversterker, inclusief volumeregelaar, tegenkoppeling en luidspreker. Uit de
aard der zaak willen we de aan de zenderzijde overdreven weergave van de hoge
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tonen (de pré-emphasis) weer te niet doen; we doen dit met een dé-emphasis-filter,dat
eveneens een waarde van 50 /zsec. moet bezitten.
De luidsprekers, we moeten het hier met leed in ons hart vaststellen, hebben in televisie-ontvangers maar een stiefmoederlijk plaatsje ontvangen. Meestal zitten ze ergens
opzij in een toevallig aanwezige ruimte, soms zelfs tegen het "dak" van de ontvanger,
omdat het voorfront van de kijkdoos wordt ingenomen door de beeldbuis. De afmetingen
van de speaker zijn steeds klein; slechts Greatz heeft de moeite genomen zijn bekende
klank-compressor in de ontvanger op te nemen en daardoor het middenregister aan vol
heid te doen winnen.
Hoewel we later op de automatische versterkingsregeling van de TV-ontvanger terug
komen, kunnen we nu reeds vaststellen, dat die voor FM-ontvangers in principe niet
eens nodig zijn.

Het interdraaggolfsysteem
Dit systeem wordt in vrijwel alle volgens het C.C.I.R of het Amerikaanse systeem ge
bouwde ontvangers toegepast.
Bij dit systeem wordt het geluidsmiddelfrequente signaal niet onderweg ergens uit de
beeld m.f.-versterker "afgetapt"; men laat het integendeel doorlopen tot na de beelddetector.
We zullen deze beelddetector later volledig beschrijven en kunnen hier thans volstaan
met te zeggen, dat het een normale diode is voor AM-detectie, want met deze methode
is het beeldsignaal gemoduleerd. Of het positief of negatief geschiedt is hier niet van
belang.
Waarop berust nu het interdraaggolfsysteem? Wel, op het 2 x achter elkaar toepassen
van frequentie-transformatie, populair gezegd: 2 x "superen".
In onze mengbuis zien we hoe voor de eerste maal de frequentie-transformatie wordt
toegepast. Het recept is: voeg een wisselspanning van een bepaalde frequentie f$ te
zamen met een andere wisselspanning (fos) in een bepaald mengorgaan, zorg er voor
dat de amplitude van fos gróót is t.o.v. die van f$ en men verkrijgt aan de uitgang van
het mengorgaan om te beginnen de beide wisselspanningen waarvan we uitgingen, dus
fs en fQs, en daarnaast een wisselspanning, waarvan de frequentie gelijk is fs + fQ$ en
nog een, waarvan de frequentie gelijk is aan f$ - fQS.
Dat is nogal heel wat, die mengproducten. Door echter de uitgang van het mengorgaan
af te stemmen op slechts één van die mengproducten, b.v. f$ - fQS, raken we die andere
echter op een nette manier kwijt. Om kort te gaan, we herkennen in dit verhaal allen
stellig de mengbuis, met het signaal op zijn rooster f^ en het signaal van de hulp-oscillator fos, terwijl we de anodekring van de mengbuis in de meeste gevallen op f$ - fQ,
zijnde de middelfrequentie fm, afgestemd hebben.
Naast de mengbuis als heptode, triode-pentode enz., waarin de multiplicatieve menging
plaats vindt, kennen we ook nog de additieve menging, die geschiedt in een diode, het
zij een buis of germanium-diode. We zagen dit in fig. 22 van les 4. Hoofdvoorwaarde is
echter, dat fQ5 vele malen groter in amplitude is dan f$.
In onze televisiedoos slaan we in onze mengbuis twee vliegen in één klap: we hebben
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Fig.29 Uitkoppeling van de geluids-tn.f. bij het interdraaggolfsyjteem achter de beelddetector.
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één oseillatorsignaai fQ, doch twee signalen van buiten af: f
van het beeld (fig, 27b)

van het geluid en f l

In de anodekring van die mengbuis is weer een afstemkring, n.l. het eerste m.f.-filter,
dat nu eens niet op één frequentie fm is afgestemd, maar zó breed is, dat we zowel
fmg
^mb ^aar'n kunnen aantreffen (de middelfrequenties van resp. het geluid en
van het beeld).
Deze twee middelfrequentiesignalen lopen nu eendrachtig door de hele m.f.-versterker.
Het beeldsignaal fm^ wordt gekoesterd en versterkt in de opvolgende m.f.-trappen,
die zoals we weten gestaggerd zijn.
Als de zaak nu eerlijk verliep zou de geluids m.f. fm^ net zoveel versterkt worden,
maar onderweg heeft men er minstens één absorbtiekring op los gelaten (zie fig. 31, z.
van les 5), zodat aan het einde van de middelfrequentversterker het geluids m.f.signaal
lang niet zoveel versterkt is als het beeldsignaal. Nu vertelden we reeds in de vorige
les, dat dit redelijk is, willen we geen geluid in ons beeld krijgen.
De amplitude van f
dient ca. 20% van de amplitude van fm|j te bedragen, maar hoe
dan ook, beide signalen fmjj en f^ komen dus op de diode. En nu zijn we waar we
zijn wilden: de diode zal beide signalen additief mengen; aan de hoofdvoorwaarde is
voldaan; het éne signaal (fm^) is vele malen sterker dan het andere.
We krijgen nu te maken met een verschijnsel, dat bekend staat onder de naam "Zwevingsontvangst"; dit wijkt in principe af van de begrippen mengen of modulatie, maar
in de praktijk lijkt het er toch erg veel op* Denk maar eens aan het toevoegen van de
"beat frequency" aan de detector van een superheterodyne, waardoor we een ongemo
duleerde telegrafie-uitzending kunnen waarnemen door de beat-note. Beat frequency
en middel-frequent ie verschillen bv. 1000 Hz en de hoorbare beat-note is dan 1000
Hz. (Zie fig. 50 van les 10 van de Radiocursus).
Wat zijn nu de producten die uit de beelddetector komen? (fig. 28) Wel ten eerste
het gelijkgerichte viodeo-signaal en ten tweede een in frequentie gemoduleerd geluldsignaal, waarvan de draaggolf 5,5 MHz bedraagt.
Zijn er dan geen andere producten? Stellig wel, maar met opzet brengen we slechts
één afstemkring aan en deze is afgestemd op 5,5 MHz; de andere r.f.-producten vinden
dus geen onthaal (fig. 29)
Nu blijft de vraag over, waarom nu wèl dat beeld-m.f.-signaal een v.f.-output kan
geven en hoe het komt, dat het FM-geluids-m.f.-signaal hier géén a.f.-output geeft *).
Nu, dat komt omdat die diode geen kans ziet een FM-signaal gelijk te richten; daar
hebben we beslist een discriminator voor nodig. We zien nu tevens waarom dit interdraaggolfkunstje alléén maar mogelijk is met FM voor geluid; bij AM voor het geluid
zou hier inderdaad een a.f.-signaal ontstaan, dat beslist niet meer van het videosignaal
gescheiden zou kunnen worden.

*) v.f. is de afkorting voor video-frequentie en is te vergelijken met a.f. (audiofrequentie), doch omvat een véél breder spektrum, n.l. van 50 Hz tot ruim 5 MHz. In
Duitsland rekent men wat wij v.f. noemen nog tot het a.f.-gebied. Het is wel wonder
lijk, wanneer we ons realiseren, dat deze videofrequenties hoger zijn dan vele zoge
naamde hoogfrequente (r.f.) trillingen.
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De krommen, die bij het afstemmen ontstaan;
Links: plaats van de m.f.-kromme bij het afstemmen van de oscillator;
Rechts: sterkteverhouding van de beide draaggolven op de video-detector.

Afb.32
Geluid in het beeld (A.M.).

Afb.33
Geluid in het beeld (F.M.).
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En nu een andere vraag: waarom heeft dat mengproduct nu een middelfrequentie van
5,5 MHz? Nu, dat is eenvoudig omdat de draaggolven van geluid en beeld overeen
komstig de C.C.I.R. steeds 5,5 MHz van elkaar afliggen, ongeacht in welke band de
uitzending plaatsvindt. (In Amerika is dat 4,5 MHz).
In de meeste gevallen zal men niet aanstonds achter de video-detector die kring voor
5,5 MHz aanbrengen; meestal laat men beide producten van de detectie eerst nog
versterken in de videoversterkerbuis; want het signaal van 5,5 MHz ligt maar weinig
boven de hoogste weer te geven videofrequentie. Ook het 5,5 MHz signaal ondergaat
dus nog enige versterking. Men brengt de op 5,5 MHz afgestemde uitkoppel kring dus
aan in de leiding van videoversterker naar de beeldbuis. We zullen in een volgende
les precies zien wóar en hoe dat gaat (fig. 30).
We slaan dat nu dus even over en beschikken over een middelfrequent signaal van
5,5 MHz, in frequentie gemoduleerd.
Meestal is dan nog één trap m.f.-versterking voldoende om over voldoende signaal
voor de discriminator te beschikken; op de normale manier komt nu het a.f.-signaal
tot de eindbuis voor het geluid.
Velen zullen vragen of na de mengbuis, (vóór in de ontvanger) nu ook geen signaalgelijkrichting optreedt. Nu, de oude Engelse naam first (le) detector zegt het al;
onze gelijkrichter noemt men dan de 2e detector. We mogen echter niet vergeten,dat
de ohmse weerstanden in de spoelen van de anodekring van die mengbuis héél laag
zijn, zodat zich daarover géén a.f.- of v.f.-spanning kan ontwikkelen.
Er zijn echter enige voorwaarden, die bij dè ontvangst van het interdraaggolfsysteem
beslist in acht genomen moeten worden.
Eén daarvan is, dat men aan de zenderzijde er angstvallig voor moet waken, dat de
beide draaggolven voor resp. geluid en beeld steeds op een onderlinge afstand van
5,5 MHz moeten liggen.
Een tweede conditie is, dat het wit-peil niet beneden 10% (fig. 7, les 3) van de max.
modulatie moet liggen, anders zou op de ogenblikken dat het beeld helemaal wit is of
tijdens pauzen van het beeld ook geen geluid ontvangen kunnen worden; fm^ zou dan
immers ontbreken en wanneer één van de twee draaggolven ontbreekt is onze 2e men
ging onmogelijk.
Ten derde mag de beeldzender geen enkele frequentiemodulatie bevatten; bij goed
ontworpen zenders is dat inderdaad zo (op papier); in de praktijk blijkt dit wel een
heel moeilijk punt te zijn.
i ; Nu komt het grote voordeel van de interdraaggoirmodulatie: de afstemming" van de
ontvanger is veel minder kritisch. Met name behoeft de stabiliteit van de oscillator
in de mengrrap aan veel minder hoge eisen re voldoen.
Kijk, vanzelfsprekend is een zekere stabiliteit van de oscillatorfrequentie noodzake
lijk voor de beeldontvangst maar bij een dergelijke brede band kan de oscillator
frequentie heus wel een eindje verlopen voordat de beeldkwaliteit achteruit gaat.
Een afstemfout van 200 kHz is nauwelijks waarneembaar.
Voor de geluidsontvangst ligt dit echter heel veel ongunstiger; bij het relatief veel
smallere geluidskanaal zal enig oscillatorverloop snel tot achteruitgang van geluid
sterkte leiden bij AM-geluid, terwijl bij FM werkelijk de volledige geluidsontvangst
geheel in het water zal vallen.
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Eerst zullen we het geval behandelen van FM voor het geluid, zónder toepassing van
interrnrrier modulatie doch met parallel middelfrequentversterker.
In tig.3lA zien we de plaats van resp. de beelddraaggolf en de geluidsdraaggolf aange
geven. De kromme laat zien dat de ontvanger goed is afgestemd. De beelddraaggolf zit
midden in de Nyquist-flank, terwijl de geluidsdraaggolf ca. 0,250 MHz = 250 kHz van
de zijkant afzit. Zie les 3, tabel op pag.16 (f 6). Zie ook fig. 32 van les 5.
In fïg.B zien we dat de oscillator naar de "andere kant" verlopen is. Ook de absorptiefilters staan "er naast". Resultaat: Zeer luid geluid doch een sterke vervorming is nog
hinderlijker. Beeldontvangst zwakker.
In fig.C zien we dat de ontvanger "er naast" staat afgestemd, doordat de oscillator ver
lopen is. Slechts één zijde van de "swing" kan "ontvangen" worden. Resultaat: heel
zachte geluidsweergave. Op het beeld heeft een dergelïjk grote mis-afstemming ook
«en funeste uitwerking.
Voor A.M. geluidsonrvangst zal een dergelijke drift (= verlopen) van de oscillator
verlies aan geluidsterkte en afsnijden van de hoge tonen betekenen in geval A; in geval
C is het tegendeel het geval, maar geluid in het beeld is niet te ontgaan evenals bij
FM omdat de absorptiefilters er naast staan.
Inafb. 32 zien we "geluid in beeld" bij AM, inafb.33 bij FM. De maximaal toelaat
bare frequentie-drift van de oscillator bedraagt 0,01% voor ontvangers met 2 gescheiden
geluids-m.f.-ontvangers voor beeld en geluid; bij toepassing van het intercarrier-systeem
kan 0,15% nog worden toegelaten.
Bij een oscillatorfrequentie van 199 MHz (kanaal 5) betekent 0,01% een verloop van
19,9 kHz; 0,15% van 199 MHz is altijd nog wel 2,9850 MHz, maar toch gemakkelïjker
te verwezenlijken.
In het algemeen kunnen we wel vaststellen, dat het FM voor het geluid, gevoegd bij
het intercarrier systeem grote vereenvoudigingen in de bouw van televisieontvangers
mogelijk maakt; de kromme van de m.f.-versterker kan een veel synnetrischer beeld
vertonen dan bij het systeem met gescheiden beeld- en geluid-m.f.-versterkers het
geval is. Het voordeel daarvan is, dat we niet veel scherpe absorbtiekringen behoeven
toe te passen, waardoor de fazevervorming binnen de perken kan blijven.
Bovendien heeft FM een grote ongevoeligheid voor elektrische storingen; het nadeel
van de brede in beslag genomen zenderruimte treedt bij de toch reeds brede TV-banden
geheel op de achtergrond. In feite is er feitelijk geen enkele argument ten gunste van
AM-geluid aan te wijzen.
Tenslotte zou de vraag gesteld kunnen worden, of het gebruik van het interdraaggolfsysteem nog bezwaren heeft. Nu, die zijn er inderdaad; o.a. de afhankelijkheid van
de beeld-draaggolf, waarvan 10% steeds aanwezig moet zijn om het geluid te kunnen
ontvangen. En dan is er een grotere kans op beeld-in-geluid dan bij het systeem met
afzonderlijke m.f.-versterker en ook bestaat de kans op geluid-in-beeld wanneer de
geluidzender maar een geringe hoeveelheid amplitude-modulatie bezit naast de ge
wenste frequentie-modulatie.
En tenslotte is het systeem geheel onbruikbaar voor de België ontworpen 4-standaardontvangers. Maar overigens vinden we in de CCIR-landen en in Amerika tegenwoordig
praktisch uitsluitend ontvangers met het interdraaggolfmodulatiesysteem.
De service-bijlage bij deze les is het schema van een Grundig TV-ontvanger.
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Vragen bij de zesde les
Zoek bij het beantwoorden van de vragen een middenweg tussen telegramstijl en een
ellenlang verhaal. En bedenk dat ik spoedig dóór heb of iemand de les werkelijk be
studeerd heeft of dat hij de les overschrijft. Want ook dat blijkt voor te komen.

1. Noem de voordelen van het interdraaggolfsysteem.
2. Noem enige nadelen van het interdraaggolfsysteem.
3. Zouden we het interdraaggolfsysteem kunnen toepassen bij positieve beeldmodulatie ?
4. Vertel in een blokschema waar we het m.f.-signaal voor de geluids-middelfrequent ver
sterker kunnen uitkoppelen bij gebruik van een afzonderlijke geluids-m.f.-versterker.
5. Idem waar we het m.f.-signaal kunnen aftappen bij het interdraaggolfsysteem.
6. Wat gebeurt er met het geluid en het beeld wanneer de oscillator-frequentie in de
mengtrap niet stabiel is a) bij het interdraaggolfsysteem?
7. b) bij het andere systeem?
8. Wat is de grondgedachte waarop zowel de ratio-detector als de faze-discriminator
berusten?
9. Vertel wat een ratio-detector doet.
10. Vertel wat een faze-discriminator doet.
11. Wanneer hebben we een begrenzertrap nodig?
12. Teken het principe van het interdraaggolfsysteem.
13. Waartoe dient pre- en de-emphasis?
14. Op welke frequentie is de m.f.-geluids-versterker afgestemd bij het interdraaggolf
systeem? Mogen we daarvoor ook een andere frequentie kiezen?
15. Vertel, hoe de luidheid wordt overgeseind bij een FM-uitzending en tevens waaruit
de toonhoogte blijkt.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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TELEVISIE-TECHNIEK LES 7

Wij zijn nu gekomen aan de behandeling van de beeld-detector, waar het m.f. signaal
zal worden gedetecteerd: het video-signaal, dat hier dan ontstaat zullen we dan verder
vervolgen op zijn weg door de video-versterker naar de beeldbuis.
Nu klinkt dit wel eenvoudig, maar in de praktijk zit hier veel meer aan vast (fig. 1).
Want dat video-signaal bevat niet alleen de helderheidscommando's voor de "spot" in
onze beeldbuis, maar tevens de synchronisatie-signalen voor de afbuigingsorganen: de
lïjnafbuiging en de rasterafbuiging. Die moeten we ergens onderweg "aftappen", tussen
detector en beeldbuis. Dan zouden we nog over een regelspannïng willen beschikken om
tot een automatische versterkingsregeling (of automatische contrastregeling) te komen.
Verder moeten we bij het interdraaggolfsysteem het geluid onderweg ergens tussen detec
tor en beeldbuis naar buiten voeren en er voor zorgen, dat beeld en geluid gescheiden
blijven. En tenslotte moeten we voorkomen, dat in de video-versterker een verlies van
hoge video-frequenties optreedt, hetgeen we doen door filters, of liever, peaking coils
aan te brengen.

De beelddetector

o

Deze verschilt in principe volstrekt niet van de diode-detector in onze normale radioontvangers, maar toch zullen we speciaal aandacht moeten besteden aan de hoge fre
quenties, die ons video-frequentie-signaal bevat. Wanneer we in figuur 2 de schakeling
bezien, dan vinden we daarin een C en een R en het is het R - C product, dat de grens
stelt aan de hoogst weer te geven frequentie. Bij normale ontvangers is C zo in de groot
te van 100 pF en R is zo ongeveer 0,5 a 1 megohm, maar kritisch zijn deze waarden niet.
Voor modulatiefrequenties van 5 MHz zijn de bedradingscapaciteiten - circa lOpF-al vol
doende om de C te vervangen, terwijl de R niet groter mag zijn dan 3000 a 5000 ohm.
Het R - C product ligt dan in de grootte van 0,03 b 0,05 microseconden. Deze lage waar
de voor R maakt de situatie voor onze diode niet gemakkelijk. Zoals we weten heeft een
buisdiode in de sperrichtïng een oneindig hoge weerstand; in de doorlaatrichting zou de
weerstand nul moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet helemaal het geval. Toch heb
ben de speciaal ontwikkelde dioden als de EB91 een lage weerstand in de doorlaatrichtïng. Bezien we de germanium dioden, dan vinden we in de sper-richting volstrekt geen
oneindig hoge weerstand; in de doorlaatrichting wordt wel een zeer lage weerstandwaarde bereikt, maar nul is die toch ook niet. De OA5 is bijzonder gunstig voor ons doel, ook
zien we vaak toegepast de OA70. Inderdaad zien we hoe langer hoe meer germanium di
oden toepassen; nog afgezien van het ontbreken van de gloeidraad zit het voordeel in
de lage inwendige capaciteit; deze kan 0,8 pF zijn tegen 3 pF bij buisdioden. In fig. 3
zien we deze capaciteit gestippeld aangegeven.
Bij een diode voor middengolven speelt die inwendige capaciteit geen rol t.o.v. het gro
te reservoir C^, want in feite ontstaat er een spanningsdelïng van het m.f.-signaal via
die

en Cj. Omdat C] voor de hoge video-frequenties zo klein moet zijn dient

eveneens zéér klein te zijn.
In de praktijk vormt de aldus geschakelde diode dan nog een compromis. Het is wel aar
dig even na te gaan tussen welke grenzen de R - C tijd moet liggen:
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R
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Ie: R x C moet groot zijn t.o.v. de tijdsduur van één periode van de middelfrequentie,
f
dus R x C>——
m.t.

f

2e: R x C moet gelijk zijn, of nog liever kleiner dan
of wel: R x Cé

Hierbij is C =

f
^rï^mod.

2if fmod.

*)

+ C^, dus de totale capaciteit van het gelijkrichtcircuit; gezien uit

het oogpunt van het R - C product staan

en

namelijk parallel. fmod.'s voor

C.C.I.R.-uitzendingen 5 MHz en voor de Franse uitzendingen ruim 10 MHz.
Om nu het verlies van de hoogste vïdeo-frequenties te ontgaan, passen we de reeds
eerder beschreven peaking coil toe, zie fig. 4, waarbij

een "ophaal"-spoel is

en L_, in combinatie met bedradingscapaciteiten Cu, bovendien een sperkring is om het
doordringen van de middelfrequentie tot de beeldbuis te voorkomen.
Met opzet spreken we nog niet over de richting van de diode; wel willen we er hier op
wijzen, dat de halfgeleider-diode ons een grote vrijheid geeft in de schakeling, omdat
de capaciteit tussen katode en gloeidraad bij buisdioden niet te verwaarlozen is en een
spaak in het wiel kan steken bij sommige schakelingen.
We weten uit de radiotechniek, dat er verschillende schakelingsmogelijkheden bestaan.
We kunnen ze onderscheiden in serie-gelijkrichtschakelingen en paral lel —gel ï jkrïcht—
schakelingen. Maar we kunnen ze óók op een andere manier in twee hoofdgroepen ver
delen: de schakelingen met positieve output en met negative output. In fig. 5 zien we de
verschillende mogelijkheden.

Sturing van de beeldbuis
Bij de behandèling van de beeldbuis hebben we gezien, dat de sturing van de helderheid
van de spot geschiedt d.m.v. de spanning op de Wehneltcilinder, het rooster van de beeld
buis. Is die spanning dus laag, dan is de spot donker, dus onzichtbaar; is de spanning hoog,
dan is de spot helder. In de praktijk varieert die spanning van -10 volt tot -40 a -50 volt
bij de 43 cm buizen. In fig. 6 zien we een grafische voorstelling van het verband tussen
die roosterspanning en de helderheid van de spot. Tot onze verbazing zien we, dat bij
A en B van positieve spanningen sprake is, maar toch is dit minder gek dan het lijkt.
Tot nu toe zijn we er nl. van uitgegaan, dat de beeldbuis in zijn rooster gestuurd wordt;
de katodespanning kan dan vast liggen en de neg. roosterspanning uit een aparte bron
geput worden (fig. 7). Ook kunnen we automatische negatieve roosterpanning toepas’sen
met een zgn. lange katodeweerstand R|«, (fig. 8) overbrugd door een condensator C^.
Wat gebeurt er nu als we de TV-ontvanger uitschakelen? Nu, de bedoeling is, dat de
focussering wegvalt, de spot groot wordt en het rooster nog meer negatief wordt, zodat
de spot dooft en in ieder geval geen schade aanricht op het gevoelige beeldscherm. Nu
zullen we later zien, dat in zeer veel schakelingen de anode van de video-versterkerbuis

*) > betekent: groter dan; <betekent kleiner dan; terwijl é betekent: gelijk aan of kleiner
dan;^betekent: gelijk aan of groter dan, terwijl het bekende teken= betekent: gelijk
aan.
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Verschillende detectieschakelingen; a en d zijn parallelschakelingen;
in b, c, e en f zfjn de dioden in serie met de belastingsweerstand ge
schakeld; a. b en c leveren een negatief signaal; d, e en f leveren een
positief signaal, d.w.z. een signaal met een gemiddelde negatieve, resp.
positieve waarde.
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katode van de beeldbuis en de helderheid van de spot.
A. Wanneer de spot donker ingesteld is, kunnen we hem met een
positieve spanning op het rooster lichter maken.
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B. Wanneer de spot helder ingesteld is, kunnen we hem met een
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positieve spanning op de katode donker maken.
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C. Is daarentegen de spot donl7er ingesteld, dan kunnen we hem
ook helderder krijgen door een negatieve spanning op de
katode.
Boven de grafiek zien we de zwart-wit gradatieschaal uit hef
testbeeld (zie fig.12 van deze les)
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rechtstreeks met de beeldbuis wordt verbonden en wanneer we dat nu doen met het roos
ter, dan behoeft er maar weinig aan die video-eindbuïs mis te gaan of het rooster van de
beeldbuis komt aan de +anodespanning te hangen en we hebben een feestverlichting, die
er zijn mag, natuurlijk ten koste van de beeldbuis. Daarom gaat men er algemeen toe over
de beeldbuis niet op het rooster doch op de katode te sturen; het rooster verbinden we dan
met een bepaalde vaste spanning, terwijl de katode dan positief gestuurd wordt (fig. 9).
Hoe positiever de katode, des te lager de spanning van rooster t.o.v. katode en des te
donkerder de spot. Natuurlijk mag de katodeweerstand nu niet overbrugd zijn door een
condensator, maar het rooster leggen we voor wisselspanning aan aarde via een C. Hier
is dus sprake van een geaard-roosterschakeling, omdat het rooster voor wisselspanning aan
aarde ligt. Daar de irgangsweerstand van de beeldbuis hoog-ohmig moet zijn, gaat dit
kunstje van het verwisselen van katode en rooster voor de sturing alleen maar wanneer
een buis weinig stroom neemt; bij de beeldbuizen is dit zoiets van 10 b 150/*A (mïcroampères), dus 0,00001 ö 0,00015 A, zodat we een hoogohmige katodeweerstand kunnen
toepassen. In verband met deze schakeling streeft men er-naar om de katode van de beeld
buizen zo capaciteits-arm mogelijk uit te voeren (verlies van hoge frequenties1.)
Zoals gezegd komt het rooster op een bepaalde spanning te staan; die spanning maken we
instelbaar om de helderheid in te kunnen stellen.
Nu zal bij velen de vraag naar boven gekomen zijn: kunnen we nu zo ongestraft ons vïdeo-frequentie-signaal op de katode prikken in plaats van op het rooster? Nu,zonder
meer gaat dat niet, want we zouden een negatief beeld zien, d.w.z. wat in werkelijk
heid zwart is, zien we als wit en wat wit behoort te zijn zien we zwart (fig. 10); er moet
dus raad geschaft worden.
We hebben nu het begin en het eind van het traject van de video-frequentie-signalen
verkend; de remedie lijkt voor het grijpen: schakel de diode in de detectortrap andersom
en de zaak is gezond (zie fig. 5).
Op dit ogenblik moeten we even in ons geheugen teruggrijpen. We kennen n.l. twee mo
dulatie-methoden, n.l. de positieve en de negatieve methode.
Toch kent onze beeldbuis maar één type video-frequentie-sïgnaal, en dat heeft de vorm
als getekend naast de katode-aansluiting van de beeldbuis. Of dit v.f.-signaal nu ont
staan is na detectie van een positief gemoduleerd signaal of van een negatief gemodu
leerd signaal, daar trekt onze beeldbuis zich niets van aan. Het enige waar hij zich wel
iets van moet aantrekken is, dat het video-signaal steeds negatief gericht op de katode
moet komen (resp. pos. gericht op 't rooster); we bemerken later dan wel, dat een stoorimpuls van een pos. gemoduleerd signaal in "het wit" vliegt en van een neg. gemoduleerd
signaal in "het zwart".
In fig. 5 zagen we de diverse manieren waarop we een diode kunnen schakelen.
We zien nu in fig. 11 bij A naast elkaar de schakelingen van de diode en de beeldbuis
voor resp. pos. en neg. modulatie, bij gebruik van het rooster. Bij B zien we de gebrui
kelijke schakelingen, waarbij op de katode van de beeldbuis gestuurd wordt.
Passen’we nu tussen diode en beeldbuis een video-versterkerbuis toe, dan draait daardoor
de faze en komen we terecht bij de schakelingen van C.
Soms echter wordt tussen detector en video-eindbuis nog een extra voorversterker toege
past en dan zien we fig. D.
We willen nu eens even de video-versterker laten rusten en onze blik wenden naar een
groot en principieel verschil tussen het versterken van laagfrequentie trillingen voor ge
luidsweergave en van video-frequentie trillingen voor onze beeldbuis.
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Bij geluidstrillingen wordt de lucht in trilling gebracht; wij proberen in onze laagfrequent
versterkers alle vervorming te voorkomen, zodat uiteindelijk de lucht rond de microfoon
op precies dezelfde manier trilt als in de huiskamer rondom de luidspreker. Maar de lucht
druk in de studio, de barometerstand dus, mag gerust veel hoger of lager zijn dan in ons
huis; ons oor reageert slechts op de luchtdruk variaties. Bij de televisie-opname wor
den helderheidsvariaties opgenomen en overgeseind naar de beeldbuis in onze ontvanger.
Men zou hier nog kunnen spreken van een zekere overeenkomst met de geluidsomroep:
bij TV lichtvariaties en bij de omroep luchtdrukvariaties. Maar dan eindigen
de punten van overeenkomst,want bij de televisie-uïtzendingen gaat bovendien de
algemene helderheids-indruk van het beeld een woordje meespreken.
We kunnen ons wel voorstellen, dat het een groot verschil maakt of we op het beeldscherm
een vliegmachine als zwart stipje tegen een witte achtergrond zien, of dat de koplampen
van een auto in de nachtelijke duisternis worden weergegeven. Om hetgeen er nu ver
der volgt begrijpelijk te maken moeten we eerst even vaststellen, dat ons oog in staat is
10 opvolgende trappen van lichtsterkte (of helderheid) te onderscheiden. Wanneer we dus
roet-nachtzwart op 10 stellen en fel zonlicht op 1 en we verdelen alles wat daartussen
ligt in 10 opvolgende graden van helderheid, dan kan ons oog inderdaad deze trappen
nog waarnemen. In het testbeeld dat vaak gebruikt wordt om de ontvanger te "testen" ko
men deze 10 opvolgende trappen van helderheid ook voor, zie fig. 13.
Zouden we nu bijv. 30 opvolgende graden van helderheid weten weer te geven langs fo
tografische weg, dan zou men deze contrastgradaties niet eens kunnen onderscheiden.
Dit is een algemene uitspraak, waarop natuurlijk uitzonderingen bestaan: er zijn misschien
mensen, die méér dan 10 gradaties kunnen onderscheiden en mensen die zelfs die 10 niet
halen. Wanneer we nu-weer tot onze beeld-diode-detector terugkeren, dan zullen we in
het v.f.-signaal daarachter niet alleen die lichtvariaties, maar tevens de algemene
helderheidsindruk moeten terugvinden.
In fig. 14 zien we links het r.f.-signaal van een zender met negatief modulatiesysteem; in
het midden de detector en rechts het video-signaal; a. geeft de amplitude van de helderheïdsvariatie weer en b. de algemene helderheidsindruk. Kennelijk is hier sprake van een
vrij eentonig behangselpatroontje, blokjes in gradatie 1, afgewisseld met blokjes in grada
tie 3. De helderheid wisselt dus van 1 tot 3; de algemene helderheidsindruk is 2. Het ge
heel is dus tamelijk licht.
In fig. 15 zien we wéér links het r.f.-signaal, in het midden de detector en rechts het
video-signaal. Hier is eveneens een b lok j espa troon weergegeven, maar nu afwisselend
in de helderheidsgradatie 8 en 10. Maar we zien, dat de algemene helderheidsindruk op
9 ligt. Een heel donker beeld dus.
Wanneer we nü over een gevoelige beeldbuis beschikken en bovendien over een heel
groot m.f.-signaal dan zouden we kunnen proberen de katode van de beeldbuis rechtstreeks
op de detector aan te sluiten (zie fig. 16).
Maar nu moeten we de beeldbuis eerst eens even instellen. En nu komt de grap: op welk
punt van karakteristiek? We hebben een negatief gemoduleerd m.f.-signaal (fig. 16); de
diode is zodanig geschakeld, dat we over de belastingsweerstand R een video-signaal
krijgen, dat in amplitude steeds varieert van nul tot een positieve waarde; dat klopt
dus mooi, want ook de katode van de beeldbuis moet positief gestuurd worden om don
kerder te worden. Dus een negatief gericht videosignaal.
We zijn dus genoodzaakt de katode van beeldbuis in rusttoestand, dus zónder signaal op
de katode, op dezelfde potentiaal als het rooster te brengen; de spot is dus helder (dus
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Verschillende schakelingen: A sturing op het rooster van de beeldbuis;
B, C en D geven de meer gebruikelijke sturing op de katode. Wanneer
de pijltjes omhoog wijzen betekent dit: "spanning omhoog"; wijzen ze
omlaag: "spanning omlaag"; het gevolg daarvan op de spot wordt ernaast
vermeld. De sinusfiguren bij de detector verwijzen naar fig.5, waar de
schakelmogelijkheden en richting van het gedetecteerde signaal nader
omschreven worden. In alle figuren wordt hier een beeld met heldere
inhoud weergegeven.
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nul neg. roosterspanning). Komt er nu modulatie, dan wordt de spot afwisselend licht en
donker, omdat de katodespanning slechts in de positieve richting gevarieerd wordt.
Zetten we een POfjtj©f gemoduleerd m.f.-sïgnaal op de detector (fig. 17), dan
moeten we, om geen foto-negatief beeld te krijgen, de detector ompolen. En nu loopt het
signaal telkenmale van nul tot een negatieve waarde, maar de richting van zwart en wit
ligt precies zoals bij de negatieve beeldmodulatie, een negatief gericht videosignaal.
We mogen dus de beeldbuis niet op dezelfde rust-instelling (spot = max. wit) laten staan,
want dan zou het inkomend m.f.-sïgnaal de katode méér negatief maken, dus de spot nóg
witter maken. Er van afgezien dat we niets aan een nóg wittere spot hebben moeten we
er om denken dat de katode dan negatief t.o.v. het rooster wordt, hetgeen overeenkomt
met een positieve roosterspanning en ook voor beeldbuizen is dat niet leuk.
We moeten bij positieve beeldmodulatie de beeldbuis in-rust instellen op een zwarte
spot, dus grote pos. katodespanning; bij uitsturen lopen we zo mooi naar het wit toe.
We zien hieruit: we geven dus de beeldbuis zijn rust-instelling niet in het midden van
zijn karakteristiek zoals we dat steeds met buizen doen, doch leggen het punt-van uitgang
zodanig, dat bij uitsturing de gehele karakteristiek doorlopen wordt, en dit alles geschiedt,
omdat ons videosignaal geen wisselspanning is maar een pulserende gelijkspanning.
Het belangrijke van deze direkte koppeling van beeldbuis met detector is nu, dat niet
alleen de lichtvariaties, maar óók de algemene helderheidsindruk tot uiting komt in
het televisie-beeld.
Omdat we de "katoderuimte" van de beeldbuis zo goed moge lijk willen benutten moeten
we natuurlijk er voor zorgen, dat de synchronisatie-pulsen buiten de "roosterruimte", in
ons geval "katoderuimte" van de beeldbuis vallen; dat zien we in fig. 18. We snijden dus
de synchronisatie-impulsen af.
Zoals we echter reeds in een vorige les schreven zullen we in de regel tussen detector en
beeld-buis nog een trap video-versterking moeten toepassen.

Koppeling via condensatoren
Wanneer we dit nu doen op de manier, die we uit de laag-frequent-versterkingstechniek
kennen, n.l. met koppel weerstanden en -condensatoren, dan gebeuren er nare dingen
(fig. 19). Elk v.f.-sïgnaal, gebracht op de koppel condensator van een versterkingsbuis zal
zich n.l. automatisch op zijn nul-niveau gaan zetelen. De koppel condensator ontvangt
dan gemiddeld evenveel laadstroom als ontlaadstroom via de roosterweerstand en óchter
de koppel condensator, dus op het rooster van de buis, is het signaal ontdaan van zijn gelïjkstroomcomponent. De nul-niveau lijn loopt dan midden door het signaal; de opper
vlakken onder en boven de nullijn die we voor de duidelijkheid grijs gemaakt hebben,
zijn in oppervlakte even groot. In de anodekring van een dergelijke buis krijgen we het
zelfde: hier is het versterkte video-signaal geënt op de anodegelijkspanning van de versterkerbuis; achter de koppelcondensator,dus op het rooster van de beeldbuis is ook deze
gelijkstroomcomponent weer verloren gegaan en loopt de nullijn weer door het signaal.
Vóórdat we nu verder gaan moeten we even constateren, dat wanneer óchter een koppelcondenstor de gelijkstroomcomponent verdwenen is er volstrekt geen verschil meer te zien
is tussen de gedaante van een vïdeo-frequentiesignaal, afkomstig van een beeldzender met
positieve modulatie en een v.f.-signaal, afkomstig van een zender met negatieve
modulatie; ze moeten echter gelijk van richting zijn t.o.v. de beeldbuis.
Natuurlijk verdwijnen de voor- en nadelen van deze systemen niet; hun kenmerkende geT 7-9
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Fig.15
negatieve modulatie; negatief gericht video
signaal met donkere beeldinhoud.
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Positieve modulatie; negatief gericht video
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Fig.16
De beeldbuis direct met de diodedetector ver

Fig.17
De beeldbuis direct met de diodedetector ver

bonden. Het signaal is negatief gemoduleerd;
de diode laat de positieve helft van het m.f.
signaal door; de beeldbuis wordt ingesteld op
max. helderheid, dus op 5 volt. Bij inkomend

bonden. Het signaal is positief gemoduleerd;
de diode laat de negatieve helft van het m.f.
signaal door. De beeldbuis wordt ingesteld op
+50 volt, spot is donker. Bij inkomend m.f.

signaal wordt de spot donkerder.

signaal wordt de spot helderder.

In beide gevallen (16 en 17) wordt een negatief videobeeld op de beeldbuis gebracht, in fig.16 met een
positieve gemiddelde waarde en in fig.17 met een negatieve gemiddelde waarde.
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Via een versterkerbuis is de beeldbuis met de detector verbonden.
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C is de koppelcondensator.

Fig.18 '
De synchronisatiepulsen vallen
thans buiten het stuurgebied van
de beeldbuis.
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De gebruikelijke methode bij geluidsversterking (a) is het gemoduleerde hoogfrequentsignaal; b is het gedetecteerde signaal positief gericht met een gelijkstroomcomponent,
die o.a. voor automatische versterkingsregeling benut kan worden, indien het signaal
negatief gericht is. In c zien we échter de koppelcondensator, ontdaan van gelijkspanningscomponent.

Fig.22A
Een lijn uit het signaal van een rechtopstaande witte
paal met een zwarte achtergrond; vóór en nó de con- —J-J--------densator. De beeldbuis is op het midden van zijn
kromme ingesteld; positieve beeldmodulatie.

Fïg.228
Een lijn uit het signaal van een rechtopstaande
zwarte paal met een witte achtergrond. Vóór en
nó de condensator. Let op de zwart-wit gradatieschaal.
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drogingen tegenover storingen blijven volledig aanwezig.
Wanneer we ons nu even bepalen tot het v.f.-signaal, het signaal dus dat uiteindelïjk op
het rooster of de katode van de beeldbuis terecht komt, dan zien we daar toch nog wel
een "richting" in.
Betrekken we deze richting opdezwart-wit modulatie, dan is het signaal op het
rooster van de beeldbuis uit fig. 11A positief gericht en op de katode van de beeldbuis
(in fig. 11 B-C-D) n ega t i ef gericht.
Later, in de volgende les, komen de synchronisatie-impulsen meer in de belangstelling te
staan; de pu Is op het rooster van de beeldbuis in fig. 1 IA noemen we dan negatief
gericht en de puls op de katode in de figuren 11 B-C-D noemen we dan positief gericht.
Hoe zal nu het beeld van fig. 14 er uit zien?
Dat hangt natuurlijk in de eerste plaats er van af hoe de beeldbuis is ingesteld. Heeft men
die op een gemiddelde helderheid, dus op gradatie 5 ingesteld, dan zal het blokjesbeeld
in helderheid variëren van 2 tot 4, hetgeen dus niet met de werkelijkheid overeenkomt

(fig. 20).
En als we nu het beeld van fig. 15 willen weergeven en we veranderen de instelling van
de beeldbuis niet, dan wordt ook dat zeer donkere tafereel weergegeven met helderheidsvariaties van 4 tot 6, hetgeen dus óók niet klopt (fig. 21).
Een andere mogelijkheid zien we in fig. 22A. We brengen eerst het signaal van één lijn
uit een beeld, waar een witte streep vertikaal over een zwarte achtergrond loopt (a).
Daarna zien we in b hoe dit signaal zich achter de scheidingscondensator voor zal doen.
In fig. 22B zien we een signaal-lijn uit een beeld, dat een vertikale zwarte lijn over een
witte achtergrond voorstelt. In a. zien we weer het signaal vóór en in b. achter de conden
sator. De gemiddelde helderheid klopt niet achter die condensatoren, en de juiste
waarden van het wit en zwart worden niet bereikt of overschreden.
Hoe kunnen we deze moeilijkheid nu oplossen? Wel, er zijn twee manieren en één daar
van bestaat uit het toepassen van een zgn. gelijksfroomversferker; de andere bestaat in het
aanbrengen van een herstel-diode.

Gelijkstroom versterker
We zien die in fig. 23; de anode van buis BI is rechtstreeks verbonden met het rooster van
B2. Nu zal op die anode van BI meestal een vrij hoge anodespanning gemeten worden.
Stel maar eens, dat die + 180 V is. Het zou voor buis B2 niet bepaald gezond zijn wanneer
we zijn rooster rechtstreeks met die +180 V verbinden, in plaats van het aan te sluiten op
zijn voorgeschreven negatieve spanning van bijvoorbeeld -10 volt. De oplossing is, dat we
de katode van B2 op +190 V brengen; het rooster van B2 is nu toch 10 volt negatief t.o.v.
de katode; ook al is het geleidend galvanisch verbonden met de anode van BI.
Bezwaren kleven er stellig aan deze versterker: in de katodeweerstand van B2 gaat maar
liefst 190 volt verloren, de anodespanning moet dus wel een paar honderd volt méér be
dragen, dus zoiets van 390 volt.
Voordeel is echter een zéér grote versterking van de lage frequenties, omdat de koppel-C
geheel ontbreekt. Deze vormt n.l. een serïe-weerstand, die groter wordt naarmate de fre
quenties lager worden.
En nu de gelï jkstroomversterker, toegepast als video-versterker. Hier moet dus een grote
katodeweerstand toegepast worden voor de beeldbuis, maar het spanningsverlïes speelt hier
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En hier zien we bij b hoe het signaal van fig.15 er
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We zien hier drie video-signalen:
a) de amplitude van het video-signaal is goed; de
beeldbuis wordt volledig uitgestuurd met de
|u?ste contrasten;
te laag
Fig.26
a) De amplitude van het inkomende video-signaal
is goed (zie fig.27a), ook de algemene helder
heidsinstelling van de beeldbuis is goed;

b) de amplitude (dus de versterking) is te klein; de
buis wordt niet uitgestuurd en de gradaties be
perken zich tot het gebied van wit tot grijs;
c) de amplitude is te groot, versterking is dus te
groot; buis wordt overstuurd, d.w.z. tinten die

b) video-signaal is goed, helderheidsinstelling

gri|s moeten zijn worden zwart en alles wat

echter te hoog;
c) video-signaal is goed, helderheidsinstelling
te laag. Deze beelden gelden voor een t.v.-

donkerder is wordt óók zwart.
De helderheidsinstelling van deze 3 gevallen is juist.

signaal met negatieve beeldmodulatie.
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negatief gericht video-signaal.

volstrekt geen rol: de beschikbare anodespanning is ca. 17.000 volt'. In fig. 37 en 39 zien
we dergelijke schakelingen. De katode van de beeldbuis is hier rechtstreeks gekoppeld
met de anode van de video-versterkerbuïs, zodat de rustinstelling van de spot-helderheid
uiteindelijk geschiedt met het rooster van de video-versterkerbuis; dit kan tijdens de wer
king van de ontvanger gebeuren. De terugslag mag dan juist niet te zien zijn. En ook
hier zijn dus twee instellingsmogelijkheden, n.l. één voor een negatief gemoduleerd m.f.signaal en\één voor een positief gemoduleerd m.f.-signaal; we zien de rust-spanningen in
figuur 24 en 25 aangegeven.
Bij een negatief gemoduleerd signaal (fig. 24) zien we, wanneer er géén m.f.-signaal is,
dat de videobuis praktisch zonder roosterspannïng staat; dat is natuurlijk niet leuk. Maar
dat is nodig, kijk maar: rsp nul -anodestroom groot-spanning op anode laag-spanning op
katode beeldbuis laag = spot helder. We sturen de buis dus "in het zwart"; stoor-impulsen
doen geen kwaad. Bij positieve beeldmodulatie zit de zaak anders; we sturen hier de
buis "in het wit" en in rusttoestand staan de videobuis en dus ook de beeldbuis dichtgestuurd; de videobuis ontvangt dan een neg. roosterspanning. Stoor-impulsen lopen in hef
wit (zie fig. 25).
Nu is het instellen van een buis vrij gemakkelijk, ook van een gelijkstroomversterker,
maar het handhaven van die instelling is weer een héél ander hoofdstuk. Hoofdvoorwaar
de is een stabiele netvoeding.
/

Helderheid
Maar of we nu een geli jkstroomversterker toepassen of de beeldbuis direkt koppelen achter
de diode ofwel een versterker toepassen met scheidingscondensatoren en een hersteldiode,
we moeten in staat zijn de helderheid in te stellen, waardoor gradatie-variaties van 2 tot
5 inderdaad op ons beeldscherm ook van 2 tot 5 lopen en niet van 6 tot 9. Want hoewel het
verschil ook in dit laatste geval 3 bedraagt, de indruk zou niet goed zijn.
De helderheid moet dus instelbaar zijn en in de fig. 7, 8, 9, 31, 32, 34, 35, 39 en 40
zien we, hoe dit met de hand geschiedt; op de automatische helderheidsinstelling zullen
we hier niet verder ingaan. In fig. 26 zien we de verschillende instel lingsmogelijkheden;
in fig. 26A een veel toegepaste schakeling.

Contrast
Op dit ogenblik is het wel goed om even vast te stellen, dat er op het punt van signaalversterking een fundamenteel verschil bestaat tussen radio en televisie.
Wanneer iemand met zéér goede oren de a.f.-versterking heel gering wil maken en zijn
oor tegen de luidspreker legt, dan is dat zijn zaak; hij zal er vermoedelijk evenveel van
genieten als een hardhorende, die de volle versterking benut en de luidspreker luidkeels
moet laten werken. Bij televisie is dat heel anders. Wanneer een scene in de studio qua
lichtcontrast varieert van gradatie 4 tot 6, dan behoeven we heus niet dit beeldcontrast
voor slechtziende t.v.-kijkers te vergroten, b.v. variërend van 2 tot 9, of voor jeugdige,
scherpe ogen te comprimeren, variërend van 4^ tot 5.
Neen, het beeld bij ons thuis moet er precies zo uitzien als in de studio, desnoods met wat
ruis er bij. We moeten ons video-sïgnaal dus versterken totdat de amplitude een zéér be
paalde grootte heeft.
In fig. 27 zien we de kontrastkwestïe in beeld.
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Fïg.28a
Contrast te groot: tussentinten ontbreken.

\
Fig.288
Contrast te klein: zwart en wit ontbreken.

Fig.30
Helderheid te hoog opgedraaid: geen zwart aanwezig.

.*

.

*

-v

Fig.29
Helderheid te laag ingesteld: wit is niet aanwezig.
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Komt het signaal te zwak binnen, dan zien we signaal-kromme b; van het beeld, dat we
dan zien kunnen we dit zeggen: het zwart is niet zwart genoeg en het wit is niet wit ge
noeg, m.a.w. de contrasten zijn niet groot genoeg. Is daarentegen het binnenkomende sig
naal te groot, dan zien we c. En van dit beeld zeggen we: de half-tonen vallen weg. We
vervallen in veel te zwart of veel te wit, zonder middenweg. Het is nu de zaak van de
contrastregeling om de figuren b en c te vergroten of verkleinen tot a; dit is dus de taak
van de contrastregeling, die zowel met de hand als automatisch kan geschieden,
zoals we zullen zien (zie fig. 28A en B, 29 en 30).
Om verschillende redenen wordt vaak de voorkeur gegeven aan een normale versterker,
dus met koppelcondensatoren, waarbij dus de z.g. nulcomponent verloren gaat.

De hersteldiode
De andere mogelijkheid om de "nulcomponent" te verkrijgen, dus de algemene helderheid
in te voeren bij beeldbuizen zónder directe koppeling of zonder gelijkstroomversterker,
vinden we in fig. 31.
In fig. 31 komt op de katode van de beeldbuis een negatief gericht video-signaal. Het
zal echter wel duidelijk zijn, dat dit negatief gerichte video-signaal even goed afkom
stig kan zijn van een zender met positieve als met negatieve beeld-modulatie, mits we de
detector maar schakelen conform fig. 5. Want we weten, dat achter een condensator, dus
wanneer we de gelijkspanningscomponent verwijderd hebben, het er niets meer toe doet,
hóe het video-signaal ontstaan is.
Maar hoe dan ook, op de katode van de beeldbuis in fig. 31 verwachten we een negatief
gericht beeldsignaal, conform fig. 11.
We zien nu tussen de katode en aarde een diode geschakeld en deze diode zal een gel ijk—
richting teweeg brengen; er zal dus enige energie aan het video-signaal onttrokken wor
den, maar dat zal geen bezwaar vormen.
De spanning, die nu over de weerstand zal ontstaan, zal de helft bedragen van de span
ning, gemeten tussen bodem synchronisatie-signaal tot top video-signaal (in de tekening
aangegeven met g.c., gelijkspanningscomponent.)
De richting van de spanning over de weerstand, de polariteit, hebben we in de hand door
de manier waarop we diode schakelen.
Wat is nu de bedoeling van onze diode?
Wel, we beginnen, zoals we in fig. 32 zien, met de katode van de beeldbuis zodanig in
te stellen, dat de spot donker is; in rusttoestand bestaat dan tussen katode en het rooster
een positieve spanning van ca. 53 volt.
Komt er nu een video-signaal binnen op de katode, dan gaat onze diode gelijkrichten en
de gelijkgerichte spanning wordt afgetrokken van de positieve ïnstelspanning tussen
katode en rooster. We moeten de diode dus zó schakelen, dat een negatieve spanning ont
staat. En de grootte van de negatieve spanning, die er afgetrokken wordt hangt helemaal af
van de beeldinhoud.
In fig. 33 zien we verschillende vormen van vïdeo-signalen, afkomstig zowel van zenders
met positieve als met negatieve beeldmodulatie, doch zodanig gedetecteerd, dat
een negatief gericht video-signaal ontstaan is. Doch welke amplitude of afkomst ze ook
mogen hebben, de bodems van de synchronisatie-impulsen komen automatisch netjes op
éénzelfde niveau te liggen, n.l. op diep zwart, zodat het niveau van de (vóór- en achter-)
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Wanneer wij het rooster van de beeldbuis
sturen, moet de hersteldiode omgepoold
worden; het video-signaal blijft echter
negatief gericht.

Diode (gelijksponninghersteller) op het rooster ven de video-eindbuis.
Daar het video-signaal hier zg. positief gericht is, d.w.z. omgekeerd
is t.o.v. het video-signaal uit fig.31, moet de diode omgepoold worden.
De negatieve roosterspanning voor de video-eindbuis is gelijk aan de
negatieve ïngestelde spanning, verminderd met de over de weerstand
optredende positieve spanning, die echter afhankelijk is van de gemid
delde helderheid van het beeld. In rust is de buis dus praktisch dichtgedrukt.
♦ Hsp.
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stoep op zwart = 10 gradatie ligt.
De diode,die dus opnieuw voor een gelijkspannings-niveau zorgt, noemen we de he rs te I diode of d.c. restorer (eng. = gelijkspanning-hersteller): sturen we de beeldbuis in het
rooster, dan moeten we de restorer ompolen (fig. 34.)
Tussenvormen krijgen we, wanneer we de d.c.-restorer op het rooster van de video-eindbuis plaatsen en de anode van die eindbuïs weer galvanisch met de katode van de beeld
buis koppelen. We mogen dan tussen detector en video-eindbuis nog extra trappen scha
kelen, zoals dat in vrij ingewikkelde toestellen nog wel eens gebeurt (fig. 35).

De video-versterfcbuis
We zullen nu de video-versterkbuis eens gaan bezien en wel in het bijzonder de videoeindbuis, omdat deze in de meeste gevallen de enige video-versterker is en omdat, afge
zien hiervan, aan deze buis hoge eisen gesteld worden.
We hebben uit alle voorgaande lessen wel kunnen opmaken, dat men bij deze hoge videofrequenties alle schakelingen zo capaciteits-arm mogelijk moeten uitvoeren (fig. 36).
De output-wisselspanning zal in de meeste gevallen 50 volt moeten bedragen, of juister
gezegd, het versterkte video-signaal zal van piek tot piek gemeten 50 volt dienen te be
dragen om een moderne beeldbuis te kunnen uitsturen. Nu is voor het sturen van een
beeldbuis géén energie nodig en toch zien we vrijwel uitsluitend hiervoor een buis met
een gelijkstroom vermogen van ca. 9 watt toegepast, b.v. een PL83, een "krachtversterker"
dus, terwijl zo de eerste ïndruk zou zijn: voor deze spanningversterkïng kunnen we b.v.
een EF41 of desnoods EF42 toepassen.
Uit hetgeen we in les 5 op pag. 9 reeds schreven over de video-versterkers weten we dat
voor de sprongkarakteristiek het R - C product van de schakeling het bepalend element
is. Om te beginnen moet dus de video-eindbuis een geringe buiscapaciteit bezitten; te
zamen met de ingangscapaciteit van de beeldbuis mag de totale capaciteit niet meer dan
30 a 40 pF zijn. Ten tweede moet de waarde van de koppel weerstand R óók laag zijn. Nu
is dat geen onwelkome eis, want de TV-ontvangers zijn in de regel van U-voedingen voor
zien en dan is de beschikbare anodespanning nooit zo erg hoog, max. 200 V =. De waarde
van R - C ligt dus vast.
We weten, dat in het algemeen gesproken bij pentodebuizen de versterking G = S x R
(steilheid in mA/V x anodebelastïngsweerstand). Verder bestaat er de algemene vergelij
king:
S
G x B = -waarin B de bandbreedte in Hz., S de steilheid en C de kringcapaciteit is.
We vervangen daarin nu G door S x R en krijgen dan
1
B x S x R = 2-rï c' zoc*a* we krijgen: R =

2*rrCB

Voor een bandbreedte van 5 MHz vinden we dan voor R een waarde van ca. 3.000 ohm.
In deze formule zien we trouwens duidelijk: hoe groter de C of de B, des te kleiner moet

R zijn.
Vullen we nu die waarde van 3.000 ohm in bij formule G = S x R, dan zien we dat we,
om een ca. 20-voudïge versterking te verkrijgen, een buis met een steilheid van 10 mA
per volt moeten kiezen.
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Hier zien we viermogelijkheden voorde geli|kspanningscomponent van het video-signoal:
a) geen beeldinhoud, slechts synchronisatie-impulsen;
b) beeldinhoud met overwegend donker karakter;
c) beeldinhoud met overwegend licht karakter;
d) beeldinhoud van middelbaar karakter, evenveel wit als zwart, variërend van zeer wit tot zeer zwart.
Zoals we zien, kan hier het video-signaal zowel afkomstig zijn van een negatief als van een positief gemoduleerde
zender, wanneer het video-signaal op de katode van de beeldbuis maar negatief gericht is.
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Om nu over een anodebelastingsweerstand R van 3.000 ohm nog een wisselspanning van
50 volt te kunnen verkrijgen moeten we een buis met een vrij grote anodestroom zoeken,
zodat we hieraan deze grote anodewisselstroom kunnen ontlenen, want E = I x R geldt
eveneens voor deze wisselspanningen.
Hiervoor kiezen we nu een PL83, die aan alle genoemde eisen voldoet.
We zagen reeds eerder dat we op verschillende manieren compensatiespoelen kunnen in
schakelen: seriecompensatie en parallelcompensatie. Meestal zijn beide typen noodzake
lijk; we zien ze beiden in fig. 37 toegepast. Vaak worden deze peaking coils even naast
elkaar, dus op 2 verschillende frequenties afgestemd, ook alweer om een gelijkmatige
kromme, of liever "rechte" te verkrijgen (fig. 38). Ook de in les 5 genoemde tegenkoppeling zien we in fig. 37 als C, . Door deze te kleine
worden de lage frequenties
wel, doch de hoge niet betrokken in deze stroomtegenkoppeling, waardoor de verster
king gelijkmatiger wordt.
Verder zien we een schema van een vaak toegepaste schakeling, waarbij op punt A het
interdraaggolf-geluid afgetapt wordt en tevens de verbinding met de synchronisatiescheider tot stand komt (fig. 39).
Bij bovenstaande schakelingen zijn wij er van uitgegaan, dat het gehele video-signaal
op de katode van de beeldbuis komt, d.w.z. met inbegrip van het synchronisatiesignaal.
Nu hebben we gezien, dat het aan de andere kant van zeer veel nut is, wanneer we de
bruikbare "roosterruimte" van de beeldbuis zo goed mogelijk benutten. Dit bereiken we
o.m. door het signaal zo ver te versterken, dat het videosignaal zonder synchronisatie
signaal deze ruimte opvult, maar niettemin sturen we de beeldbuis nooit helemaal uit,
want dan zou de straalstroom wel tot 2 mA oplopen. De synchronisatie-signalen hebben
hier dan geen uitwerking en behoeven die hier ook niet te hebben, want ze komen in de
synchronisatiescheider tot hun recht (fig. 18).
Toch kunnen zij hier nog nuttig werk doen, n.l. de straal verduisteren tijdens de Iïjn—te—
rugslag. Maar we kennen ook nog de terugslag tijdens de beeldwisseling en die kan nog
moeilijkheden opleveren door zijn omgekeerde impulsen.
Daarom heeft men in de moderne ontvangers de mogelijkheid om tijdens deze terugslagtijden de buis te "doven" en wel door een impuls op het rooster van de beeldbuis (zie
fig. 40). Waar deze impulsen nu vandaan komen?
Wel, voor de lijn-onderdrukking uit de later te beschrijven spoelen voor de horizontale
afbuiging; voor de onderdrukking tijdens de beeldterugslag komen ze uit de spoelen voor
de vertikale afbuiging. Deze impulsen hebben een zaagtandachtig verloop.

Contrastregeling
We zagen in de vorige lessen reeds hoe we de mate van de beeldsignaal-versterking, dus
van het contrast kunnen regelen door het veranderen van de neg. roosterspanning van bij
voorbeeld de eerste m.f.-buis.
Nu zou men, in overeenkomst met de regelbuizen (varipentode e.d.) uit de normale radio
techniek verwachten, dat hiervoor zgn. staartbuizen toegepast moeten worden, dus buizen
waarvoor minstens een neg. spanning van 50 volt nodig is om ze "dicht" te drukken (fig.
4V).
Dit is echter in TV-ontvangers niet nodig; we gebruiken een normale buis met een korte
regelkarakteristiek. De reden, dat dit kan is deze: bij TV-versterking zijn de hierdoor op
tredende vervormingsfouten nagenoeg geheel onschadelijk. Op dit punt heeft de positieve
T 7-23
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Karakteristiek van een "staartbuis",
een regelpentode als bv. de
Amerikaanse 6D6.

beeldmodulatie een werkelijk voordeel: treden deze vervormingen op, dan vinden we de
resultaten daarvan in het witte gedeelte van het beeld, waar ze minder opvallen dan in
het zwarte. We weten n.l. dat signalen met grote amplituden meer aan vervorming onder
hevig zijn dan kleine; welnu, bij positieve beeldmodulatie zijn de amplituden voor de
zwarte beeldpunten kleiner dan voor de witte beeldpunten. Voor de negatieve modulatiemethode is dit helaas andersom, maar toch niet bijzonder storend.

Automatische contrastregeling
Vanzelfsprekend streven we naar een automatische versterkingsregelïng, een AVR. Wan
neer we nu hiervoor zonder meer de gelïjkstroomcomponente van het video-signaal zou
den benutten, dan zou de AVR zonder enige uitstelspanning werken, zodat bij het klein
ste inkomende signaal de versterking reeds gedrukt wordt. We kennen dit bezwaar uit de
radiotechniek. Een tweede groot bezwaar is wel, dat de ontvangen storingen vaak een
véél groter amplitude hebben dan het gewenste signaal, soms wel lOx zo groot. De gelijkrichter is echter een top-gelijkrïchter; vele gedeelten van het gewenste signaal val
len weg omdat de versterker door die stoorsignalen te lang wordt dichtgedrukt.
In fig. 42 zien we nu een schakeling van een eenvoudige uitgestelde AVR. We zien hier
een afzonderlijke AVR-diode; we herkennen 3 RC filters, n.l.
- R^,
- R£ en
Cg - Rg, plus een contrastregelknop, waarmede we de AVR-diode een positieve of een
negatieve voorspanning kunnen geven. Is die voorspanning positief, dan zal de diode pas
gaan geleiden wanneer de m.f.-spannïng groter is dan normaal zonder AVR het geval zou
zijn. Dit betekent dan, dat de AVR-spanning is afgenomen, de versterking dus toeneemt
en de output groter is. Geven we echter een negatieve voorspanning, dan geleidt de
diode reeds zonder enig m.f.-signaal, d.w.z. we vergroten de AVR en de versterking
neemt af.
We kunnen dus met de hand het contrast instellen en eventuele variaties van de ingangs
signalen worden automatisch bijgeregeld.
In serie met de AVR-diode zien we de laadcondensator en een netwerk
een vee^
kleiner RC tijd heeft als R.Cj. Storingen, die steeds hoge pieken van korte tijdsduur
hebben, laden dan alleen ^
op.
Op
zit een flinke video-rimpel plus storing, maar deze variaties worden weer opge
nomen door R^ - C^, die het eigenlijke R - C-filter vormen voor de AVR.
Zowel le m.f.-buïs als de cascode-r.f.-buis in de tuner worden met éénzelfde spanning
geregeld, maar de regelspannïng bedraagt nooit meer dan 3 ö 4 volt en dat kan in sommige
gevallen veel te weinig zijn.
Een zeer luxe regeling verkrijgen we in fig. 43. Hierbij zijn verschillende belangrijke
principes verwerkt:
Gaan we alle buizen tegelijk regelen, dan bestaat er kans, dat bij een sterk inkomend
signaal de laatste m.f.-buis toch nog overstuurd wordt. Regelen we alleen de cascode in
de tuner, dan blijft de m.f.-versterker op volle kracht versterken en blijft dan een onbe
hoorlijke hoeveelheid ruis produceren. Bij een zwak inkomend signaal slikken we die
m.f.-ruis, maar bij een sterk signaal moeten we ook die zien kwijt te raken. Om nu deze
kwalijke zaken te ontgaan past men door middel van een speciale regelbuis (triode) een
versterkte AVR toe, die reeds onmiddellijk wanneer het signaal op de diode een bepaal
de waarde overschrijdt in werking treedt en de versterking van de le of le en 2e m.f.-buïs
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Fig.43
De schakeling van een gesleutelde automatische contrastregeling. De impulsen op de
anode van de regelbuis, afkomstig van Iijnafbuiging zijn praktisch steeds even groot;
min of meer onafhankelijk van de sterkte van het binnenkomend signaal.
De lijnsynchronisatie-impulsen op de katode van de vïdeo-buis echter zijn evenredig
met de sterkte van het inkomend signaal; is dit sterk dan is de regelspanning groot, en
omgekeerd. De tijdconstante wordt bepaald door R-Cj'.
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naar beneden drukt. Daarna komt een uitgestelde regelspanning op de r.f.-cascode. Deze
uitstelspanning wordt verkregen d.m.v. een diode, waarvan de anode aangesloten is op
een punt, dat + t.o.v. aarde (zie fig. 43). Een drempelschakeling dus.
Men verkrijgt zo op het eerste gezicht de regelspanning bij deze regeling uit de gehele
beeldinhoud + synchronisatie-signalen, zoals deze in de katodeweerstand van de videoeindbuis voorkomen. Hiermede wordt het rooster van de regelbuis gestuurd; het rooster zit
"lager" dan de katode op die weerstand, zodat het negatief is, zoals het behoort.
En nu de anodespanning van die versterkingsbuis. Die komt niet van de algemene anodevoeding, doch van de transformator voor de lijn-afbuiging. We hebben hierover nog
niet gesproken, maar we kunnen nu reeds vaststellen, dat die tijdens de terugslagtijd van
de lijn een spanningspuls geeft, en die puls nu vormt de anodespanning voor de AVR versterkerbuis. De AVR-buis krijgt dus niet doorlopend anodespanning, neen slechts geduren
de de duur van de lïjn-ïmpulsen, dus betrekkelijk kort. En gedurende die korte tijd krijgt
de katode een negatieve puls, dus het rooster een positieve puls. Het komt er in deze
schakeling dus op neer, dat de video-variaties uit de beeldinhoud volstrekt geen invloed
hebben; ze komen wel op de regelbuis, maar die werkt alléén tijdens de lijn-synchronisatïe-tijden. Nu nog even de verklaring, hoe positieve pulsen een negatieve regelspan
ning kunnen veroorzaken:
De pulsen van de lijn-synchronisatie komen als positieve pulsen rechts van de condensa
tor C; het resultaat van de daardoor op de anode van de regelbuis ontstane pulsen is, dat
na afloop van die puls de potentiaal op de rechter plaat van C nul wordt, terwijl de po
tentiaal op de linker plaat van C negatief wordt. Dat komt dus goed uit. want we hebben
een negatieve regelspanning nodig. De tijdconstante van de schakeling is zodanig, dat
gedurende de tijd, dat de lijn héén loopt de neg. spanning gehandhaafd blijft; slechts
tijdens de terugslag wordt de AVR condensator geladen. Voordelen: gedurende de terug
slagtijd dus ca. f/fO van de totale tijdsduur wordt de condensator opgeladen, zodat at
mosferische storingen slechts 10% van hun kwaad kunnen stichten en dus praktisch weinig
invloed hebben.
Het video-signaal op de beeldbuis wordt door deze schakeling zelfs bij zeer grote fluc
tuaties van de antennespanningen constant gehouden; we komen deze regeling in de mo
derne toestellen veelvuldig tegen. In het schema (fig. 43) zien we bij PI de hand-contrastregeling; hiermede wordt de roosterspanning van de regelbuis ingesteld. Voor deze
schakeling wordt de dubbele buis PCL81 gebruikt.
De Duitse naam ervoor is "getastete Regelung"; een goede Nederlandse naam is: gesleu
telde regeling.
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Wanneer het contrast in een TV-ontvanger niet voldoende is, dan is de oorzaak daarvan
meestal niet gelegen in de organen die we in deze les behandeld hebben; het beeldcontrast wordt namelijk vooral beheerst door de versterking, zowel in tuner en mf gedeelte,
als in de video eindtrap. Natuurlijk kan ook een storing in de automatische versterkïngsregeling maken dat het contrast onjuist is; meestal is dit dan te sterk.
Met de helderheid zit de zaak even anders; deze wordt bepaald door de spanningen op
de elektroden van de beeldbuis en de video eindbuis. Wel speelt de toestand van de
beeldbuis een belangrijke rol in zowel de helderheid als het contrast van het beeld; dit
is eveneens met de vïdeobuïs het geval.
We zullen eens verschillende fouten gaan opsommen en de mogelijke oorzaak vermelden.

Op het beeldscherm geen
beeld, zelfs geen sneeuw
te zien.

Fout in de video detector Met de scope de input op het
diode defect; leiding maakt rooster van de video buis onder
sluiting of is onderbroken zoeken.
Videodiode en r.f.smoorspoel
met ohmmeter onderzoeken.
Regelspanning te hoog; r.f. Uitstelspanning en regelspanning
of mf-buizen dicht gedrukt. met buisvoltmeter controleren
langs 't gehele regelcircuit.

>

I

Sneeuw op het beeld
scherm, ruis in de luid
spreker, maar geen beeld
of geluid.

Helderheidsregeling rea
geert niet.

Fout in de laatste mf-trap

Buizen controleren; spanningen
en stromen meten.

Zender uitgevallen.

Onderzoeken of signaal uit
eigen afregelzender wel door
komt.

Kanaalkiezerstand controleren,
Afstemming verkeerd of
contactstoring aan kanaal- fijnregeling nazien. Oscillator
en r.f. deel controleren.
kiezer
Fout in kanaalkïezer;
mengtrap of oscillator
werkt niet.

Buizen (resp. transistoren) con
troleren; bedrijfsspanningen en
stromen meten.

Stuurleiding naar beeld
buis onderbroken.

Met ohmmeter nazien.

Sluiting tussen gloeidraad
en katode in de beeldbuis

Buishouder van de beeldbuis
afnemen; met ohmmeter onder
zoeken of sluiting in beeldbuis
zelf of in de buishouder zit.
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Zwak beeld; te weinig
Trim (= afregel) fout in
contrast; de zwarte ge
r.f. of mf gedeelte.
deelten van het beeld zijn
te grijs.
mf buizen te oud

Afregeling achter mf versterker
controleren met doorlaatkromme.
Zo nodig afstemming bijregelen.
Nieuwe buizen proberen.

Regelspanning niet in orde Regelcircuit met BVM nalopen.
Contrastregelorgaan defect Spanning aan contrastregelpotmeter controleren.
Sluiting in de beeldbuis
tussen gl en g2

Buishouder beeldbuis losmaken.
Met de ohmmeter buis in warme
toestand controleren.

Beeld vertoont doorschot.

Dempweerstand vernieuwen en
Dempweerstand over een
correctie smoorspoel in de zien of de fout opgeheven is
video-eindversterker defect zonder verlies van details. Met
ohmmeter controleren.

Smeren, d.w.z. als vóór
en nó een zwarte balk
geen duidelijke overgang
naar wit te zien is, maar
een grijs-witte overgang,
die zich over de gehele s
schermbreedte uïtstrekt.

Als het verschijnt en ver
dwijnt bij het terugdraaien
van de helderheidsknop,
is de beeldbuis de oorzaak;
hij trekt n.l. rooster-stroom

Condensatoren aan 't rooster
van de beeldbuis op lek contro
leren. (terugslag doof-impuls)

Mf afregel ing niet in orde
Nyquistflank te vlak ver
lopend.

Mf doorlaatkromme controleren.
Mf bijregelen.

Amplitudevervorming in
de video-versterker.

Correctiefilter-spoelen contro
leren met ohmmeter.

Versterking in *t videogedeelte is te hoog.

Contrastregelknop terugdraaien;
spanning op rooster beeldbuis
met B.V.M. controleren.
Spanningen op elektroden van
de video-eïndbuis controleren.

Aut. contrastregeling
werkt niet goed.

Regelcircuit met B.V.M. nalopen.

Basisinstelling van beeld
buis niet goed.

Met B.V.M.-spanning op roosterbeeldbuis meten.

Contrast is te groot; het
beeld doet hard aan, zon
der halftonen. Er is geen
geleidelijke, maar een
abrupte overgang van
zwart naar wit e.o.

Helderheid niet goed
instelbaar.
(beeld in zijn geheel te
donker of te helder)

Beeldbuis defect.

Instelling van video-eind- Spanningen op de vïdeobuis conbuis niet juist.
troleren met B.V.M.

In 't algemeen kan veel gemeten worden met de ohmmeter en de buisvoltmeter, maar er
blijven storingen over, die veel gemakkelijker opgespoord kunnen worden met de oscilloscoop. Pas op het beeld van de scope kunnen we zien of het zwart-niveau en het witniveau op hun plaats liggen en welke variaties er optreden wanneer we de instellingsorganen verdraaien, (fig. 46)
T 7-30

In vele gevallen moeten we de oorzaak van onvoldoende helderheid en veelal ook van
zwak contrast in een versleten beeldbuis zoeken.
Eén van de eerste dingen die we weten moeten is de waarde van de straal-stroom, die
we met de minste kans op gevaren kunnen meten door de draaispoelmeter in het katodecircuit op te nemen. We zitten dan toch altijd nog op +500 V = t.o.v. het chassis. Zit
er een straalstroombegrenzing in de ontvanger, dan meten we waarden tussen 0 en 350 /iA;
anders kan de stroom tot 500/xA oplopen. Bij normale helderheid komen we echter zel
den boven 200//A, vaak zelfs niet hoger dan 100 /zA.
Verder interesseert ons de krommevorm, en de grootte van het video-signaa! op de katode van de beeldbuis. Uit de gemeten waarde kunnen we opmaken of de versterking vol
doende is; deze waarde kan liggen tussen 35 en 60 V, van top tot top gemeten, wanneer
het r.f.-signaal op de antenne ingang van 60 H een waarde heeft van 100 //V.
Op het stuurrooster, gemerkt 2, kunnen we met een hoogohmig draaispoelinstrument een
gelijkspanning meten, die ligt tussen 10 en 150 V, afhankelijk van de stand van de helderheidsknop; soms speelt de contrastknop ook nog een rol.
Met de scope kunnen we ons dan ook nog een indruk vormen van de negatief verlopende
impuls voor onderdrukking van de beeldterugslag (vert.).en eventueel ook de eveneens
negatief verlopende impuls voor onderdrukking van de lijn-terugslag. De amplitude van
deze pulsen is afhankelijk van de gevolgde schakeling; een vaste waarde kan niet wor
den opgegeven. Duurt die terugslag-onderdrukkingspuls te kort, dan valt een deel van
de beeldinhoud in de terugloop. De helderheid is dan telkens bij het begin van elke lijn
even te hoog, en dan zien we langs de linker beeldrand een witte streep. We vinden dat
vaak bij 110° beeldbuizen, waarbij men de duur van de lijnterugslagtijd wat verlengd
heeft, om niet een veel grotere lijn-eindbuis te behoeven gebruiken. Die terugslagtijd
is hier 21% i.p.v. 18%.
Een onvoldoende onderdrukking van de rasterterugslag onderdrukkingspuls, dus van de
verticale afbuiging, is kenbaar door van rechts of midden beneden naar links boven of
midden verlopende witte strepen.
Op het schermrooster (3) meten we ca. 300 V of wat meer, een spanning die van de boos
ter diode afkomt.
Soms wordt tevens de terugslagonderdrukkingspuls op deze schermroosterspanning gebracht,
maar de puls heeft dan een veel grotere amplitude, vergeleken met de puls op het rooster.
Nu we toch aan het meten zijn op de voet van de beeldbuis, is het goed te weten, dat
we de focussering, dus de scherpte van de spot, instellen met een spanning tussen 500 en
1000 V op aansluitpunt 4; vooraf stellen we de straalstroom, dus de helderheid, in op ca.
100/zA.
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VRAGEN BIJ DE 7e LES

1.

In welk opzicht verschilt de diodedetectïe voor televisie-signalen van de detectie
van geluidssignalen in de middengolfband?

2.

Speelt bij hogere frequenties de inwendige (eigen) capaciteit van de diode ook nog
een rol?

3.

Vertel iets over de waarneembaarheid door het menselijk oog van zwart-wït gradaties.

4.

Noem de twee mogelijkheden om een beeldbuis te sturen.

5.

We hebben een TV-ontvanger met na de detector twee video-versterkbuïzen en ont
vangen een zender met positieve beeldmodulatïe en willen de beeldbuis in het
rooster sturen. Teken de vorm van het signaal, dat we op het rooster van de beeld
buis moeten aantreffen. Het antwoord is dus één tekeningetje'.

6.

Welk verschil bestaat er tussen de amplitude van een geluidsignaal dat we ontvangen
en de amplitude van het videosignaal, gemeten op 't rooster (of de katode) van de
beeldbuis. Mogen we die signalen naar willekeur vergroten of verkleinen?

7.

Wat is een gelijkstroomversterker?

8.

Bestaat er verschil in instelling van de beeldbuis bij:
a. direkte koppeling achter de detector en
b. gebruik van een video-versterkbuis, direct gekoppeld met detector en beeldbuis?

9.

Op welke rustspanning stellen we het rooster van een beeldbuis in en op welke
spanning komt dan de katode, wanneer we het rooster sturen met een video-signaal,
afkomstig van een zender met negatieve beeldmodulatïe en directe koppeling
tussen diode-detector en beeldbuis?

10.

Wat is eigenlijk de contrastregeling?

11.

Wanneer de contrastregeling van een TV-ontvanger juist ingesteld is, waarmede komt
de amplitude van het video-signaal op de beeldbuis dan overeen?

12.

Wanneer het contrast goed ingesteld is, hoe stellen we de helderheid dan in?

13.

Wat is het doel van de hersteldiode en wanneer moeten we die toepassen?

14.

Verklaar het principe van de gesleutelde automatische contrastregeling en vertel wat
het voordeel is.

15.

Wat verstaan we onder de gelijkspanningcomponent?

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie
microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
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Synchronisatie en afbuiging

In de vorige lessen hebben we ons beziggehouden met de lichtstip en de heiderheïdsvariaties, die daarbij te verwachten zijn.
Zoals we echter in de eerste lessen reeds gezien hebben, bestaat het televisiebeeld uit
een stip, die volgens een zeer bepaald systeem over ons beeldscherm bewogen wordt.
We zullen ons in deze les nu bezighouden met dit bewegingsmechanisme en beginnen
met in korte trekken de gang van zaken na te gaan.
In les twee bespraken we de manieren, waarop een rechte elektronenstraal in een beeld
buis gebogen kan worden: n.l. met een elektrostatisch afbuigsysteem en met een elektro
magnetisch afbuigsysteem.
Daar de eerstgenoemde methode in moderne televisie-ontvangers niet meer wordt toe
gepast, zullen we ons tot de bespreking van elektromagnetische afbuiging kunnen
beperken.
Hoewel er in de praktijk grote verschillen bestaan tussen de horizontale en de vertikale
afbuiging, bestaat er toch een grote overeenkomst, n.l. dat de stroom door de spoel een
magnetisch veld veroorzaakt en dat dit veld de spot over het scherm doet bewegen.
Omdat de spot van nature in het midden van het scherm staat, moeten we bij de horizon
tale afbuiging beginnen met een gelijkstroom, om de spot naar de linker-rand te brengen,
want dat is zijn punt van uitgang, zijn "basis".
Hiervoor moeten we een bepaalde stroom door de spoel sturen en het zal wel duidelijk
zijn, dat de mate van afbuiging nauw verband houdt met de grootte van die stroom; in
de ideale toestand moet die verhouding evenredig zijn. Wanneer we nu een televisiebeeld
willen opbouwen, moet de spot dwars over het scherm, van links naar rechts gaan. We
minderen eerst de stroom door de spoel, totdat die nul is en dan zitten we midden op het
scherm. Willen we dan verder naar de andere kant, dan moeten we nu dus de richting van de
stroom omkeren en dan gaat de spot verder. In figuur 1 zien we een schakeling waarmede
we deze spot-beweging kunnen uitvoeren; door de aftakking van de potentiometer te
verdraaien van A naar B loopt de spot van links naar rechts. Is de stand van de knop bij C,
dan is de stroom door de spoel = 0 en staat de spot in het midden. De stroomrichting hangt
af van de wikkelrichting van de afbuigspoelen, maar hoe dan ook, de rechterhandregel
van les 2 (die speciaal voor elektronen geldt) bepaalt de afbuigrichting.
Wanneer we nu die spot op een regelmatige manier over het scherm voeren, bijv. met een
snelheid, die overal 1 cm per seconde bedraagt, dan moet de stroom door die spoel dus
met diezelfde regelmaat toenemen. We zeggen dan, dat de spot een éénparige snelheid
bezit en dat de stroom lineair toeneemt met de tijd. Dit "lineair" slaat natuurlijk op de
grafische voorstelling van het verschijnsel; de kromme die het verband tussen tijd en stroom
aangeeft is dan "recht" (fig. 2).
Heeft het scherm nu een breedte van 30 cm, dan doet de spot er dus 30 sec. over. Het verband
tussen de af ge I egde weg en de daarvoor benod igde tijd moet natuurlijk óók
lineair zijn; we zien dit dan in fig. 3.
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Dat is natuurlijk rijkelijk lang, maar in dit voorbeeld mag dat wel. Nu gaan we de spot
weer terugbrengen naar zijn basis op de linker schermrand; we noemen die beweging de
"Terugslag" en laten die veel sneller tot stand komen, b.v. met een snelheid van 10 cm
per seconde. Over die 30 cm terug doet hij dus 3 seconden en ook dat zien we in een
figuur (zie fig. 4).
Omdat in werkelijkheid die spot op de heenslag steeds langzaam naar rechts en op de
terugslag weer snel naar links geschreven wordt, krijgen we uiteindelijk een aaneenscha
keling van de figuren 3 en 4 en zien we de zg. zaagtand als de grafische voorstelling
van het s t room verloop door de afbuigspoelen (fig. 5a en b).
In de regel wordt die stroom geleverd door een buis, die in zijn rooster gestuurd zou
moeten worden met een zaagtandvormige spanning; dit geldt zowel voor de horizontale
als de vertikale afbuiging.
Zoals we weten, worden die zaagtandvormige afbuigspanningen niet uitgezonden door
een zender, maar opgewekt door resp. de vertikale en de horizontale zaagtandgeneratoren, die in de televisie-ontvanger aanwezig zijn.
Nu produceren die zo maar niet voor vorst en vaderland weg zaagtandspanningen, neen,
want wanneer we ons realiseren hoe moeilijk het is om twee horloges precies even hard
te laten lopen, dan begrijpen we ook wel dat het een volmaakte onmogelijkheid is om
onze afbuiggeneratoren evenveel zaagtandjes per seconde te laten produceren als die
in de zender. In de praktijk heeft men dit zo opgelost, dat de synchronisatie-signalen
voor resp. de vertikale- en horizontale afbuiging regelmatig het startsignaaltje geven
aan hun generators. Men zou zich dat zo kunnen indenken, dat een generator slechts
één zaagtand produceert, nadat hij een synchroniseer-por in zijn ribben gehad heeft;
komt er géén por, dan komt er géén zaagtand. In werkelijkheid gaat het anders; de
generator produceert per seconde een aantal zaagtandjes, die elk een beetje langer
duren dan eigenlijk noodzakelijk is; de synchronisatie-impuls breekt hem dan af, ver
oorzaakt de terugslag en geeft daarmede het tempo aan.
Nóg verder teruggaand in de levensgeschiedenis van een zaagtand komen we terecht bij
de synchronïsatie-impulsen, die voor de horizontale en de vertikale afbuigingen
verschillend van gedaante moeten zijn. Waar die pulsen vandaan komen weten we wel:
ze komen telkens na de beeldinhoud van één lijn resp. raster en het is de taak van de
Impuls-scheider om de synchronisatie-impulsen aan dat videosignaal te onttrekken.
We zullen hiermede ook ons betoog aanvangen, maar willen eerst nog even een paar
algemene feiten onder de ogen zien; zolang we de stroom zo kalmpjes door de spoel
sturen in fig. 1 merkten we niets van de zelf-inductie van de spoel. Maar wanneer we
dat zo'n 15625 maal per seconde doen, dan spreekt die zelfinductie wel degelijk mee;
deze zal zich tegen de snelle stroomvariaties verzetten en de stroomtoename zal verre
van lineair zijn. Gelukkig zijn deze verschijnselen bij de vertikale afbuiging veel
gemakkelijker te overwinnen, gezien de lage beeldfrequentie (50 per seconde).
Een ander punt, dat ons moeilijkheden zal opleveren, ligt speciaal bij de negatieve
beeldmodulatiemethode. Hier zullen namelijk de synchronisatie-impulsen hun ideale
model kunnen verliezen wanneer er veel storingen in het ontvangsignaal voorkomen.
Het resultaat is, dat de afbuiggenerator (en wel speciaal die voor de lijnen) öf soms
helemaal niet start, öf op een verkeerd startsignaal aanspreekt en dat is voor het beeld
niet erg gunstig, want dan komen de lijnen niet recht onder elkaar, maar beurtelings
v/at verschoven noar links en naar rechts (fig. 6). Hierdoor ontstaat onscherpte: reeds
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een zijdelingse verplaatsing van 0,2 mm geeft een aanzienlijke en storende onscherpte.
Gelukkig heeft men “onverstoorbare" zaagtandgeneratoren uitgevonden, die een korte tijd
in onveranderd tempo doorgaan, ook wanneer de synchronisatie-impuls eens weg mocht
vallen of wanneer er pseudo-impulsen komen. Vliegwïelachtïge inrichtingen dus. Aan de
positieve modulatie-methode kleven deze bezwaren praktisch niet: de synchronisatieïmpulsen gaan van 0 tot ca. 25% van de totale modulatie-diepte, zijn dus relatief klein
in amplitude en hebben minder te lijden van stoorimpulsen. Maar we kennen de prijs: nu
zit de storing in het "wit".
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De synchronisatie-scheider
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In fig. 18 van de vorige les hebben we gezien, hoe we in de beeldbuis de synchronisatieimpuls konden kwijtraken, n.l. door deze te laten vallen buiten de "roosterruimte" en wel
aan de kant waar de bocht in de karakteristiek zit, aan de "dichtgedrukte" kant dus.
Het ligt voor de hand, dat we een dergelijk kunstje óók wel kunnen uithalen wanneer het
onze bedoeling is om de beeldmodulatie te doen verdwijnen, dus ten bate van de lijnsyncpuls. (Sync-puls of kortweg sync is de Engelse benaming voor wat wij de synchroni
satie-impuls noemen; het is een prettig kort woord.) We zien dat in fig. 7 en ontdekken
daarbij, dat het videosignaal daartoe negatief gericht moet zijn of, zoals we nu
liever zeggen, de sync-puls positief gericht is.
Ook kunnen we natuurlijk de buis in de verzadiging laten lopen, zoals we in fig. 8 zien;
ook hierbij blijft de sync-puls over. Helaas wordt de buis dan in roosterstroom gestuurd.
Soms selfs worden beide methoden na elkaar toegepast, om bij negatieve beeldmodulatie
de "kop" van de puls van ruis te ontdoen (fig. 9).
De vraag wóar we die sync-puls nu uit het signaal moeten vissen is lang niet eenvoudig te
beantwoorden; het kan zelfs in het m.f. gedeelte, of b.v. na de detector, maar ook na de
videobuis, vóór de beeldbuis. In het algemeen is de laatste methode wel de aantrekkelijkste,
want hoe groter de amplitude van het signaal is, des te gemakkelijker is het om een schei
ding tot stand te brengen.
Toch kan het videosignaal wel degelijk een amplitude hebben die te groot is voor ons
doel. Een middenweg is dus geboden. In fig. 10 zien we hoe een pentode dienst doet als
synchronisatie-scheider; het rooster van die pentode is rechtstreeks op de detector ver
bonden.
Het videosignaal is positief gericht, de pulsen negatief; op de anode zien we als output
de lijnsynchronisatiepieken verschijnen. De beide bochten in de karakteristiek begrenzen
de amplitude van de pulsen. Een bezwaar van deze schakeling is de dempende werking
die de pentode uitoefent, omdat het rooster flink positief gestuurd wordt gedurende de
beeldinhoud.
Een begrenzingsweerstand R2 is noodzakelijk en deze moet minstens 10.000 ohm zijn om
dit bezwaar te ondervangen. Door de weerstand wordt de dempende weerstand verminderd
in de verhouding R1/R2. Gedurende de sync-pulsen echter loopt er géén roosterstroom,
want dan blijft de buis in zijn negatieve gebied werken.
Op deze manier verkrijgen we een uitstekende separator, die bij de positieve beeld
modulatie zijn toepassing vindt.
Een andere sync-separatie is mogelijk met behulp van een diode met een drempelspanning.
T 8-5
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In fig. 12 zien we de schakeling, waarbij deze scheidïngsdiode parallel aangesloten is
op de beeld-detector. De sync-pulsen worden nog doorgelaten; wordt de amplitude groter,
dus wanneer de beeld-informatie komt, dan wordt de spanning op de anode van diode D2
hoger dan de uïtstelspanning op de katode en gaat de diode geleiden. Voor de beeldinhoud
is de diode een kortsluiting, voor de pulsen niet, zodat deze afgenomen kunnen worden
(R3-R4 bepalen de uïtstelspanning). Ook deze schakeling wordt in Engelse en Franse TVontvangers toegepast; de beeldinhoud is positief gericht, de beeldbuis wordt daarbij in
het rooster gestuurd.
Deze schakelingen zouden in principe ook toegepast kunnen worden bij de uitzendingen
met negatieve beeldmodulatie, maar zoals we reeds geconstateerd hebben dienen we voor
zorgen te nemen om de sync-puls in zijn model te houden.
Over het algemeen gebruikt men synchronisatie-scheiders,waarbij van de knik beneden
in de karakteristiek gebruik gemaakt wordt; aan de anode houden we de sync-pulsen over;
meestal kiezen we hiervoor een buis met een geringe roosterruïmte, b.v. van 1,5 volt,
hetgeen bereikt wordt met de pentode van de ECL80, wanneer we het schermrooster op 10
volt brengen.
Het is wel duidelijk, dat op deze manier het ingangssignaal zelfs tot een lage waarde mag
dalen (ca. 6 volt), voordat aan de anode de synchronisatie-impuls geheel verdwenen is.
Uit de aard der zaak komt dit voordeel niet tot uiting in ontvangers met automatische
contrastregelïng.
Vanzelfsprekend wordt de synchronisatie-scheider (die geen negatieve roosterspanning
krijgt) via een scheidingscondensator aan de video-eindbuis gekoppeld, met een R-C
filter. We ondervinden dan helaas weer het bezwaar, dat de gelïjkspanningscomponent
(die op de anode van de videoeindbuis trouwens toch al zelden constant is) verloren
gaat, wat zich echter ook hier met een d.c. restorer weer laat herstellen. We zullen
hierop niet diep ingaan, want het gaat precies zoals in de vorige les bij de beeldinhoud
beschreven werd. We behoeven echter niet van een afzonderlijke diode gebruik te maken;
het rooster van de ECL80 vervult hier reeds deze rol (fig. 13b).
In fig. 14 zien we, hoe we de sync-pulsen weer op één niveau kunnen krijgen.

Storingen en de synchronisatie
Zoals we weten, zijn storingen de schrik van onze sync-pulsen bij de negatieve beeld
modulatie. We moeten hieraan onmiddellijk toevoegen, dat dergelijke storingen vrijwel
onschadelijk zijn voor de rasterpulsen. Wanneer er nu een fikse stoorimpuls komt op de
sync-scheider (separator, zegt men in Engeland) en we hebben daar de normale R-C kop
peling o? een d.c. restorer, dan wordt de rooster-C geladen, het rooster wordt flink
negatie? en de buis is dichtgedrukt. Pas v/anneer die extra lading afgebloeid is bereiken
we v/eer de normale toestand, maar ondertussen hebben we een stuk synchronisatie ver
speeld, omdat de buis "dicht" zat (fig. 15)
Men kan dit ongemak ten dele ontgaan, wanneer het "koude" einde van de roosterlekweerstand niet aan aarde mcar aan een hogere spanning b.v. de anodespanning wordt gelegd;
de condensator is dan telkens sneller ontladen.
In Amerikaanse ontvangers gebruikt men ook wel een extra buis, waarbij een begrenzing
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Fig.16
Schakeling van een zg. stoorinverterbuis (VI), waarbij de stoorpieken
versterkt en omgedraaid gecombineeid worden met het oorspronkelijke
signaal.
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in twee opvolgende trappen.
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verkregen is door de negatieve knik in de buiskarakteristiek; de kop van de syncpuls
met de zich daarop bevindende ruis kan dan radicaal worden afgesneden (fig. 17). Maar ook
hier kan men eveneens de roosterweerstand aan een hoge spanning leggen. Hoewel dit
systeem vrij behoorlijk werkt, heeft men hier een uit de ontvanger-techniek reeds langer
bekende methode met succes toegepast, n.l. de noise-inverter, letterlijk: de storingomkeerder. (fig. 16)
Hierbij wordt signaal-met-storing-en-al op het rooster van een z.g. inverter-buis BI ge
bracht; het signaal moet hierbij voorzien zijn van zijn gelijkstroom-component. De
buis is nu zó ingesteld met de potmeter P, dat alléén de stoorpieken die boven de kop
pen van de syncpulsen uitsteken, versterkt worden; het beeldsignaal plus syncpulsen gaan
hier dus verloren. Zijn de stoorpieken op het rooster omhoog gericht, dan zijn zij op de
anode van die buis omlaag gericht, in faze gedraaid.
Een zelfde videosignaal dat naar het rooster van de omkeerbuis B] ging, gaat ook recht
streeks van de video-eindbuïs naar het rooster van de begrenzerbuis, B2, maar op dót
rooster brengen we nu tevens de versterkte signalen uit de anode van B], die niets dan
storing bevatten waarvan de pieken omlaaggericht zijn.
Het resultaat in de anode van B2 is nu een synchronisatiesignaal, waarin geen stoorpie
ken voorkomen die boven het niveau van de koppen uitsteken, want die zijn weggevallen
tegen de stoorpieken uit B-j, die door de versterking meestal nog groter zijn. Tussen de
sync-signalen komen nog wel enige stoorpiekjes voor, want zo diep rijken de omgekeer
de stoorpiekjes niet.
Het is een mooie, veel toegepaste metode, maar het struikelblok vormt de instelling van
de inverterbuis B], Alleen wanneer we met een volkomen constant beeldsignaal te maken
hebben, dus b.v. bij een gesleutelde regeling, is de onderdrukking uitstekend. Bij een an
dere uitvoering van dit principe wordt ook wel een z.g. hexode gebruikt, een buis met
4 roosters; we sparen hiermee één buis uit.
We zijn nu aangeland op het punt, waar de syncpulsen voor resp. de lijn-afbuiging en
voor de raster-afbuiging elk hun eigen weg gaan. Want zoals de toestand nu nog is ont
staan aan de anode van de sync-scheider van fig. 13 en 16 zowel de sync-pulsen voor de
lijnen als voor de ras te rs .
We laten voor de goede orde nu eerst nog even de impulsen zien in fig. 18. De bovenste
rij geeft achtereenvolgens de laatste lijnimpulsen te zien van een raster of halfbeeld,
dan volgen de egalisatie-impulsen, de raster-impulsen, dan de tweede serie egalisatieimpulsen, waarna de eerste li jn-impulsen van het nieuwe raster volgen.
Daaronder zien we het verloop voor de volgende raster-wisseling. We moeten nu zorgen
voor een tweetal organen, waarvan er één uitsluitend reageert op li jn-impulsen en het
ander op raster-impulsen.
Deze organen berusten beiden op het laden en ontladen van condensatoren. Zoals we
reeds eerder gezien hebben, is voor het laden en ontladen van een condensator een be
paalde tijd nodig; van dit verschijnsel wordt gebruik gemaakt.
Zetten we een spanning op een condensator via een weerstand, dan wordt deze conden
sator opgeladen. Bij het begin der lading is de spanning over de condensatorklemmen
nul; na een bepaalde tijd is de spanning over de condensatorklemmen Ec even hoog als
over de voedingsbatterij. Vanzelfsprekend hangt de tijd, waarin de condensator volledig
geladen kan worden, af van twee factoren: de grootte van de weerstand R en de capaciteit
T 8-9
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Dit is bijna dezelfde figuur als we reeds in les 3
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Het laden van de condensator, wanneer de
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Fig.21
De differentiator (high pass filter) is in feite
een potentiometerschakeling, waarin R2 voor
alle frequenties gelijk blijft doch R] voor
hoge frequenties een lagere waarde heeft dan
voor lage.
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Fig.22
In o en f zien we een korte en een lange puls. Achter een differentiërend filter met groot R-C produkt zien
we de pulsen ols b en g; is het R-C produkt klein, dan zien we in c en h korte positieve en korte negatieve
pulsjes bij het begin en einde van de puls. /Cchter een integrerend filter met groot R-C produkt zien we de
pulsvormen in d en j. Duidelijk komen de ladings- en ontladingskrommen van fig.19 en 20 tevoorschijn. Bij
het filter met klein R-C produkt verkrijgen we pulsen die maar weinig afwijken van a en f.
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van de condensator. Welnu, de tijd waarin een condensator opgeladen wordt tot 2/3 van
de batteri j-spanning noemen we de R-C tijd, in seconden, waarbij de weerstand in
Meg-ohm en de capaciteit in
Farad wordt uïtgedrukt (fig. 19).
Bij het ontladen van den condensator via een weerstand verloopt de zaak net anders
om: de spanning over de condensatorklemmen loopt langzaam af tot nul; ook hier hangt
de tijd, waarin dit geschiedt, helemaal af van de capaciteit en de weerstand
(fig. 20).
De R-C tijd is de tijd, waarin de oorspronkelijke spanning over de condensatorklemmen
gedaald is tot 1/3 van die waarde; R en C weer uitgedrukt in Meg-ohm en \x Farad. Uit de
aard der zaak is dat R-C produkt van een combinatie van een bepaalde condensator C
en een bepaalde weerstand R even groot bij het laden als bij het ontladen van de
condensator.

Differentiator
Om nu de lijn-impulsen "uit te zeven", gebruiken we een schakeling, die uit een
R en een C bestaat en die we ook wel een "hoogdoorlaatfilter" of high-pass filter noe
men, omdat het de hoge frequenties bevoordeelt ten opzichte van de lage (fig. 21).
In de toepassing hier echter preken we van een differentiator. Wanneer we een
blokpuls in de gedaante van een lijnimpuls dit filter laten passeren, vinden we daarachter
geen blok meer, doch twee pieken. Hierin kunnen we de krommen uit fig. 20-21 herken
nen. Bij het begin van het blokje, dus wanneer het voorfront van de puls, de leading edge,
de condensator bereikt, is deze nog leeg en de spanning over de R is gelijk aan die van
de puls. Na enige tijd echter is de condensator geladen en de spanning over R = nul.
Even voor het ontladen van de condensator over een weerstand R zal over die R de volle
spanning staan van de condensator. Na verloop van enige tijd echter is de condensator
leeg en de spanningsvol over R = 0.
Wanneer er dus een puls terechtkomt op een dergelijk differentiërend netwerk, vinden
we óchter dit filter een tweetal verschijnselen, die maar weinig lijken op de oorspron
kelijke puls; het is echter opmerkelijk, dat de onderlinge afstand van beide verschijnselen
gelijk is aan de pulsduur, dus de tijdsafstand tussen vóór en achterflank.
De vorm van de laad- en ontlaadverschijnselen kan nog veranderd worden door óf de R,
óf de C, dus het R-C produkt, in het filter te vergroten; we zien dit in fig. 22c, waar
de gebruikelijke vorm getoond wordt.
In het algemeen is het ons slechts om één der beide verschijnselen te doen en wel om de
leading edge, het voorfront; het negatieve verschijnsel, dat het gevolg is van de ontla
ding (trailing edge) kunnen we o.a. kwijtraken door het signaal op het rooster van een
buis te brengen; met de ingstelling van de buis hebben we het in de hand om alle nega
tieve kopjes te laten verdwijnen. Aan de anode van de buis verkrijgen we dus uitsluitend
negatieve zaagtandachtige figuurtjes; hoe deze nu de horizontale afbuiggenerator in
actie kunnen brengen zullen we later zien.
In dit stadium interesseert het ons, hoe deze differentiator reageert, wanneer daarop de
rasterafbuïgings-impulsen terecht komen, want dat zal stellig gebeuren via het gemeen
schappelijke distributie-kanaal vanaf de synchronisatie-scheider.
Nu, door deze impulsen wordt ons differentiërende filter volstrekt niet van zijn stuk ge
bracht; wanneer we de voorstelling van een televisiesignaal in fig. 18 nog even bezien,
kunnen we reeds voorspellen wat er gebeuren gaat; de voorflanken van de egalisatie-pul sen zullen normaal een negatief impulsje aan de anode van de buis geven, terwijl tijdens
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Fig.23
Hier zien we in A een normaal lijnpulsje en een uil enige blokjes beslaande rasterpuls (een lange blokpuls,
waarin enige omgekeerde pulsen, zg. serated pulses, voorkomen). In B zien we hoe die pulsen op het roos
ter komen; de buis is zodanig ingesteld, dat de negatieve pulsjes geen uitwerking hebben; aan de anode ver
schijnen nu de pulsjes van C. Tijdens de rasterpulsen gaat dus de lijnsync. gewoon door.

Fig.24
De integrator (low pass filter), is in feite óók een
■C=h

potentiometerschakeling waarin echter de lage fre
quenties bevoordeeld worden (zie ook fig.21).
Eo

R] heeft hier voor elke frequentie gelijke waarde,
doch R2 neemt toe voor lage frequentie, waardoor
^output groter wordt voor lage frequentie.
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Fig.25
Links zien we de uitwerking van lijnpulsjes op het integrerend filter; rechts zien we
de optellende werking van het filter, wanneer er langere pulsen op komen.
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de blokpulsen van de rastersync'de achterflanken van elk blokje hetzelfde zul
len doen. In fig. 23 vinden we deze situatie.
De daarna volgende egalisatie-pulsen gedragen zich geheel als de voorafgaande: een
normaal negatief piekje aan de anode.
Ons doel is dus bereikt: de horizontale afbuiging gaat normaal door tijdens de tijd, dat
het signaal voor de vertikale afbuiging gegeven wordt.

Integrator
De inrichting, die reageren moet op desynchronisatie-impulsen voor de verti
kale afbuiging verschilt principieel van het hierboven beschreven filter; de condensator
C en de weerstand R zijn namelijk van plaats gewisseld (fig. 24). In de filtertechnïek zou
men hiervan een low-pass filter kunnen spreken, omdat voor hógere frequenties
een afnemende output te verwachten is. In onze schakeling noemt men het echter een
integrerend filter, en wel omdat het in staat is een aantal elkaar opvolgende ver
schijnselen bij elkaar op te tellen, te sommeren of integreren, zoals men dit in de wis
kunde uitdrukt.
De gedragingen van één lange puls in een integrerend netwerk zien we in fig. 22, en
wel in d en j voor een filter met grote R-C tijd en in e en k voor een filter met klein

R-C produkt.
Wanneer nu de rastersynchronisatie-impulsen, dus enige blokjes van langere duur, de in
gang van het filter bereiken, zal de condensator een zekere lading verkrijgen; door de
grootte van R zal deze lading maar langzaam wegvloeien. Vóórdat echter een deel van
de lading is afgevloeid, zal een nieuw blokpulsje de lading verhogen, of liever, er voor
zorgen dat de spanning over de condensator hoger wordt; na een aantal blokpulsjes is
deze spanning danig opgelopen; we zien dit verschijnsel in fig. 25 (rechts).
Het is nu op de spanning A, dat de vertikale afbuïggenerator reageert.
Nu zullen we eerst even nagaan, hoe dit integrerende filter (of integrator) reageert op
de Iïjnpulsen, die het uit de aard der zaak doorlopend ontvangt. Nu, ook deze lijnsyncpulsjes laden de condensator telkens even op, maar omdat ze zo kort van duur zijn is de
spanning weer gelijk aan nul vóórdat een nieuwe lijnpuls het filter bereikt (fig. 25, links).
In hoofdtrekken hebben we dus kennis gemaakt met de "toegangsdeuren" voor de lijnsync
en de raster-sync; de daarachter volgende afbuig-generatoren reageren ieder naar hun
aard: die voor de lijnafbuiging op een puisje, die voor de rasterafbuiging op een bepaal
de spanning; ook dit verschijnsel noemen we een impuls. Bestaat de rastersyncpuls slechts
uit één blokje (Frankrijk), wel, dan is dat éne blokje reeds voldoende om de vereiste
spanning te verkrijgen.
Nu moeten we even in herinnering brengen, dat er twee soorten rasters bestaan, n.l. even
en oneven rasters.
In een der eerste lessen behandelden we reeds in het kort dit onderwerp; de even rasters
beginnen na een geheel aantal lijntijdperken na de laatste lijn met beeldinhoud, de
oneven rasters beginnen een halve lijneenheid eerder. Als herinnerïng-steuntje geef
ik nog even de afbeelding van de pulsen, zoals we die aan het einde en het begin van
één rasteraftasting zien. (fig. 26).
Wanneer we in gedachten houden, dat de vertikale afbuig-generator moet starten op de
spanning, die door de integratie wordt bereikt, dan zullen we wel begrijpen, dat we ver
standig zijn, wanneer we die afbuiggenerator op een lagere spanning laten starten,
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Fig.29
(a) Enkele en (b) dubbele integratie - (b) is "gladder".
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Fig.30
Blokschemo van een afbuigsysteem.
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b.v. op de spanning op punt B en niet op de maximaal bereikbare apsnning bij punt A
van fig. 25. Want wanneer door een of andere reden het s/nchronisatie-signaal gedeel
telijk verminkt wordt, dan vindt er nóóit een rasterwisseling meer plaats. Stel nu, dat
de spanning op punt B 3 volt bedraagt.
Wanneer nu, na de tijdsduur van 3125 lijn de volgende rasterwisseling moet plaats vin
den, dan zal die spanning van 3 volt precies na 3125 x L bereikt moeten worden en be
slist niet eerder of later, want dan loopt degeinterlinieerdeaftasting in de war. De be
schreven lijnen liggen dan niet even ver van elkaar af, maar op de manier als in fig. 27
te zien is. We spreken dan van parigheid, een uitdrukking van Duitse herkomst.
Nu bestaat er helaas een heel mooie gelegenheid om de zaak in de war te sturen. In
fig. 28a zien we n.l. de spanning aankabbelen als gevolg van de twee li jnsynchronisatiepulsen, die geïntegreerd werden; telkens daalt de puls weer tot de nullijn en dan komt
het eerste blokpulsje voor de rasterafbuiging; keurig kabbelt het omhoog om die span
ning van 3 volt te bereiken.
En nu komt de volgende rasterafbuiging, die door die extra halve lijnimpuls wordt
voorafgegaan. Wanneer nu het eerste blokpulsje komt, begint dat niet bij nul volt, maar
op een iets hogere spanning en aldus zal de 3 volt grens iets eerder bereikt worden
dan wenselijk is.
Om dit nu te ontgaan passen we de z.g. egalisatie-pulsen toe; in de tijd L komen
er twee. Om de invloed op de integrator van twee egalisatiepulsjes gelijk te
maken aan de invloed van één lijnimpuls moeten we die egalisatiepulsjes maar
wat magerder maken. Maar nu bereiken we, dat de blokpulsjes voor de vertikale afbui
ging praktisch op 0 volt beginnen. Ook de egalïsatie-impulsjes nó de rasterpuls hebben
als doel het scheppen van gelijke aanvangsomstandigheden voor de lijnpulsen van even
of oneven rasters.
Bij de televisiesystemen met positieve beeldmodulatie wordt vaak slechts één rasterpuls
afgegeven; ook hier laaf men echter deze voorafgaan en volgen door egalisatie-impulsen. De invloed van de egalisatie-impulsen op de differentïator voor de lijn-afbuiging is
dezelfde als die van de normale lijnpulsen (zie fig. 25). Sommige constructeurs vinden
de integratiekromme te "ruig" en passen daarom dubbele integratie toe; het resultaat
zien we in fig. 29.
Wij zijn nu zo ver, dat de "Startsignalen" een behoorlijke en bruikbare gedaante ge
kregen hebben, zodat ze ieder hun eigen afbuigingsmechanisme kunnen starten zonder
daarbij elkaar te beinvloeden.

Zaagtand-oscillatoren
We moeten ons nu gaan bezighouden met de oscillatoren, die in de televisie-techniek
gebruikt worden om op regelmatige tijdstippen een stroom met een zaagtandvormig ver
loop door de afbuigspoelen te zenden.
We verwachten van een dergelijke oscillator een vrij grote regelmatigheid in zijn han
delingen; deze handelingen moeten uiteindelijk leiden tot de vorming van een zaagtandspanning. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke afbuig-generator niet uit één
buis kan bestaan; we hebben er beslist meer nodig en treffen dan aan (fig. 30):
a) een oscillator, die met een zekere regelmatigheid zaagtandvormige spanningen pro
duceert, daartoe aangespoord door een sync-puls, en
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A) De opvolgende even en oneven rasters
liggen precies 312^ lijn na elkaar.
B ) De duur van de opvolgende rasters is
resp. 312i en 312a lijn.
C) De rasters duren resp. 312 en 313 lijn;
de beelden zijn niet langer geïnterli
nieerd en het beeld is streperig
(parigheid 100%).
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®
Fig.28
a) Lijnimpulsen, gevolgd door rosterpulsen (le raster).
b) Lijnpulsen, gevolgd door rosterpulsen (2e raster). Het niveau van de integrotiekromme komt iets hoger te
liggen, omdat de lading van de laatste lijnpuls nog niet aFgevloeid is. Spanning B wordt dus eerder be
reikt dan vereist wordt.
c) Lijnpulsen, egelisatiepulsen en rosterpulsen (le raster).
d) Lijnpulsen, egalisatiepulsen en rosterpulsen (2e raster). De integrotiekromme begint op nulniveau,
evenals in c.
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b) een versterker, die na het ontvangen van een zaagtandvormige spanning een stroom door
een paar afbuigspoelen zodanig doet lopen, dat een zaagtandvormige stroom ontstaat.
Want het is de stroom, die de elektronen doet afwijken van hun baan.
Er bestaan verschillende grondvormen van oscillatoren, maar voor de vertikale afbuiging
wordt de z.g. blocking oseillator (Duits: Sperrschwinger) het meest toegepast. In principe
kunnen we van elke normale oscïllatorschakeling een blokkeer-oscillator maken door de t
terugkoppeling extra sterk te maken en de zaak tijdsafhankelijk te maken. Dit laatste
doen we natuurlijk door het toevoegen van een R-C schakeling.
In fig. 31 zien we een ouderwetse detectorschakeling met terugkoppeling, die we, wanneer
we de terugkoppeling steeds maar sterker maken, b.v. door de spoelen L] en l_2 dichter
bijeen te brengen, of l_2 groter te maken, aldus gemakkelijk in een r.f.-oseiMotor
kunnen veranderen. Ll Cl bepalen de frequentie; C2 R bepalen bij toepassing als radioontvanger de hoogste weer te geven audiofrequentie. Ze hebben op de frequentie van de
generator geen invloed.
Het spreekt vanzelf, dat deze schakeling ook in een lage frequentie kan genereren; we
vergroten daartoe slechts L] en brengen b.v. een ijzerkern aan en/of vergroten C]. Het
signaal zal in het algemeen een sinusvormïg verloop hebben. Door de terugkoppeling ech
ter zéér sterk te maken verkrijgen we een gehéél andere toestand; we krijgen dan het z.g.
over-genereren. De buis slaat dan telkens even dicht. Voor een normale generator is dit
een bepaald ongewenste toestand. Maar bij de hierna volgende schakelingen is het ons
juist om een dergelijke situatie te doen.
In fig. 33 zien we de blokkeer-oscillator in verschillende uitvoeringen; in b herkennen
we fig. 31. In feite verschillen a, b en c maar weinig van elkaar; het is slechts een ver
plaatsing van onderdelen.
We zullen onze verklaring aan de hand van fig. a laten volgen; het spanningsverloop op
de diverse punten zien we in fig. 34a, b, c en d.
Wanneer we, na de katode de gelegenheid te hebben gegeven zich op te warmen, de hoog
spanning inschakelen, zal er onmiddellijk een anodestroom gaan lopen door L2; deze
stroom induceert evenwel over de roosterspoel Ll een spanning, waarvan de grootte afhangt
van de wikkelverhoudign L-j —L2- De richting van die spanning over Li is in faze met die
in L2 om terugkoppeling te verkrijgen; die kunnen we vinden met de wikkelrichting van
Lj t.o.v. L2. De bedoeling is nu, dat door die éne spanningstoot over L2 een grote span
ning in L] wordt geïnduceerd en dat hierdoor de roostercondensator C zover opgeladen
wordt, dat er enige tijd nodig is om te ontladen via de R; in die tussentijd is de buis dus
dichtgedrukt.
Het zit dus zo: over L2 ontstaat even een spanningstoot. Deze veroorzaakt een spanning
stoot van L], waardoor de rooster C flink wordt opgeladen en de buis gaat dichtzitten;
stroom houdt dus op en spanning over L2 verdwijnt.
Nu gaat dat verdwijnen wat abrupt en in dergelijke gevallen trilt de kring (waardoor in
feite de frequentie bepaald wordt) nog even na in zijn eigen frequentie L]C]. We spreken
dan van uïtslingeren. Dit alles gebeurt in tijd t], En nu is het wachten op het afvloeien
van de lading van C door R. De tijd hiervoor is t2« Enfin, we weten het al: is C groot en R
ook, dan duurt dat vrij lang. Is de C echter "leeg" en heeft de spanning op het rooster
weer een zodanige waarde bereikt, dat er stroom kan lopen, ja, dan begint het lieve leven
weer opnieuw.
Het spanningsverloop over de roosterspoel L] zien we bij fig 34a; de spanning over de
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Eén cyclus van een zaagtandgenerator.
Fïg.31
Een gewone oscillafor (teruggekoppelde triode).
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Fig.33
Drie vonnen van de blokkeer-oscillator(Engels: blocking oscïllator; Duits: Sperrschwinger).
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Multivibratonchakeling

a = Ual
c = Ua2

d

Fig.34
Het spanningsverloop op de diverse punten
van de blokkeer-oscillator; uit de aard der
zaak is het ons te doen om de kromme C,
dus de spanning over R-C.
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anodespoel 1-2 zien we bij fig. b; die is als het ware bijna het spiegelbeeld van a.
Het spanningsverloop over de condensator C zien we bij fig. c; in de tijd tj het tamelijk
snel opladen en gedurende f2 het ontladen via R.
Dit is nu de zaagtandspanning waarom het ons te doen is; niet ideaal, want de krommingen
die we bij alle ladingsgrafieken aantreffen, de z.g. e-krommen, zijn onmiskenbaar aan
wezig. De spanning van het rooster t.o.v. aarde vinden we in fig. d; in feite is deze fi
guur te beschouwen als een optelling van de figuren a en c.
Kort en goed: we onderscheiden twee perioden t] en t2^ gedurende t] is de buis geleidend
en ligt de condensator C via de inwendige weerstand van de buis parallel aan de spoel
L], waardoor de eigen frequentie lager wordt. Doordat er roosterstroom loopt is de kring
vrij zwaar gedempt. De tijdsduur t^ wordt bepaald door L] met zijn eigen capaciteit en
de waarde van C, alsmede door de demping.
Gedurende t2 trillen de kringen nog even uit, en de tijd t2 wordt door R-C bepaald.
In werkelijkheid is het verloop van de achtereenvolgende gebeurtenissen véél ingewikkel
der dan hier geschetst is, maar in het algemeen kunnen we met deze verklaring volstaan.
Het hoofdkenmerk is echter van deze schakeling, dat na één inleidende handeling er auto
matisch twee achtereenvolgende handelingen plaats vinden: de zeer snelle terugslag en
de langzame heen-slag (fig. 32).
De naam "heen-slag" en "terugslag" is hier wat slecht gekozen, maar we gebruiken die
namen, omdat ze in onze normale zaagtand zo genoemd zijn.
Verderop zullen we zien, hoe een sync-impuls als inleidende handeling voor een zaagtandgenerator kan optreden.
Er bestaan verschillende zaagtandosciMatoren, die verschillen van de blockïng oscillator;
b.v. de Multivibrator van fig. 35.
Deze bestaat uit twee buizen, waarbij één der buizen voor de benodigde tegengestelde
faze zorgt. De ingeschreven letters hebben dezelfde betekenis als in fig. 33a. Deze scha
keling dateert reeds van 1918 (Bloch). De werking is als volgt (zie ook fig. 36): Ergens
moet het spel beginnen; we nemen aan dat in B] de anodestroom begint te lopen; de span
ning op de anode (UQ1) zakt: de dalende spanning komt over C] op 't rooster van B2, zo
dat deze buis, waardoor óók stroom liep, dichtgedrukt wordt. Hierdoor gaat vanzelfspre
kend de spanning op de anode (Ua2) omhoog; via C2 wordt dit verschijnsel op het rooster
van B] overgebracht; de spanning hierop Ugl gaat dus nóg meer omhoog. Door de nu lo
pende roosterstroom in Bj wordt de linkerzijde van de condensator C2 sterk negatief op
geladen. Resultaat: rooster van B] wordt sterk negatief en buis B] zit dicht. Dit alles
verloopt zeer snel. Aan de afgeknepen toestand van Bj komt natuurlijk een eind en wel,
als C] via R] zich ontladen heeft en B2 begint stroom te trekken. De grap is dus, dat om
de beurt de buizen B] en B2 om de beurt naar adem happen; de tijd van de algehele pe
riode, dus van t] + f2 wordt bepaald door Rj Cj + R2 C2; de verhouding van de heenslag tot de terugslag door de verhouding
R,.C,
R2-c2
Er zijn nog meer Multivibratorschakelingen, die alle op hetzelfde principe berusten,
waarop we hier niet verder in zullen gaan (zie fig. 37).
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Fig.36
Spanningsverloop aan de roosters en de anoden van de buizen
V] en V2 van een multivibrator.
Uit de aard der zaak is het ons bij de T.V. te doen om de
zaagtandspanning, waarvan we de heenslag vinden op het
rooster van V2 (kromme b) en de terugslag op het rooster
van V] (kromme d).

Fig.37
Een andere bekende Multivibratorschakeling. De
terugkoppeling en faze-draaiing geschiedt door
de gemeenschappelijke katodeweerstand van buis I.
C-R bepalen de tijdsduur van de heenslag.

R

Fig.38

Hl

Transitronschakeling met een pentode.
In plaats van een tweede buis benutten
we het schermrooster en het vangrooster.
Werking nagenoeg als van de Multivi
brator van fig.35 en 37.
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Tenslotte zien we in fig. 38 de z.g. Transitron-schakeling, waarbij het schermrooster en
het vangrooster de tweede buis geheel kunnen vervangen.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat de blokkeeroscïllator stabieler is en minder ge
voelig voor storingen dan de multivibrator.
De vraag is nu: hoe beïnvloeden we nu de tijdsduur van de zaagtandoscillator? Wanneer
we dit zeggen, bedoelen we natuurlijk de tijdsduur t2; tl hebben we liefst zo kort moge
lijk. We mogen de vraag ook aldus formuleren: hoe maken we, dat \2 in onze TV-ontvanger even lang duurt als in de zender? Er zijn verschillende mogelijkheden:
a) door het veranderen van de RC tijd, b.v. door R te veranderen;
b) door het veranderen van een aan te brengen neg. roosterspanning van de buis die
de zaagtand opwekt.
c) door een impuls, dus een spanningsprong, waarmede we het normale verloop van
de zaagtand verstoren en b.v. het leeglopen van C op een door ons gewenst tijdstip on
tijdig afbreken.
Deze laatste methode beschouwen we als de juiste toepassing van het begrip synchronisatie.
Grijpen we dus niet in, dan zou de heenslag t2 wat langer duren; door de synchronisatieimpulsen beperken we zijn tijdsduur t2 tot de door de zender opgelegde waarde. Aan t]
komen we dus niet; we breken alleen t2 voortijdig af.
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Fig.39
Moiré door verkeerde instelling
van het 5,5 MHz sperfilter in het
video-circuit.
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Geluidskanaal met tweetraps m.f.-versterker op 5,5 MHz (Telefunken FE 24).
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Hier zitten meestal de fouten bij de ratio-detector.
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SERVICE AANHANGSEL TV-LES No. 8
In dit aanhangsel zullen we de mogelijkheden van storing in het geluidsgedeelte eens
onderzoeken.
Er bestaan twee systemen om het geluid over te brengen, zoals we weten, n.L: het interdraaggolfsysteem, waarbij het signaal met de verschil frequent ie van 5,5 MHz afgetapt
wordt na de videodetector en het z.g. paral lel-ge luidsysteem, waarbij nd de mengtrap
in de kanaalkiezer een geheel afzonderlijke m.f. versterker aanwezig is.

Het interdraaggolfsysteem
Maar ook bij het interdraaggolfsysteem zien we nog 2 mogelijkheden. We tappen n.l. in
de goedkopere toestellen het interdraaggolfsignaal af nd de videoversterker, die dus niet
alleen het videosignaal versterkt maar ook de le versterkings m.f.-trap voor het geluid
vormt. Via een klein condensatortje(l 6 7 pF) gaat het m.f.-signaal naar de 2e geluidsm.f.-trap, waarvoor een EF 80, PCF 80 of EBF 89 fungeert. Via een bandfilter komen we
dan op de discriminator. Nu bevat de 5,5 MHz geluidsdraaggolf niet alleen het in fre
quentie gemoduleerde geluidssignaal, maar ook nog een amplitude modulatie, die afkom
stig is van een periodieke onderbreking in het videosignaal. Het is de z.g. interdraaggolfbrom, met harmonischen van de beeldfrequentie, 50 Hz.
Deze hinderlijke amplitude-storing kunnen we alleen onderdrukken, als zowel de m.f.-geluidsversterker als de FM-demodulator goede begrenzende eigenschappen bezit. Bij de duur
dere ontvanger wordt de geluids-m.f. reeds onmiddellijk na de videodetector afgenomen.
Op dit lage signaalniveau is het gemakkelijker het signaal te begrenzen en aldus van de
ongewenste amplitudemodulatie te ontdoen. Natuurlijk moeten we er in beide gevallen
voor zorgen, dat het 5,5 MHz. geluidssignaal niet op de katode van de beeldbuis komt,
anders krijgen we in het beeld de z.g. moiré-storing, (fig. 39).
Voor de FM-demodulatie wordt vrijwel overal de ratiodetector toegepast. Als gelijkrichtdiode gebruikt men de OA 79, OA 81 of OA 172. Om straling te ontgaan (b.v. in harmo
nischen van de interdraaggolf, dus van 5,5 MHz) kapselt men de gehele ratio-detector in
een busje in.
We geven hier twee schakelingen van ontvangers uit de industrie, (fig. 40 en 41).

Het parallel-geluidsysteem
De andere mogelijkheid van geluids-m.f. versterking wordt uitsluitend toegepast wanneer
het geluid in amplitude gemoduleerd is. We vinden deze schakelingen in Nederland in
4-normen ontvangers en in België tevens in de gewone streekontvanger.
De geluidsmiddelfrequentie ligt net zoveel lager als de afstand tussen de beide draaggolven,
in België is dat evenals bij ons 33,4 MHz. Op deze frequentie is de versterking per
trap echter gering, zodat voor goede kringen moet worden gezorgd, waarbij echter de
bandbreedte veel geringer is dan voor de video-frequentie, n.l. 200 kHz. Dit kanaal is
betrekkelijk smal en stelt hoge eisen aan de stabiliteit van de oscillator in de kanaal
kiezer, die n.l. in Band III op meer dan 200 MHz werkt. Als die oscillator ook maar nog
zo we inig verloopt, dan is het geluid verdwenen. FM is daarom als parallelgeluidssysteem
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Hier zitten meestal de storingen in de a.f.-versterker.
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Zo regelen we de ratio-detector af. (zonder wobbler)

ongewenst, maar bij AM, waar het niet anders kan, moet de oscillator zéér stabiel zijn.

Tabel van storingen in het geluids-gedeelte
Symptomen

Moge lijke oorzaak.

Maatregelen.

Geen geluid, geen ruis,

Fout in de video-detec-

Met de scope het signaal op

ook niet in het beeld.

tortrap. Diode defect.

stuurelectrode van beeldbuis
controleren.

Zie figuren 42, 43,

Diode en correctiespoelen met

44, 45, 46, 47, 48,

ohmmeter controleren, conden-

49 en 50.

satortjes op sluiting controleren.
Regelspanning niet aan

Regelcircuit met BVM vervolgen.

wezig of te hoog; ge

Zie fig. 50

regelde buizen (rf en mf)
dichtgedrukt.
Fout in laatste mf-buis.

Buis uitwisselen.

Als voren, doch bovendien

Alleen bij inter-draag-

Werkspanningen aan video-eind

kan max. helderheid niet

golf: Video-eindbuis

buis controleren; buis eventu

bereikt worden.

uitgevallen.

eel verwisselen.

Geen geluid, wél ruis.

Zender uitgevallen.

Met meetzender controleren.

Foutieve afstemming of

Kanaalkiezer verdraaien. Oscil

contactstoring in ka-

lator controleren.

naalkiezer.

Helemaal geen geluid.

Alleen netbrom hoorbaar.

Fout in oscillator of fout

Buizen controleren; spanningen

in mengtrap.

en stromen meten.

Luidspreker niet aange

Toevoerleidingen ohms door

sloten.

meten.

Spanningen op a.f.-bui

Spanningen - stromen doorme

zen niet aanwezig.

ten; buizen verwisselen.

Spanningen op a.f.-bui-

Spanningen meten; buizen ver

zen zijn er niet.

wisselen.

Onderbreking involume- Ohms doormeten.
regelcircuit.
Interdraaggolf m.f.-fil-

Buizen beproeven; filters door

ters of ratio-detector

meten; condensatortjes op slui

defect.

ting of onderbreking controle
ren. Met wobbler de gehele
interdr. m.f.-trap systematisch
doormeten._____________________
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(1) Boven: AVC-kromme, die we verkrijgen bij het verstemmen van de meetgenerator.
Fig.47
(2) Beneden: De discriminator-kromme, op dezelfde wijze verkregen, (zie ook afb.23 van les T6)

Fig.48
R.f.-m.f. doorlaatkromme.
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Symptomen
Ruis hoorbaar; door ver
draaiing van de fijnregeling van de kanaalkiezer
verandert de ruis.
Moiré in het beeld,
(fig. 39)

Geluid gaat vergezeld
van kraakgeluiden of
brom.
Bromsterkte afhanke
lijk van beeldinhoud
en stand van de fijnregeling op kanaalkie
zer.

Zie fig. 49

Moge lijke oorzaak.

Maatregelen

Geluidzender uitge- i

Controle: geluidzender gedeelte van T.V. service generator
inschakelen.

vallen

M.f. versterker is ont
regeld; geluidssperfilter
op te hoge frequentie
ingesteld.

M.f.-kromme opnemen met
scope.

5,5 MHz. sperfilter de
fect of ontregeld.

Opnieuw afregelen.

Alleen bij interdraaggolfontvangers: te groot
signaal op ontvangeringang. Werkpunt videoeindbuis verkeerd inge
steld. Synchronisatieimpulsen zijn begrensd.

Met scope het signaal op beeld
buis controleren. Amplitude
van sleutel-regelimpuls op
regelbuis controleren en ver
gelijken met schema. Even
tueel dempweerstand over antenneklemmen schakelen.

Fijnregeling niet goed
ingesteld.

Bijregelen. Kraken moet bij
goede instelling verdwijnen.

Begrenzertrap in ge
luid m.f.-versterker
werkt niet goed.

Spanningen opmeten. Buis ver
wisselen.

Elco in ratiodetector
defect.

Elco verwisselen.

Geluids-sperfilter staat
op te lage frequentie
ingesteld.

M.f. kromme met scope opne
men.

M.f. filters in geluidsm.f.-versterker ontre
geld.

M.f. kromme opnemen.

Dioden in combinatiebuis, b.v. EBF 92 defect.

Buis uitwisselen.

Instelling controleren met BVM
Z.g. intercarrier-brom,
een sterk ratelachtig ge aan de hand van toestelgegevens.
luid. Instelpotmeter voor
A.M. onderdrukking bij
ratio-detector ontregeld.
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Ep
Rohrenvoit meter

Fig.49
Oscillogram van de ratel, veroorzaakt
door de lijnimpulsen.
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Nalopen van het AVC-circuit.
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Typisch voorbeeld van een videoversterker voor negatieve modulatie. Links komt het videosignaal binnen van
de videodetector. Bij K zit de contrastregelinrichting (via video versterkbuis); H is de helderheidsinstelling,
terwijl bij FH de aansluiting is voor de afstandsbediening van de helderheidsinstelling. L2 is een peakingcoil, correctie-spoel om de hoge videofrequenties wat op te halen. De combinatie L] , in serie met Rj,
geven correctie voor frequentie en faze (looptijd1.). De terugslagonderdrukking van zowel raster als lijn ge
schiedt op het rooster von de beeldbuis. Via C4 komt de terugslag van het raster via
en Cg komt de
terugslag van de lijn binnen. Het triodegedeelte van de ECH81 bevat hier een begrenzingsdiode met posi
tieve drempelvoorspanning, die ook voor de afvlakking zorgt. Deze diode dient tevens om tijdens de héénslagen een constante helderheidssturing te verkrijgen, onafhankelijk van de beeldinhoud. Daarom is hier
géén zwartsturingdiode in het katode-circuit nodig.

De afbeeldingen in het Service Aanhangsel werden ontleend aan het boek "Fernseh-Service-Handbuch"
door ing. G. Fellbaum - uitg. Franzis Verlag München.
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Symptomen
Geluidsweergave vervormd.

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Nul doorgang bij de

Discriminatorkromme controleren.
A.V.C.-kromme controleren.

ratio-detector klopt
niet.
a.f. buis trekt roosterstroom.

Buis uitwisselen.

Koppel condensator naar
a.f.-eindbuis is lek.

Met buisvoltmeter de spanning
op rooster eindbuis controleren.
Indien de waarde niet juist is
condensator vernieuwen.

Sluiting tussen windingen
in de uitgangstransf. of:
e I co over de katodeweer
stand eindbuis maakt
inw. sluiting.

Katodestroom eindbuis meten of
spanning over katodeweerstand
meten. Indien te hoog, uitgangstransf. vernieuwen.

Roosterlekweerstand
eindbuis onderbroken.

Met ohmmeter nameten t.o.v.
chassis.

Fout in tegenkoppeling.

Tegenkoppelingcircuit met ohm
meter controleren.

Afscherming onderbro
ken of niet meer geaard.

Met ohmmeter doormeten.

Stotteren bij grote geluids
sterkte.

Ontkoppelelco van
schermrooster geluideindbuis onderbroken.

Andere elco inzetten.

Sterke netbrom.

Afvlakelco's onderbroken Tijdelijk andere elco's proberen.
Chassisverbinding elco's contro
leren.

Geluidsweergave wordt
begeleid door fluittoontjes of blubberachtige
geluiden (z.g. motorboating).

We geven hier nog het schema (fig. 52) van een veel voorkomende schakeling van het
o.f.-gedeelte. Romeinse cijfers wijzen naar de plaatsen waar we de fouten moeten zoe
ken. Verder geven we nog enige krommen van de ratio-detector, waarbij de nuldoorgang resp. te laag, te hoog en goed is.
Voor het doorwobbelen van de 5,5 MHz m.f.-versterker moeten wij verwijzen naar de
Meetcursus van de MK, waar in de 8e les de gehele meet-en serviceprocedure wordt
beschreven, zowel voor FM als voor AM geluid. Vele van de hierboven opgesomde fou
ten met hun oorzaak en hun herstelprocedure zijn volledig van toepassing bij het Paralleltoon systeem. Voor het goede overzicht geven we ook hiervan een fabrieksschema.
We zien, dat de geluids-m.f. hier met transistoren is uitgerust. Het mlf.-signaal komt
binnen bij IX; het is afgetakt na de mengbuis. In feite kunnen we hierbij, wat het zuiver
a.f.-gedeelte inclusief de A.M. detector betreft, geheel naar de ratiotechniek verwijzen.
Bij de schema's hebben we de tekst in de oorspronkelijke taal laten staan; we nemen aan
dat de gebruikte termen wel algemeen bekend zijn inmiddels.
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VRAGEN BIJ DE 8e LES

1. Waf is de taak van de synchronisatie-scheider?
2. Welk bezwaar bestaat er tegen een zendsysteem met negatieve beeldmodulatie,
gezien uit hef oogpunt van verstoring der synchronisatie?
3. Beschrijf een van de manieren, waarop we de synchronïsatie-impulsen afscheiden
bij een negatief gericht videosignaal.
4. Beschrijf (met schetsje) hoe we een synchronïsatiesignaal van een zendsysteem
volgens de CCIR-normen achtereenvolgens van beeldinhoud en van ruis kunnen
ontdoen.
5. Wat zien we in een beeld, wanneer de lijnsynchronisatiesignalen niet op gelijke
tijdsafstanden na elkaar komen?
6. Wat verstaan we precies onder de RC-tijd (tïjdsconstante)?
7. Laat in een schetsje zien, hoe een langdurige puls tevoorschijn komt achter
een integrerend netwerk.
8. Vertel hoe een korte puls, b.v. een lijn-sync puls erachter een differentiërend
filter (netwerk) uitziet.
9. Waaraan kunnen we zien, dat bij de lijnsyncpulsen slechts het voorfront van de
pulsen belangrijk is?
10. Waarop berust de integrerende werking van de integrator?
11. Waarom zijn de egalisatie-pulsen onmisbaar?
12. Waarop berust de werking van de blocking oscillator?
Vertel uit welke schakeling deze ontstaan is.
13. Vertel waarom we dergelijke oscillatoren moeten synchroniseren.
14. Wanneer we een zaagtandvormige trilling gaan synchroniseren zullen we öf de
duur van de heenslag öf de terugslag moeten bekorten. Vertel welke.
15. Wat verstaan we onder het begrip "parigheid"?

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm, of op welke andere wi|ze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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TELEVISIETECHNIEK LES 9
Synchronisatiescheider
In de vorige les zagen we op welke manier we de synchronisatiesignalen voor de horizon
tale en de vertikale afbuiging konden scheiden van het beeldsignaal; in figuur 1 zien we
hoe de afzonderlijke scheiders voor de vertikale en horizontale afbuiging
eigenlijk parallel geschakeld zijn, en dat op de netwerken vóór de roosters van beide
buizen precies dezelfde synchronisatiesignalen terecht komen, n.l. de lijn-sync- en de
roster-sync-pulsen.
Maar tenslotte zijn nu toch ook de synchronisatiesignalen van elkaar gescheiden en nu
zullen we moeten nagaan op welke manier we met behulp van de synchronisatiesignalen
kunnen maken, dat de lijn- en rasterafbuigingsgeneratoren in onze TV-ontvangers tege
lijkertijd met de lijn- en rasterafbuigingen in de zender gaan werken.
We zullen beginnen met de generator voor de vertikale afbuiging en bezien hiervoor
fig. 2, die we in de vorige les reeds zagen.
De kromme 2b geeft ons het spanningsverloop op het rooster van buis B2, de rechtse buis
uit fig. 3. De bovenste lijn van deze figuur b is de nul-lijn; de daaronder getekende lijn
is de z.g. kantel lijn. Dit wil zeggen, dat wanneer de spanning op het rooster de door deze
lijn voorgestelde waarde bereikt, de anodestroom zal gaan lopen. We zien deze kromme
nog eens afzonderlijk in fig. 4a.
Wanneer we nu het tijdsverloop van de heen-slag t^ willen beïnvloeden, zouden we b.v.
het R-C produkt van R.C. kunnen veranderen. Meestal laten we de
dan onveranderd
en veranderen we R^. In tig. 5 zien we bij a, b en c drie verschillende tijden voor verschillende waarden van R^.
Een andere methode bestaat in het veranderen van de roosterspannïng van de oscillatorbuis(-zen);; in dit geval liggen R^ en R£ natuurlijk niet aan aarde maar aan een instelbare
ge I i j kspann i ngsbron.
In figuur 6a, b en c zien we, dat hiermede als het ware de kantel lijn "omhoog" of omlaag
gebracht kan worden en dat we op die manier de tijdsduur van tj in de hand hebben. Drie
verschillende instellingen zien we in a, b en c.

Synchronisatie
Hoewel we hiermede de duur van de zaagtandverschijnselen met de hierboven aangegeven
methoden in de hand hebben, wordt hieronder toch nog niet het synchroniseren verstaan.
Dit is echter wel het geval met de methode van fig. 6d, 6e en óf, waarbij een van buiten
komende impuls op het rooster van buis 2 een einde maakt aan de ontlading; komt die
impuls vroeg dan zien we fig. 6d; komt hij later dan zien'we fig. 6e, terwijl de zaagtand
zijn normale levensduur behaalt in het geval, dat er in het geheel geen impuls op het
rooster komt (fig. óf). Dit betekent echter, dat de RC-tijd van de schakeling steeds langer
van duur moet zijn dan de te verwachten tijd t^. Als impuls fungeert voor de rasters het
geïntegreerde signaal, zoals we dat in de vorige les leerden kennen en dat we nu in
fig. 7 nog eens zien.
Het hier beschrevene geldt uit de aard der zaak niet alleen voor de multivibrator maar
ook voor b.v. de blocking oscillator of de miller integrator, een oseillatorschakeiing, die op
deze plaats vaak toegepast wordt. In ieder geval hebben we gezien, hoe we met de
synchronisatie-impuls de zaagtand oscillator er toe kunnen brengen zijn héénslag af te
breken overeenkomstig het bevel van de zender.
T9-I
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Fig. 1
De beide scheid ingstrappen voor resp. lijn- en roster-impulsen lopen in feite
parallel. Rechtsboven zien we het differentiërend netwerk en rechtsbeneden
het integrerend netwerk, zie fig 29 vorige les. De eerste buis zorgt er voor
dat het complete videosignaal slechts de beide synchronisatie signalen
overblijven, en de beeldinhoud verloren gaat. De buis is een amplitudebegrenzer waarin de stoorpulsen op de syncpulsen worden afgesneden.

£a
O) Buisl

(Buis afgeknepen)

Fig. 2

(Buis geleidt)

Spanningsverloop aan het rooster (EG)

Spanning constant door
ff roosferstroombegrenzing

b)

en anode (EA) van buis 1 en 2. Uit de'
aard der zaak is het ons te doen om de
kromme (b), op het rooster van buis 2.

I

Buis2

I ^----- ---- Kante!lijn
R1fCt

C) Buis2

d>BE
Jst

(Begin van de anodestroom)

.TH
f

YR2j C2
ct

C2

BI

=5

ad
Fig. 3

Ir?

ri

b

Multivibratorschakeling.

II
a

KaaUllij»

Fig. 4
Het spanningsverloop op het rooster (b van fig.2);
wanneer dit de z.g. kantellijn bereikt slaat de
multivibrator om en wordt de heenslag afgebroken.
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Wat er nu gebeurt wanneer om de één of andere reden de synchronisatie wegvalt zienwe in fig. 8b, waar het beeld óf naar boven, óf naar beneden aan de wandel is. Het
verlopen van één beeld per seconde wijst op een frequentieverschil van 2% tussen de
tijdsduur van één raster zoals die door de zender gegeven is (t 1) en de rasterduur van
onze generator (t 0). (fig. 8a)
Dat de methode, genoemd in fig. 5 en 6a, b en c nooit toegepast wordt, vindt zijn oor
zaak in de onstabiliteit van onze netspanning; een kleine netspannïngsvariatie zou onze
hele synchronisatie in de war sturen; wél gebruiken we echter een variabele weerstand
in het Rj-C,j filter van fig. 3 om de oscillatorfrequentie in de buurt van ware zaagtandfrequentie te brengen.
Toch wordt ook synchronisatie-methode met een puls op 't rooster nog bedreigd door
verschillende verschijnselen. De voornaamste daarvan is storing door ontstekingsvonken
van benzinemotoren in auto's en motorrijwielen; helaas veroorzaakt deze storing een op
lading van het integrerend filter en dus een impuls, die veel op de "echte" lijkt. Komt
hij echter vroeg, dus b.v. midden in de rastertijd, dan kan hij geen invloed op
uit
oefenen; komt hij tegen het eind van de rastertijd, ja dan is het resultaat een vroegtijdige
beëindiging van het raster.
In de figuur 9 zien we niet alleen de gewenste rasterimpulsen, maar tevens een aantal
willekeurige andere impulsen van verschillende tijdsduur en amplitude, die dus het inte
grerend filter aangesproken hebben; zij hebben echter géén invloed wanneer ze meer dan
de tijdsafstand S vóór de echte impuls komen.
Duren echter de storingen langer en treden ze in groepjes op, dan kunnen ze onze rastersynchronisatie volledig in de war sturen (fig. 10), maar het is slechts de laatste groep,
die voor het verstoren aansprakelijk is, want slechts deze valt binnen tijdsduur S vóór
de echte rasterimpuls.
De invloed van ruis op de rastersynchronisatie is gering, omdat ook deze ge'integreerd
wordt; in fig. 7 zien we het ongevaarlijke resultaat.
Een nare storing kan door net-brom veroorzaakt worden; meestal is deze brom het gevolg
van een afvlakkingsfout en het resultaat is, dat onze rasterimpuls niet zijn loopbaan aan
vangt vanuit een stabiele nul-lijn, maar van een nul-lijn, die de afspiegeling van een
sinus vormt, waarbij de impuls nu eens op een sïnustop, dan weer eens in een sinusdal
belandt, ongeveer zoals een kurk in het water zich gedraagt, wanneer we daarin een
steen gooien. Het resultaat kan dan zijn, dat de impuls niet doorkomt en de synchroni
satie verloren gaat (fig. 11).
Nu zal men wel de vraag willen stellen: maar hoe lang duurt het gevaarlijke tijdsgebied
S nu? Wel, meestal drukken we die tijd S, het synchroniseerbereik, d.i. de tijd waarin de
zaagtandgenerator vatbaar is voor synchronisatie, uit in procenten van de gehele tijds
duur van één raster, t.
Om nu de mogelijkheid van storing te verkleinen zal men die tijd S zo klein mogelijk
maken, b.v. 3% van T. De benodigde impuls zal dan, zoals in fig. 12 te zien is, maar
betrekkelijk klein behoeven te zijn.
Heeft men het synchroniseerbereik vergroot tot b.v. 50% van t, dan is de kans, dat een
vreemde impuls binnen S valt heel groot, maar daar tegenover staat, dat die stoorimpuls
een grote amplitude moet hebben om de k'.itellijn te bereiken. De vraag is nu, waarom
men dit bereik zo groot zou maken, maar wanneer we denken aan de TV-ontvangers, die
voor 4 normen omschakelbaar moeten zijn, dan is dit grote "vangbereik" wel verklaar
baar. Overigens zien we in fig. 12 ook nog hoe bij een synchroniseerbereik van .50%
T9-3
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Fig. 5
Door de weerstand Rj- in fig. 3 te
veranderen, kunnen we de tijdsduur
van de heenslag tj befhvloeden.
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Fig. 6 d, e, f.
De heenslag van de zaagtand kan beëindigd
worden door een impuls op het rooster van één
der buizen. Ook hier zien we dan 3 mogelijkheden
onder elkaar getekend: de tijd tl is in drie geval
len verschillend (d,e,f).

Fig 6 a, b, c.
Spanningsverloop EG op het rooster van
buis B2.
a. Normaal verloop van de zaagtand; tl is de
heenslag b. Door de roosterspanning te verlagen komt de
z.g. kantellijn hoger te liggen en duurt de
heenslag tl langer.
c. Door de roosterspanning te verhogen, duurt de
heenslag korter.
Fig. 7
Door de integratie gaan de ruispieken, die we boven zien,
vrijwel geheel verloren; de uiteindelijke vert. sync.puls,
die op het rooster van de vert. afbuigoscillator komt, zien
we beneden; in fig. 9 en 10 zien we deze puls in een
smallere gedaante, maar dat is een kwestie van schaal-waarde.
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Fig. 8a
Als de synchronisatiepulsen (boven) niet doordringen
tot het rooster van de frequentie bepalende buis, gaan
de zaagtanden beneden een eigen leven leiden.
Fig. 8b
Het beeld staat niet stil zolang de beeldosciilator niet synchroon loopt. Een
beeldverschuiving per seconde betekent een frequentieafwijking van 2%. De beel
den bewegen naar boven als de osciilatorfrequentie lager is dan de oscillatorfrequentie van de zender; de beelden lopen naar beneden als de rasterfrequentie
hoger is.

Sloorpulttn

/

Vert. syne. pulsen

1,1 1,1

-4^

. | 11 11,

i
Fig. 9
De dunne streepjes stellen stoorpulsen van de verschillende amplituden
voor; de dikke zwarte pulsen zijn de vert. syncpulsen die we hier in
"gecomprimeerde vorm" zien; uitgerekt zagen we ze in fig. 7.

Groepje sloorpuiten
Sync. pulsen

/

I

I
-4L-

Fig. 10
De groepjes dunne lijntjes zijn gegroepeerde
stoorpulsen.

Fig. 11
Als een dobber op de golven daalt en
rijst de vert. syncpuls wanneer de afvlakking onvoldoende is, waardoor de
synchronisatie soms uitvalt.
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Fig 12
Slechts impulsen die boven de kantel lijn uitsteken hebben invloed op de "synchronisatie".
Indien het "synchronisatiegebied" 50% bedraagt, moet de stoorimpuls groot zijn, wil hij
de synchronisatie veroorzaken (zie het linker pijltje), t is de maximale tijdsduur van een
rasterperïode; tl is het punt waarbij de oscillator uit zichzelf omkantelt, wanneer geen
De grootstmogelnke
verschuiving van net beeld
door een stoorimpuls bij
een synchronisatie gebied

syncpuls binnenkomt.De ruimte tussen
tl en t2 vormt een synchronisatie
S.5ÖXvJ S= 3% van t

gebied van 3% van t; tl - t3 vormt

L-ti

een synchronisatiegebied van 50%.
In plaats van synchronisatiegebied

o

fl
Kantellijn

spreken we wel van "vanggebied".

//

ÉSt»*

b/i
syncf>ronlblJ 50%> satie gebied.

Stoorgevoeligheid van de multivibrator.
•
I

j%
b) van 50%

Vereiste impuls hoogte
Fig. 13

Ql van 3%

i

__

7*

Kantellijn
l
I
I
I
I

I
I
I

1? t

Rooster van
buis 1

•H*p.

X v*,.
•fbuigspo«l«n

Kantellijn

/

Rooster van
buis 2

ï

ÏÏ

Fig. 14
De eindtrap van de vertikale afbuiging in zijn
eenvoudigste vorm; de spoelen zijn in serie

----- -- lijd

geschakeld en opgenomen in de anodekring.

Fig. 15

De afbuigspoelen zijn hier hoog-ohmig; de

De spanning (Vs) en de stroom (Is) in het

zelfinductie is hoog.

secundaire circuit, getoond in het ideale
geval.
ïlfoom

i

—ti|d

Fig. 16a

a

—- t.,o

b

lijd

c

Stroomverloop wanneer een zuivere ohmse weerstand op een gelijkspanningsbron wordt aangesloten.
De stroom bereikt vrijwel onmiddeUijk zijn normale waarde en blijft verder constant.
16b Stroomverloop, wanneer een spoel met geringe zelfinductie op een gelijkspanning wordt aangesloten.
Gedurende een korte tijd tl verloopt de stroom volgens een exponentiële kromme, daarna gedraagt de
stroom zich geheel als bij een ohmse weerstand.
16c Een spoel met een grote zelfinductie is aangesloten op een gelijkspanning. De tijd vóórdat de stroom
constant wordt duurt nu veel langer (tl).
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het beeld sprongen van de halve beeldhoogte kan maken.
Het hier gegeven betoog slaat in de eerste plaats op blocking-oscillators en de transitronschakeling, maar geldt önverminderd voor alle multivibratorschakelingen. Het nare hierbij
is overigens, dat hier elk der beide buizen aanleiding kan geven tot vroegtijdige rasterwisselingen, zodat we het bereik S beslist enkele malen groter dan 3% moeten maken

(zie fig. 13).
Tot zover de synchronisatie van de vertikale rasteroscillator.
De horizontale of lijnoscillator is in principe op precies dezelfde wijze uitgevoerd als de
hierboven beschreven rasteroscillator; meestal geeft men de voorkeur aan blocking oscillatoren, maar multivibrators komen ook vaak voor. Ook de synchronisatie kan principieel
op dezelfde wijze tot stand komen als hiervoor werd beschreven, maar de kans op ver
storing van de synchronisatie is bij de syncpulsen voor de horizontale afbuiging helaas
veel groter dan bij de rasterafbuiging, voornamelijk omdat de syncpuls hier veel korter
van duur is, waardoor reeds een betrekkelijk geringe hoeveelheid ruis de blokvorm on
herkenbaar kan verminken, zodat er geen sprake meer is van goede synchronisatie.
Bij de volgende les, die aan de horizontale afbuiging gewijd is, gaan we verder in op
de veel grotere moeilijkheden, die daarbij optreden.

Eindtrap vertikale afbuiging
We zullen nu even afstappen van de voor-trappen om de eindtrap van de vertikale
afbuiging eens van nabij te gaan bezien.
In zijn eenvoudigste vorm zou die er uit kunnen zien als in fig. 14. We zien daar de
beide, in serie geschakelde afbuigspoelen opgenomen in het anodecircuit van de buis,
die een normale eind-pentode kan zijn. Door een zaagtandvormige spanning op het
rooster los te laten kunnen we een stroom van gelijksoortige vorm door die spoelen ver
wachten, evenals dit bij elke fatsoenlijke laagfrequentversterkerbuis het geval moet
zijn. Zoals we weten is de vertikale afbuigfrequentie 50 Hz (ook al passen we geïnter
linieerde aftasting toe) en voor deze lage frequentie gedraagt de spoel zich ongeveer
ais een ohmse weerstand (fig. 15).
Zo op het eerste gezicht zou dus deze vertikale afbuiging gemakkelijk opgelost zijn; in
de praktijk is de zaak natuurlijk niet zo eenvoudig. Want al verloopt dat aangroeien
van de stroom, dus de heenslag nu wel in betrekkelijk lange tijd, de terugslagtijd duurt
héél kort, maar 5% van die heenslagtijd en de uitwerking van die snelle afbraak van het
magnetische veld is niet zonder gevolgen. We moeten hier even de Wet van Lenz in
herinnering brengen: Wanneer we op een spoel een gelijkspanning aansluiten, dan zal
in deze spoel een tegenspanning opgewekt worden, die de oorspronkelijke gelijkspan
ning zal tegenwerken. Het gevolg is, dat de stroom in een spoel niet onmiddellijk begint
te lopen, doch eerst na enige tijd. Daardoor ziet de spannings-karakteristiek van een
spoel er heel anders uit dan die van een ohmse weerstand. In fig. 16 zien we naast el
kaar die kromme voor een ohmse weerstand en daarnaast die voor een spoel met een
kleine zelfinductie en daar weer naast één voor een spoel met een grote zelfinductie.
Het gekromde gedeelte noemen we een e-kromme, omdat deze kromme z.g. exponentieel
verloopt. Begrijp goed, dat we hier slechts een weerstand of spoelen aansluiten op een
gelijkspanning; duidelijk zichtbaar is het, dat de zelfinductie van de spoel een grote
rol speelt in de tijdsduur van de e-kromme; is de kromme eenmaal horizontaal, dan is
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Fig. 17
Schakeling van fig. 16a, b en c.
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Fig. 19

Verloop van een spanning en stroom resp. over
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en door de afbuigspoel (zie fig. 14). Inde beide
figuren rechts zien we de vervangingsschema's
a) tijdens de heenslag (tl-t5),b) tijdens de

/?/

terugslag (t5-t6).

*2

L

IC”
ES

b

♦ Hsp.

Fig. 20
Afbuigspoelen voor de vertikale afbuiging aan
gesloten op de secundaire van de vert. uitgangstransformator.
Fig. 20a
Vervangingsschema van een buis, door een trans

ft

formator gekoppeld met de afbuigspoelen.
Ri is de inwendige weerstand van de buis;
L is de zelfinductie van de secundaire wikke
ling, terwijl R2 de z.g. spreidingsweerstand
voorstelt van de transformator en R3 uitein
delijk de afbuigspoelen voorstelt.
Deze vormen uitsluitend een ohmse weer
stand.
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de stroom blijkbaar niet meer aan verandering onderhevig. Verbreken we nu de spanning
dan zal ook nu de zelfinductie zich tegen wijziging van de bestaande toestand verzetten.
In dit geval zal de spoel gedurende een korte tijd een spanning opwekken, die echter niet
zoals bij het inschakelen de gelijkspanningsbron tegenwerkt, doch meewerkt; ook
nu verloopt de stroom volgens een e-kromme. Maar er is echter een belangrijk verschil
t.o.v. het inschakelverschijnsel: over de spoeleinden ontstaat een spanning, die ettelijke
malen hoger is dan de oorspronkelijk aangelegde gelijkspanning. We noemen dit de EMK
van zelfinductie. Lang duurt dit verschijnsel niet. We vinden een praktische toepassing
van dit verschijnsel in de ontstekingsbobine van onze automotor, waarbij spanningen
van 20.000 volt bereikt worden. Overigens is dit verschijnsel hier bepaald als onwelkom
te beschouwen (fig. 18).
Bij de eerder gegeven voorstelling van zaken gaan we er van uit, dat die gelijkspanning
zo zonder overgangstoestand aan- en uit-geschakeld wordt. Schakelen we echter de stroom
zachtkens in, via een steeds kleiner wordende serieweerstand, dan vinden we feitelijk
geen verschillen tussen een weerstand en een spoel; wanneer ook het uitschakelen via een
steeds groter wordende weerstand verloopt, gedraagt de spoel zich eveneens ohms.
Bij bovenstaande voorstelling omtrent de afbuiging zijn we van een gelijkspanningsbron
uitgegaan.
Nu is een zaagtandspanning wel heel iets anders dan een gelijkspanning, want evenals
bij een wisselspanning herkennen we bij de zaagtand een telkens terugkerend verschijnsel,
terwijl we bij gelijkspanning met een éénmalig verschijnsel te maken hebben.
Het hangt nu helemaal van de zelfinductie van de spoel en de frequentie van dit ver
schijnsel af, welke kromme van fig. 16 wordt doorlopen a, b of c. Is de frequentie laag
en de zelfinductie van de spoel ook, dan gedraagt de spoel zich ohms; is de frequentie
hoog, d.w.z. volgen de verschijnselen elkaar snel op, en is de zelfinductie óók groot,
dan verloopt de zaak helemaal volgens de e-kromme (fig. 16c).
Welnu, bij de vertikale afbuiging hebben we met fig. 16b te maken en bij de lijnafbuiging, waarop we later terugkomen, hebben we met de véél ingewikkelder verschijn
selen volgens fig. 16c te doen.
Wat is nu de praktische uitwerking van het bovenstaande op de eindbuis van onze ver
tikale afbuiging, wanneer die door een zaagtand op het rooster wordt gestuurd? Wel, dat
bij deze lage frequentie (50 Hz) de stroom tijdens de héén-slag netjes volgens de zaag
tand loopt, maar bij de terugslag dermate schakelaar-achtig afgebroken wordt, dat er
een flinke spanningsstoot ontstaat, waartegen het isolatiemateriaal van onze spoel niet
opgewassen is. Bovendien zal het gelijkstroom-aandeel in de anodestroom een vóórafbuiging van de spot veroorzaken. Het verloop van spanning en stroom door de eindbuis
en de afbuigspoelen zien we in fig. 19 (links). We zien nog, dat de zaagtandspanning
bestaat uit de spanning over de Ri van de buis, dus Er] plus despanning over despoel
Ej. De spanningpiek tijdens de terugslag kan aardig oplopen, tot 20x de spanning tijdens
de héénslag.
Bij 19a zien we schematisch voorgesteld de heenslag; de schakelaar staat dicht.
Tijd van t]~2: R] *s de inwendige weerstand van de buis; R2 is de ohmse spoel weerstand
en C is de eigen capaciteit van de spoel. In 19b zien we de terugslag (t5-t^). Nu de
schakelaar (- de buis) geopend is, doet de invloed van R en C zich gelden. C staat paral
lel over de spoel en neemt de energie op, die de spoel tijdens het "uitslingeren" afgeeft;
R dempt die uitslingering.
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Fig. 21
Een zaagtandspanning blijkt
samengesteld te zijn uit een sinus

Stroom door LI

vormige grondgolf met een groot
aantal harmonischen daarvan, in
de juiste faze en amplitude tezamen
gevoegd.

Spanning op L 2

Stroom door L2

Gelijkmatig toenemende
stuurspanning op het rooster
heelt een minaer dan lineaire
toename

Alleen een meer dan lineaire
toenemende rooslerspanning
veroorzaakt een lineaire stroom
toename in deafbuigspoet

Fig. 22
Koppeling van de afbuigspoel via een transformator:
a schakeling
b verband tussen de stuurspanning en afbuigstroom.
Links: de spanning op het rooster is lineair.

r

Rechts: de spanning op het rooster is vervormd volgens fig. 23 c.

b

vA7

a

Fig. 23
Zó moet de stuurspanning op het rooster van de
eindbuis vervormd worden (c), om een lineair verlo
pende zaagtandstroom door de afbuigspoelen te laten

C

lopen (b). Wij bereiken dit, door de kromme a toe te
voegen (c=axb).
(zie ook de bovenste kromme rechts van fig 22c).
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Transformatorkoppeling
Daarom is men geheel van de hoogohmige afbuigspoelen afgestapt en past men algemeen
een uitgangstransformator toe, die dan de vertikale uitgangstransformator
heet. Hierdoor kunnen betrekkelijk laagohmige afbuigspoelen toegepast worden; boven
dien zijn de afmetingen dan gelijk aan die voor de horizontale afbuiging en dat is om
constructieve redenen wel gewenst. Later zullen we zien, dat bij de lijnafbuiging zelfs
beslist gebruik gemaakt móet worden van een uitgangstransformator (fig. 20).
Wanneer we nu eens het vervangingsschema tekenen (fig. 20a) voor een buis-met-uitgangstransformator-en-afbuigspoelen, dan vinden we in feite, dat de Ri (van de buis)
in serie staat met de parallelschakeling van een zelfinductie L en twee weerstanden
^2 en ^3* hierin stol* L de zelfinductie van de secundaire van die uitgangstransformator
voor, terwijl R« de z.g. spreidingsweerstand van de transformator voorstelt (dus een transformatorverl ies;; vergeleken bij de secundaire wikkeling van de transformator is de
zelfinductie van de afbuigspoelen verwaarloosbaar klein. Van die afbuigspoelen bemer
ken we niets anders dan hun (laag) ohmse weerstand Rg. Zoals de zaak er nu voorstaat
hopen we een lineair toenemende stroom door de afbuigspoelen te verkrijgen.
Nu moeten we echter niet denken, dat een transformator hier een geneesmiddel voor
alle kwalen betekent; omdat we hier met een lage frequentie te maken hebben zou dit
wel eens een groot en zwaar ding kunnen worden, want het zijn juist de lage frequen
ties die de hoogste eisen stellen aan zo'n transformator.
Stel maar eens, dat de gunstigste belastingsweerstand voor de toegepaste eindbuis
4000 H bedraagt. Bij een spoel weerstand van 2x50 geeft dat dan een transformatie4000
= 400 = 20 : 1. Maar de wisseIstroomweerstand van de primaire
verhouding van
V 10
moet bij afbuigtransformatoren wel 100 x zo groot zijn als 4000 0; we komen dan op

X] =400.000 n.
De zelfinductie L is dan —ofwel
2 77 f

400.000
= ca. 1300 henry.
2 tt50

Nu, dat is een knots van een transformator.
Blijft natuurlijk de vraag, waarom we die wisse Istroomweerstand X] nu lOOx zo groot
als de vereiste aanpassingswaarde moeten stellen, terwijl we bij normale laagfrequente
(muziek) weergave heus niet zo royaal zijn met de afmetingen van de uitgangstransfor
mator. Wel, ook bij de afbuiging speelt de fazekarakteristiek, die we reeds bij de middelfrequentversterker voor TV leerden kennen, een belangrijke rol. Een zaagtandspanning kan namelijk volgens Fourrier ontleed worden in een grondgolf (die dezelfde tijds
duur als de zaagtand heeft) + een groot aantal oneven harmonischen daarvan; deze gaan
tot de 20e harmonische! (fig. 21). Wanneer we nu een te lichte uitgangstransformator
hebben, treden voor een deel van deze harmonischen looptijd vertragingen op, terwijl
ook amplitude vervorming voor een deel der trillingen zal optreden, zodat de zaagtand
op de anode van de buis maar weinig meer op de zaagtand lijkt, die we in het rooster
duwden.
In figuur 22a zien we nogmaals de schakeling en daarnaast in fig. 22b zien we onder
elkaar diverse krommen. Wanneer we nu het rooster van de buis sturen met een behoor
lijke zaagtand op het rooster g (krommen onder b), dan ishetspanningsverloop
geheel constant maar het uiteindelijke verloop van de stroom door de spoel L2 doet
merkwaardig veel aan de e-kromme van fig. 18 denken.
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Spanningsverloop bij de blocking osciliator,
gemeten op de punten a, b, c en d van het
schema fig.25. De kromme e is gemeten over
de c van fig. 28; dit is de outputspanning.

a

Es

d
c

Fig. 25
De biokking osciliator uit de vorige les (le plaatje van
Fig. 33); de syncpuls wordt hier gebracht op het voetpunt
van de roosterspoel; in fig. 37 zien we een andere
methode, n.l. door middel van een extra wikkeling op
de blocking-trafo. De krommen zien we in fig 26.

Spanningsverloop op het rooster
( resp. over C zonder gearceerd gedeelte)
Kanteltijn
Kleine synchronisatlespanntng S
(Osciliator frequentie nagenoeg
gelijk aan de synchronisatie frequentie)
Kanteltijn
Grote synchronisatie spanning S
(Osciliator frequentie wijkt
sterk af)
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Fig. 27

Niet-Lineair stroomverloop door primaire
In figuur 22c zien we hoe het spanningver loop op het rooster g moet zijn, om uiteindelijk
doordeafbuigspoel 1-2 een werkelijk zaagtandvormig stroomverloop te krijgen.
Het blijkt, dat de anodestroom door spoel Lj (de primaire) dan beslist niet lineair verloopt.
Het is dus duidelijk: we moeten een parabool vormige kromme op het rooster van de eindbuïs brengen en dan verkrijgen we het juiste stroomverloop door de primaire.
Hoe we nu aan die spanning op het rooster komen zullen we in het volgende hoofdstuk
zien. Maar nu we in staat zijn om onvolkomenheden in de vertikale afbuig transformator op
te vangen, nu dan kunnen we deze met een gerust hart veel kleiner maken dan hij officieel
zou moeten zijn. Een uitgangstransformator van Philips, de 10871, heeft b.v. maar een
blikafmeting van 4x6 cm, bij een stapelhoogte van 2 cm. Prim. zelfinductie ca. 80 henry,
terwijl de transformatieverhouding 37,5 op 1 bedraagt, een vrij eenvoudige en dus goed
kope transformator.
Nu is het wel interessant om nog even te zien, hoe een kromme die we op het rooster
van een buis brengen, door onvolkomenheden in de transformator vervormd in de afbuigspoelen terecht komt.
We vertelden reeds, dat bij transformatoren van te geringe afmetingen alle frequenties
niet even goed versterkt worden; bovendien is de onderlinge fazepositie van de harmonischen t.o.v. de grondtrïlling gewijzigd. We spreken dan van looptijd- of faze-vervorming.
Beide verschijnselen treden ook bij geluids (a.f.) versterking op, maar zijn daar niet zo
hinderlijk. Bij de zaagtand echter is een dergelijke verandering van de onderlinge fazetoestand funest.
In figuur 24 zien we de grondgolf ten opzichte van alle (bij elkaar getelde) harmonischen.
Blijft de faze ongewijzigd, dan blijft de zaagtand op het rooster ook een zaagtand op de
afbuigspoel. Eronder zien we de beide afwijkingsmogelijkheden, met als resultaat een
exponentieel of een parabool vormig verloop.
Nu kan men de zaak ook aldus voorstellen: Een kromme met een parabool vormig verloop,
zoals we die op het rooster wensen (c van fig. 2B) is samengesteld uit een echte zaagtand
(= b van fig. 2B) plus een parabool vormige kromme, die we in a zien.
Achterin deze les zien we nog in fig. 38a-f de beelden, zoals deze door diverse verkeerde
kromme-vormen ontstaan.
Tot zover de eindtrap van de vertikale afbuiginrichting.

Vertikale afbuigoscillator
We keren nu terug naar de oscillator voor de vertikale afbuiging. In de praktijk is dit
meestal de blocking oscillator, die we in fig. 25 zien. In fig. 26 zien we de spanningen,
die op diverse punten ontstaan; in feite is er maar weinig verschil met de krommen van
de multivibrator, die we eerder zagen.
De condensator C wordt tijdens de dichtgeknepen periode van de buis (tijd t2) langzaam
opgeladen. Wordt de buis echter geleidend, dan loopt de condensator via de inwendige
weerstand van die buis (die dan héél laag is) wel leeg (tijd tj).
In fig. 26 zien we dat die zaagtand over het R-C filter ontstaat (spanning C op fig. 25).
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Hier wordt de zaagtand van een "staart" voorzien door

Fig. 28
De weerstand R en condensator C zijn
toegevoegd; de pulsvormige anodestroom
(kromme b van fig. 26) wordt nu omgezet
in een zaagtandspanning over condensator
C. De vorm van deze spanning zien we in
e van fig. 26.

R

^2 ^2 °m
e'rK^^u's tijdens de terugslag een zéér hoge
neg. roosterspanning dus een hoge Ri te geven.
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Fig. 30
Dit integrerend netwerk (of lowpass-filter)vervormt de zaagtand tot een paraboolvormige kromme
over de condensator, terwijl een combinatie van zaagtand en parabool over de weerstand
ontstaat,

Fig. 31
In dit netwerk wordt de zaagtand vervormd naar het model van fig. 23c door het aan
brengen van een C over R uit fig. 30.
Fig. 32
R] geeft de juiste vorm, R2 de juiste amplitude. De samenstellende schakelingen van fig.
30 en 31 vinden we in deze figuur terug.
Fig. 33
In twee etappes wordt een zaagtand met parabolische vervorming omgevormd naar een
dergelijke vervorming, doch naar de andere kant gericht door middel van een V.D.R.weerstand en R-C filters.
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Maar dat is de zaagtand, die ontstaan is bij een niet-gesynchroniseerde blocking oscillator. Gaan we hem synchroniseren, dan komt de sync, puls binnen op punt Es van fig. 25,
en die mooie zaagtand krijgt nu een aangroeisel, dat we in fig. 27 zien. Het ergste is
echter, dat bij het synchroniseren niet alleen döt aangroeisel verandert, al naar de oscillatorfrequentie minder of meer afwijkt van de synchronisatie-frequentie, maar dat de
vorm van de zaagtand daarbij tevens verandert.
Het verschil is in fig. 27a en b duidelijk te zien. Toch is het eenvoudig om de goede
zaagtand te krijgen, wanneer we maar een extra weerstand R en een extra condensator
C aanbrengen; we zien die nu in fig. 28.
De kromme, die nu beschikbaar is om de eindbuis te sturen zien we bij e van fig. 26.
Toch is deze schakeling ook nog niet de ware, en in fig. 29 zien we, dat een R-C kring
is toegevoegd, R2-C2' 'n ser'e mef de extra C], die we in fig. 28 zagen. We hebben nu
ook de eindbuis B2 erbij getekend.
Wat is namelijk het geval? Het rooster van die eindbuis B2 is via een condensator met de
zaagtandgenerator verbonden, of om precies te zijn, met de condensator C3. Wanneer
tijdens de terugslag van de oscillatorbuis B] diens Ri zeer laag is en deze condensator
nu tijdens die terugslag schielijk leeg loopt in de Ri van buis B], dan zal over R2 een
stroom lopen; deze stroom veroorzaakt een spanningval over die R2 en het resultaat is,
dat er niet alleen een zaagtand naar de eindbuis gaat, maar dat er in de terugloopperiode
tevens een'negatieve staart aangeplakt is. In feite betekent dit een extra negatieve puls
op het rooster van de eindbuis tijdens de terugslagperiode. Nu komt die staart ons goed
van pas, want die helpt ons om de Ri, de inwendige weerstand van de eindbuis, héél
hoog te maken tijdens de terugslagtijd. Is die Ri namelijk tijdens de terugslag te laag, dan
wordt de tijdconstante van de afbuigspoelen ongunstig beïnvloed en wat erger is, de
stroom loopt te langzaam door de spoel en de tijd, die voor de terugslag beschikbaar is,
wordt ver overschreden, ten koste van de heen-slagti jd.
We hebben dus een ideale zaagtand plus nuttig aanhangsel. Maar we zagen hierboven,
dat we moedwillig een extra vervorming moeten aanbrengen in die zaagtand, die tegen
gesteld is aan de vervorming, die in de eindtrap veroorzaakt wordt.

Correctiemogelijkheden
Nu bestaan er verschillende methoden om onze zaagtand de gewenste parabolische ver
vorming te geven. In fig. 30 zien we een schakeling, waarmede we een zaagtand kun
nen vervormen tot een verschijnsel, dat veel van een waslijn weg heeft; die guirlandes
hebben echter een paraboolvormig verloop.
Hoe die omvorming nu precies tot stand komt is een beetje te ingewikkeld om hier te
verklaren. Over de condensator staat dus een parabool; over de serieschakeling staat
een zaagtand. Over de weerstand komt nu een combinatie van beide te staan, maar *t
is geen mooie kromme en bovendien is hij vrij vaa aarde. Maar in fig. 31 zien we een
netwerk, waarbij de oorspronkelijke zaagtand gecombineerd wordt met de in fig. 30
opgewekte parabool, die wel ten opzichte van aarde in de goede stand staat.
Uit de aard der zaak bestaan er meerdere schakelingen met hetzelfde resultaat; in fig. 32
zien we een instelbare schakeling; met de pot. meter RI stellen we de juiste vorm van de
kromme in; over RI namelijk vinden we zowel de zaagtand als de parabool aanwezig. Met
de pot. meter R2 stellen we dan de juiste amplitude in, zoals die voor de volgende buis
gewenst wordt.
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Door toepassing van de bekende Philipsspannings-afhankeli jke weerstanden (V.D.R.) kun
nen we öf in de oscillator, öf in de eindtrap de gewenste parabool-correctie aanbrengen.
Bij een dergelijke weerstand namelijk is de weerstandwaarde afhankelijk van de aange
legde spanning; wordt die echter hoger, dan wordt de weerstand kleiner, en omgekeerd.
Uit de aard van de zaak bestaan er verschillende soorten met verschillende karakteris
tieken. In fig. 33 zien we hoe een vervormde zaagtand weer recht kan worden, om ten
slotte naar de dndere kant krom te worden.
Voor de goede orde moeten we hier vaststellen, dat er nog verschillende mogelijkheden
bestaan om de kromme van de vertikale eindbuis óf te liniariseren, öf op een gewenste
manier te “verbuigen".
Tegenkoppeling heeft in het algemeen als resultaat, dat de karakteristiek van een versterkerbuis “rechter" wordt, In fig. 34 zien we een dergelijke (stroom)fegenkoppeling,
waarbij dus een extra winding op de transformator deel uitmaakt van het katodecircuit.
Laten we die C weg, dan vergroten we het effect. Uit de aard der zaak geldt deze tegen
koppeling voor alle frequenties.
Passen we een spanningstegenkoppeling toe van de anode terug op het rooster, dan zul
len zich meestal condensatoren en weerstanden in het tegenkoppelingcircuit bevinden
en de tegenkoppeling is frequentiegevoelig. Met een dergelijke schakeling is het onder
meer mogelijk om de gewenste parabool-vervorming te verkrijgen. We komen aanstonds
op deze schakeling uitvoerig terug (fig. 35 en 37).
Overigens kunnen we die vervorming ook nog verkrijgen door bewust gebruik te maken
van de gebogen karakteristiek van de eindbuis, maar in het algemeen heeft men bij der
gelijke schakelingen de gewenste krommevorm niet zo goed in de hand (fig. 36).

Schakeling uit de praktijk
Tot slot van deze les over de vertikale afbuig-generator gaan we het schema van een
moderne TV-ontvanger op dat punt eens bezien (Grundig Zauberspiegel 838, fig. 37).
Het schema begint op het punt waar het videosignaal binnenkomt, regelrecht van de anodekring van de video-eindbuis. De eerste buis die we tegenkomen, een eindpentode (uit
de ECL 80) doet hier dienst als synchronisatie-scheider. Uit de waarde van de weerstan
den in het schermroostercircuit zien we, dat de schermroosterspanning laag is; ook het
vangrooster ligt aan een positieve spanning. De roosterruimte is klein en achter de koppelcondensator vinden we niets meer van de beeldinhoud, doch slechts de beide synchronisatiesignalen, die we afzonderlijk afgebeeld zien in 1 (hor.) en 2 (vert.).
Het ligt voor de hand, dat in deze buis bovendien de amplituden van de synchronisatieimpulsen begrensd worden; dit is trouwens eveneens het doel van de volgende buis, de
triodehelft van de ECL 80, die in het tegenovergestelde deel van de impuls, de kop be
grenst.
De anodestroom, die nog steeds de hor. en vert. syncpulsen bevat, kromme 3 (hor.) en
4 (vert.), doorloopt de primaire van een transformator die bij het horizontale afbuigsysteem behoort en wat daarna komt herkennen we aanstonds als het integrerend netwerk;
het is dubbel uitgevoerd en in dikke lijnen getekend.
Wanneer we die kleine plaatjes van de oscilloscoopbeelden bezien valt het op, dat de
pulsen voor de vertikale (rasterpulsen) haast nog korter lijken dan de horizontale (lijn)
syncpulsen. We moeten evenwel goed bedenken, dat men om de rasters-syncpulsen
T9-17

Ju*

signaal van
video eindbuis

X

22k
|| 0.0*7/j

+n u

390k

J50p

Miaok
j .00.

1

ma
^

O.VI

- ,,

lOOk

naar hor.
afbuiging

■Hfei "tfV
2,2M

fl

vort, synchr.

22k

1500p

47k

SOOp

' |k U33k

T

1M

39k

E(C)L80

EC(L) 80

synchronisatie schelder

EC92

begrenzer

integrerend netwerk

sync. versterker

VERT.

HOR.

®©

Fig. 37
Schakeling van de vertikale afbuiging van een moderne TV-ontvanger. Rechts bovenaan, bij "vertikale
terugslagonderdrukking", wordt een negatieve onderdrukkingspuls gezonden naar het rooster van de
beeldbuis, om tijdens de roosterterugslag de spot te verduisteren. De krommen in de rondjes spreken
voor zich zelf. Het is wel duidelijk, dat in de beide eerste buizen zowel de lijnsyncpulsen als de rastersyncpulsen aangetroffen worden.

Fig. 36
Parabolische vervorming van de anodestroom d.m.v.
het instellen van de eindbuis. Vorm en amplitude
zijn afhankelijk van de plaats van het werkpunt.
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Op het scherm
weergegeven
figuur
Afbuigstroom

OrgineeK cirkel)

a)

Fig. 38 b, c, d en e
Beeldfouten tengevolge van het niet-lineaire stroomverloop in de spoel voor .'de vertikale afbuiging.
Slechts in o is de stroomloop lineair; de oorspronkelijke cirkel (onder de zaagtand) blijft een
cirkel (cirkel rechts). Bij andere figuren z^en we hoe een cirkel vervormd wordt.
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zichtbaar te maken de kromme op de oscilloscoop in horizontale zin erg samengetrokken
heeft; de ruimte tussen 2 rasterpulsen (plaatjes 2, 4, 5, 6 enz.) heeft in feite een tijds
duur van 625x de tijdsduur van één lijn (plaatjes 1-3). Vergeleken met het plaatje van
de lijn-puls is de rasterpuls in werkelijkheid dus 625x zo breed.
De buis achter het filter is niets anders dan een versterker, die op het rooster (kromme 5)
een zaagtand ontvangt (spanning van piek tot piek of van top tot top, tt = 40 V) en in
de anodekring negatieve pulsen afgeeft met piekspanningen van 200 volt.
Deze pulsen doorlopen een wikkeling van de nu volgende blocking oscillator en geven
daarmee de start-impuls. Deze blocking oscillator lijkt vrij veel op de blocking oscil
lator van fig. 25. Een verschilpunt is echter de galvanische verbinding van het rooster;
dit is n.l. niet met aarde, maar met de + hoogspanning verbonden via een aantal weer
standen. Principieel maakt dit weinig uit, want uiteindelijk is het rooster via
een condensator van 0,1 /zF geaard en bij dergelijke pulserende spanningen op
het rooster wordt deze C steeds geladen op een spanning, die niet afwijkt van de
spanning, die we verkrijgen met de schakeling van fig. 33 uit les 8 (tweede plaatje),
waar de roostercondensator ongeveer dezelfde rol vervult. Een voordeel van deze me
thode met het rooster aan + anodespanning is, dat de ontlaadtijden, dus de terugslagtijden zéér kort zijn; een nadeel is, dat de netspanningsvariaties onze synchronisatie in
de war kunnen sturen doordat het z.g. stoorbereik vergroot wordt. Tenslotte merken we
nog op, dat de katode op een positieve spanning t.o.v. aarde gebracht is, want deze is
doorverbonden rfiet die van de eindbuis. Gezien de grote afvlak-C (200/z) wordt deze
spanning geacht constant te zijn.
Wij zien dat Rj regelbaar is; wij kunnen hiermee de juiste rasterfrequentie instellen.
We zien dat de hoogspanning voor deze buis +450 V bedraagt en ieder zal wel benieuwd
zijn, wódr we in een universeelontvanger (zonder nettransformator), zulk een hoge span
ning vandaan halen. Nu, die komt uit de horizontale afbuiggenerator, die in de vol
gende les behandeld wordt; dit is de z.g. boosterspanning.
Eén serieweerstand is regelbaar uitgevoerd, R2. Met deze weerstand regelen we de
grootte van het beeld, d.w.z. de totale hoogte ervan, die in de verhouding 4 : 3 moet
zijn t.o.v. de beeldbreedte. R3 bepaalt dus hoelang de benedenwaartse beweging
duurt. R3 en de condensator van 0,1 /zF (dik getekend) vormen samen het laadcircuit,
dat we reeds eerder in deze les bespraken.
Via een R-C koppellid belanden we op het rooster van de eindbuis. Hoe we daar terecht
komen zien we in beeld 9, waarop we niet alleen de negatieve pieken zien om de eindbuïs tijdens de terugslag goed dicht te drukken, doch tevens, dat de parabolische ver
vorming reeds aanwezig is (in negatieve zin). De vraag is nu, hoe men hier deze ver
vorming bereikt heeft en het antwoord luidt: door middel van een spanningstegenkoppeling van de eindbuis.
We zien dat tegenkoppelingscircuit dik getekend. Een spanningsdeling vindt plaats tus
sen anode en aarde via de condensator van 22000 pF, de weerstanden van 180 kn, 500 kfl
en 1 Mf2, waarbij de rooste raansluiting aan het boveneind van de weerstand van 1 MD ligt.
Deze tegenkoppeling is frequentfe-afhankelijk, d.w.z. niet even sterk voor alle frequen
ties; dat is te danken aan de condensator in de keten. De faze van het signaal in dit
circuit wordt bepaald door de verhouding van de ohmse weerstand tot de reactantie van
de condensator en is instelbaar met R3; de amplitude van het teruggevoerde signaal wordt
ingesteld met R4, die met de weerstand van 180 k Q een paral lel-pad van het tegenkoppelcircuit vormt.
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De opzet is nu, dat de toegevoerde lineaire zaagtand op het rooster een parabool vormige
vervorming in de uitgangstransformator veroorzaakt, omdat die transformator, zoals we
zagen, feitelijk te klein uitgevoerd is. Door nu deze vervormde spanning in tegen-faze
weer op 't rooster terug te voeren verkrijgen we als gevolg van deze spannings-tegenkoppeling uiteindelijk de juiste, lineair verlopende afbuigstroom.
Deze schakeling is vrij moeilijk vooraf te berekenen; men stelt in de praktijk de waarde
van Rg en R4 experimenteel in. We kunnen deze weerstanden dus als regelorganen voor
de lineariteit van het raster beschouwen. Tenslotte vinden we over de primaire van de
uitgangstransformator nog een spannings-afhankelijke weerstand, die zoals zijn naam
reeds zegt, bij verhoging van de spanni ng op de spoel zijn weerstand waarde verlaagt.
Deze dient tot bescherming van de spoel bij de optredende hoge spanningspieken, die
de isolatie zouden beschadigen. Die pieken kunnen wel tot 1500 V oplopen, doch worden
nu tot ca. 800 V begrensd.
Hoe de afbuigspoelen eruitzien, zagen we reeds in de tweede les, waar we de over
elkaar gewikkelde spoelen voor de vertikale en horizontale afbuiging vinden in fig. 23.

Terugslag-onderdrukking
Tot slot vinden we nog een uitgaande verbinding rechts boven aan het schema op de
secundaire, die op het rooster van de beeldbuis de helderheid van de spot gedurende de
vertikale terugslag onderdrukt.

Diverse vervormingen
De gevolgen van niet-lineariteit van de vertikale afbuiging zien we in de bijgevoegde
figuren. Is de afbuiging lineair, dan wordt een cirkel vóór de opnamekamer werkelijk
als een cirkel weergegeven op het beeldscherm; is de weergave in vertikale zin niet
lineair, dan krijgt de cirkel een afwijkend model, doch het blijft symmetrisch om een
vertikale hartlijn. We zien diverse afwijkende zaagtandvormen en daarnaast de
resultaten op het beeldscherm (fig. 38).

Fig. 39a
Beeldhoogte te klein.

Fig. 39b
Beeldhoogte te groot.

T9-23

Vragen bij de 9e les
1. Heeft de ruis veel invloed op de vertikale synchronisatie?
2. Waarom dienen de frequenties die een veelvoud zijn van de zaagtand-frequenties nog
versterkt te kunnen worden in een afbuigingseindtrap?
3. Welke methode is in feite de enige die voor de vertikale synchronisatie in aanmerkimg
komt?
4. Moet de ongesynchroniseerde afbuigoscillator langzamer of sneller lopen dan de oscillator aan de zenderkant?
5. Wanneer we een spoel op een gelijkspanning aansluiten, zal er een stroom gaan lopen
door die spoel. Teken het stroomverloop voor een spoel met hoge zelf inductie.
6. Waarom passen we een uitgangstransformator toe?
7. Waarom kunnen we de zaagtandkromme van fig. 26c niet voor ons doel benutten?
8. Geef twee mogelijkheden om de syncpulsen op de blocking-oscillator te brengen.
9. Teken het verloop dat de stroom door de afbuigspoel moet hebben om een goed en on
vervormd beeld te geven.
10. Mogen we de eindbuis van de vertikale afbuigtrap op het rooster met een blokpuls
sturen of moet die puls een ander verloop hebben? Vertel waarom.
11. Beschrijf met eenvoudige schetsjes twee methoden om de stuurspanning voor de eind
buis zijn gewenste verloop te geven.
12. Waardoor kan vervorming van de zaagtand in de eindtrap optreden?
13. Wat gebeurt er tijdens de terugslag in de anodekring van de eindbuis?
14. Vertel of dit verschijnsel prettig is of niet. Maken we er nog enig nuttig gebruik van?
15. Wat moeten we vooraf doen om de stroom door de afbuigspoelen op de scoop
zichtbaar te maken?
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SERVICE AANHANGSEL TV-LES 9
STORINGEN AAN DE SYNCHRONISATIE
Hoewel het mogelijk is door logisch denken en met listige foefjes vele synchronisatiefouten te localiseren, hebben we aan de voltmeter bij dergelijke pulsen
als indicatie-instrument heimaal niets; een oscilloscoop is dan noodzakelijk,
maar reeds een eenvoudige oscilloscoop is hier voldoende. Verschillende pulsvormen kunt U goed waarnemen in fig. 37 van deze les en op het schema van
de "Zauberspiegel" van Grundig. Van belang zijn daar de beelden 11, 13, 14,
15 en 16. B] en B2 zijn de uiteindelijke aansluitpunten voor de vertikale afbuigspoelen. Natuurlijk kunnen we de routine-metingen van spanningen op
elektroden enz. wel met de voltmeter verrichten.
De synchronisatiesignalen, de syncpulsen kortweg gezegd, vormen een belangrijk deel
van ‘t videosignaal en wanneer er storingen in de synchronisatie optreden, moeten we
reeds in 't videogedeelte beginnen te zoeken. We spraken reeds over storingen in het
videogedeelte.
Is nu het beeldscherm geheel zwart, dan kan dat een fout in de beeldbuis zijn, maar het
is waarschijnlijker een fout in de videobuis; er is dan geen beeldinhoud, maar de sync
pulsen zijn er ook niet. Dat is b.v. zo als er geen stroom door de videobuis loopt: anodespanning videobuis hoog, katodespanning beeldbuis hoog = duisternis.
Maar dit is alleen maar waar, als tevens het geluid weg is. Is dat er wél, dan is óf de
beeldbuis defect óf er is geen sync. Zo zal niet alleen de vertikale en horizontale af
buiging niet werken, maar daardoor is er óók geen hoogspanning voor de beeldbuis.
't Kan echter ook zijn, dat de afbuiging er wél is, maar alleen die hoogspanning niet en
dan zien we óók een donker beeldscherm. We horen dan de lijnafbuiging wel piepen; om
te weten of de raste ra fbui ging werkt kunnen we het volgende foefje te baat nemen: houdt
een schroevedraaier - die van een behoorlijk van kunststof vervaardigd handvat voorzien
is - met de punt op de rasteruitgangstrafo en luister met het oor aan het handvat. We
horen dan de bliklamellen klepperen of ratelen. Behalve als het een uitgangstrafo van
ferroxcube is. Pas op dat we geen metaal aanraken bij dit foefje: het chassis zit op de
netspanning en daarnaast zijn de prikken van de afbuiging niet leuk.

De synchronisatiescheider
Het begin van de afbuiging ligt in de synchronisatiesignalen, die door de synchronisatiescheïder naar voren gebracht worden, ontdaan van de beeldinhoud. Deze buis is dus zó
ingesteld, dat de beeldinhoud geheel buiten de roosterruimte valt.
Er zijn nu twee storïngsmogelijkheden:
A. de beeldinhoud wordt niet voldoende afgesneden, zodat een deel daarvan onze synchronisatie-impulsen bederft. De oorzaken zijn:
De instelling van de buis is verlopen, doordat: de emissie is afgenomen, een weerstand
van waarde veranderd is of een condensator lek geworden of doorgeslagen is. In dit
geval kan de synchronisatie afhangen van de stand van de contrastregelaar; sterker con
trast betekent groter versterking in m.f. en video-versterker, en dan komt er beeldin
houd in de synchronisatie. Dit is dus een punt van herkenning van dergelijke fouten:
met de contrastregelaar mogen we nooit de synchronisatie kunnen beïnvloeden.
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B. De sync.pulsen zijn te klein van amplitude. Dit kan zijn als een van de m.f. buizen
niet goed ingesteld is; de buis begrenst dan het signaal en omdat de sync.pulsen er bo
ven uitsteken, krijgen die het meest te lijden. Ook in dit geval kan de stand van de
contrastregelaar invloed hebben op de synchronisatie. Dus: fout. Met het verwisselen
van de synchronisatiescheiderbuis is de storing meestal meteen opgeheven.
Storingen inde vertikale afbuiging zelf zijn natuurlijk gemakkelijk herkenbaar: is er
helemaal geen afbuiging, dan zien we een witte horizontale streep, dwars over het
scherm, op de helft van de hoogte; de lichtstip wordt dan wel heen-en-weer bewogen
en de modulatie is er ook, anders zagen we de lijn niet.
Is er wél afbuiging, maar willen de beelden niet stilstaan, dan werkt in ieder geval de
vertikale eindtrap en de oscillator, die dan blijkbaar de sync. puls niet ontvangt.
Wanneer we dus die witte horizontale lijn zien, dan kan de oscillator defect zijn, maar
het kan óók, dat die wél werkt, maar dat de vertikale eindtrap defect is. Maar om nu
te weten wie van de twee er defect is, behoeven we slechts wat brom te brengen op het
rooster van de vertikale eindbuis, b.v. door er een schroevedraaier of een natte vinger
op te houden; zien we dan een beeld en verdwijnt de witte lijn, dan is de eindtrap in
orde, doch komt de sturing van de oscillator niet door.
En tenslotte kan alles in orde zijn, maar de vertikale uitgangstrafo hééft een onderbre
king in de secundaire, of de afbuigspoelen hebben een onderbreking. Het kan ook in de
leiding tussen trafo en spoelen zitten.
Om te weten of de primaire van de afbuigtrafo onderbroken is, behoeven we maar naar
de eindbuis van de vertikale afbuiging te kijken; het schermrooster staat dan rood; net
spanning dan maar gauw afsluiten.
Als de vertikale eindbuis teruggelopen is, zal de afbuiging minder worden; het beeld
wordt dan te laag. Tot op een bepaalde hoogte kan dat met de regelaar van de beeldamplitude gecorrigeerd worden, maar als die op zijn eindstand staat, is het eind van de
eindbuis in zicht. (fig. 39a en b).
Verder kan het beeld wel stilstaan maar vervormd zijn zoals we zagen; een lineariteitsfout dus. Maar die kan ontstaan zijn door een windingsluiting in de afbuigspoel b.v.;
slechts door vervanging te vinden. Voorts kunnen de terugslagli jnen over het scherm te
zien zijn.
Als de sync. ontbreekt en de beelden "lopen", dan moeten we zien of de beelden boven
dien ook horizontaal verlopen. In dat geval krijgen beide oscillatoren n.l. geen sync.
"Staat" het beeld echter in horizontale zin, dan is dus kennelijk de vertikale sync. er
gens verloren gegaan.
Vrijwel alle defecten zijn terug te voeren tot defecte condensatoren, die dus niet door
geslagen behoeven te zijn maar een te lage isolatie weerstand bezitten, en tot weerstan
den, waarvan de waarde verlopen is. Weerstanden gaan echter zelden uit zichzelf stuk;
meestal heeft een buis die teveel stroom neemt of een lekke condensator, of buis + condensator samen het te heet worden van een condensator op hun geweten.Nu is het vinden
van een verkoolde weerstand niet moeilijk, maar het vinden van een slechte condensator
is moeilijk; er bestaan meetapparaten waarmee we de toestand van een condensator kun
nen meten zonder hem uit het toestel los te solderen.
Bij al deze kwalen kan een defecte buis ook nog een belangrijke rol spelen, maar zo
lang de buizen niet zoals transistoren vastgesoldeerd zitten, kunnen we gemakkelijk een
buis verwisselen.
T9-26

Willen we op de scoop de afbuigingsstroom door de spoel zichtbaar maken, dan moeten
we eerst een weerstandje van 1 ö 10 fi opnemen in serie met de spoel en de spanning
dddrover op de scoop zetten; stroom kunnen we n.l. op een scoop niet zichtbaar maken.
Maar de aldus zichtbaar gemaakte spanning over een weerstand is precies gelijk aan de
stroom -kromme.

Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Ontvanger overstuurd; te Videosignaal op katode
van de beeldbuis contro
groot ingangssignaal of
leren met oscilloscoop.
a.s.r. werkt niet.
Regelspanning vervolgen
en controleren met BVM.
Videosignaal komt niet
op synchronisatiescheider

Zowel horizontale als vertikale
sync. ontbreken; beeld loopt hori
zontaal en vertikaal weg.

Signaal vervolgen met
scoop van anodevideoeindbuis tot synchronisatiescheider.

- Synchronisatiescheiderbuis defect.

Spanningen op anode en
katode meten en vergelij
ken met schemawaarden.
Kromm.e vormen op scoop
vergelijken met modellen
op schema.

Stoorinverterbuis defect.

Spanningen op elektroden
meten.
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Symptomen

Moge lijke oorzaak

Maatregelen

R.f. of m.f. versterker

Regelspanningen op hun

overstuurd.

weg nameten met B.V.M.;
antennesignaal op ingangsklemmen verzwakken
door dempweerstanden.

R's of c's uit integratie

Krommen kijken op de

filter defect; eventueel

scoop voor en achter het

aanwezige sync-verster-

integratiefilter; span

kerbuis defect.

ningen en krommen con
troleren van sync. verst. buis; deze vervangen.

Vertikale synchronisatie ontbreekt;
beelden lopen naar boven of

Ofschoon er wél een

Krommen en spanningen

beneden of trillen. Hor.sync. in

syncpuls is, werkt de

van de vert. oscillator

orde.

synchronisatie niet

controleren. Buis uitwis

goed.

selen.

Condensatoren in 't R-C- Systematisch stuk voor
netwerk bij ingang van

stuk controleren, nadat

synchronisatiescheiding

ze even aan één kant

zijn lek geworden of on

losgesoldeerd zijn.

derbroken; weersta nd-

Eventueel uitwisselen.

waarde verlopen.
Beeldterugslag onder

Als voren. Alle conden

drukking niet in orde.

satoren en weerstanden
in dit circuit controleren.

Beeld is bovenaan donkerder dan
beneden. Wanneer de helderheidsknop verdraaid wordt, treedt z.g.
jalouzie-effect op.
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Symptomen

Beeld is van onderen dubbel en
daardoor lichter.
Beeld aan bovenkant dubbelgeklapt.

Verticale afbuiging niet
lineair. Zie figuren 38b - f.
Voor krommevormen op roos
ter en anode vert. eindbuis
zie fig. 15 en 16 op Grundig
schema (Zauberspiegel)

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Vert. eindbuis versleten;
katode-elco heeft slui
ting.

Buis vernieuwen.
Nieuwe elco inplaatsen

Fout in de tegenkoppelïng van de vert. afbui
ging.

Tegenkoppeling met
ohmmeter onderzoeken;
condensatoren aan één
kant even losmaken en
controleren.

Winding-sluiting in vert. Moeilijk te constateren;
met ohmmeter proberen,
afbuigtrafo.
anders eens door andere
vervangen.
Tegenkoppelingscircuit
niet in orde.

Controleren, zie boven.

Li neari te i tsi nste Hing
ontregeld.

Controleren met oscilloscoop.

Stuurspanning eindbuis
vert. afb. niet goed.

Idem.

Eindbuis vert. afb. niet
in orde; kromme van
stuurspanning in orde.

Zie tekst; spanningen op
anode en schermrooster
controleren. Kromme op
de scoop controleren.

Sluiting in vert. uitg.
transformator of vert.
afb. spoelen.

Met ohmmeter contro
leren; vergelijken met
andere vert. afb. spoel
van hetzelfde type.

Beeld is trapezïumvormig, boven
smaller dan beneden.
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Symptomen

Moge lijke oorzaak

Maatregelen

Vert. afbuiging werkt in
het geheel niet.

Zie uitvoerige behande
ling in de tekst.

Z.g. transformatoreffect.

Treedt alleen op als
ontvanger via scheidingstrafo op het net
zit; moet weg zijn als
ontvanger rechtstreeks
op het net zit (voor
zichtig! )

Terugloop onderdrukking
is niet in orde; lijnen
behoren donker gestuurd
te zijn.

Met oscillograaf de
beeld terugslag onder-

Witte streep dwars midden over het
scherm.

Horizontaal wit streepje door beeld.

Meerdere witte strepen lopen schuin
dwars door het beeld. Dit zijn de
vertikale terugslaglijnen.
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drukkingsimpuls volgen
van vert. afbuigtransformator tot beeldbuis.

TELEVISIETECHNIEK LES 10

Horizontale afbuiging
We zijn nu al een heel eind gevorderd in de televisietechniek maar een van de moeilijkste onderwerpen hebben we nog voor de boeg, n.l. de horizontale afbuiging.
In de vorige les zagen we o.a. hoe we met betrekkelijk langzaam verlopende verschijn
selen te maken kregen in de "vertikale" of "raster11 afbuigspoelen en dat hier veel ver
gelijkingen met een audïo-eindbuis te maken zijn.
Ook kregen we een inzicht van de synchronisatie van de vertikale zaagtandoscil lator;
we hebben hier te doen met directe synchronisatie. We zullen met de synchronisatie
van de lijn-oscillator beginnen en stranden aanstonds op een grote moeilijkheid, name
lijk de ruis, die voornamelijk bij het negatieve beeldmodulatiesysteem ons het leven
zuur maakt. Bij de rastersynchronisatie hadden we daarmee niet te maken in verband
met de integratie van de ruispulsjes ( fig. 1 ). Overigens gelden voor de horizontale
synchronisatie alle reeds bij de vertikale synchronisatie genoemde overwegingen, ter
wijl zowel multivibratoren als blocking-oscillators ( Ned.: blokkeer-osciMatoren )
worden toegepast. Hoe de ruis onze synchronisatie kan bederven zien we in fig. 2a en
b. We zien tevens hoe door begrenzing een gunstiger toestand verkregen kan worden,
doch dit kan slechts zolang het ruisaandeel niet meer dan 20% van de videosignaalamplitude bedraagt.
Naast de reeds genoemde ruisstoringen vinden we bovendien impulsvormige (AM)
storingen door bougies in benzinemotoren. Omdat deze ongeveer van diezelfde gedaan
te zijn als de lijnimpulsen, kunnen ze voortijdig een nieuwe lijn starten. Meestal duren
ze echter niet zo lang en dan liggen er zo ongeveer 3 lijnen verkeerd (fig. 3).
Helaas ligt hier het grote gevaar ergens anders en wel in de synchronisatiescheider,
waarvan het rooster gedurende 10 ö 20 lijnen opgeladen kan blijven. In figuur 4a zien
we de stoorpieken vèr boven de syncpulsen uitschieten; er ontstaan "gaten" in de
reeks impulsen die aan de anode van de synchronisatiescheider verschijnen.
De lijnoscillator is gedurende die "gaten" ongesynchroniseerd en het resultaat zien we
op het plaatje rechts, terwijl de foto van het beeldscherm voor zichzelf spreekt: de
lïjnoscillator is op hol geslagen (fig. 4b).

Storingen
Draaggolfstoringen hebben feitelijk dezelfde uitwerking als ruisstoringen. De flankonscherpte is afhankelijk van de amplitude van de storing ( fig. 5 ). We moeten hierbij
nog even opmerken, dat die flanksteilheid van de lijnsyncpuls op zichzelf al behoor
lijk geleden kan hebben wanneer het "kanaal" te smal is. Met dat kanaal bedoelen
we de m.f. versterker en de weg van video-eindbuis tot synchronisatiescheider.
Geesten zijn het gevolg van reflecties van de TV-signalen tegen hoge muren, waar
door het gewenste TV-signaal tweemaal na elkaar op de antenne belandt en dus vlak
na elkaar o.a. twee lijnsyncpulsen afgeeft.
Bromstoringen treden op, wanneer de raster-frequentie aan de zenderzijde gekoppeld
is aan het lichtnet en de ontvanger aangesloten is op een dnder net.
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Fig. 1
Ruisstorïng wordt geëlimineerd door integratie

Bemiddelde waarde lijdem
em imputnerie

Aparte impull

t

Runaandetl
CO

ï

7.

lel

isX

I

Flonhonicherpre

- Sloorvrij gedeelte, dal
~ dmv dubbele begremlng
kan worden uitgeltllerd ■
(Oit a tlechll mogeli/k indit
kt/ ruitaandttl niet groter
« dan *20X)
Indim de impvl'llanken
nier inel toenemen gaal
hel Hoor vrijt gtdttllt
verloren terwijl de
llankoniche rplr lotnrtml.

Hun aandeel

begreming it Qte n Hoorvrij gedeell It verkrijgen.

Beeld ongtiloard
'—Een lijn lelaal beëindigd
1 Beeld gtiloord door llankonicherp.
r Ie van de lijnimpulienlHuii)
»|-p- Flankomektiple

Fig. 2a
Storing in de horizontale synchronisatie
t.g.v. ruis. De mate van flank-onscherpte is afhankelijk van de amplitude van
de ruis.

Fig. 2b

Invloed op het beeld . (gedeelte)
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Synchronisatie
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Ook bij de horizontale afbuiging moeten wij synchronisatie-impulsen ontvangen voor
elke lijn. Overeenkomstig het lijnental krijgen we dus te maken met 15625 pulsen, zodat
we spreken van een lijnfrequentie van 15625 Hz. Nu zou men misschien wel in staat
zijn om in elke ontvanger een zeer stabiele generator voor 15625 Hz te plaatsen, maar
dat wordt toch een kostbare geschiedenis.
Bij een TV zender heeft men de frequentie van de lïjngenerator, dus 15625 Hz, afge
leid van de rasterfrequentie, 50 Hz. Dit is noodzakelijk i.v.m. de z.g. interliniëring.
Vaak is die rasterfrequentie gekoppeld aan het lichtnet, en dat zouden we óók bij de
ontvanger kunnen doen.
Wanneer we nu steeds naar één bepaalde TV zender zouden kijken, dan zou de lijn
generator mooi op 15625 Hz afgeregeld blijven. Helaas bestaat er steeds enig fre
quentieverschil tussen de netten onderling. We moeten heus niet denken dat de netfrequentïe steeds 50 Hz is; wel gemiddeld over 24 uur, anders zouden op den duur onze
synchroomk lokken niet goed lopen. Groot zijn die verschillen natuurlijk nooit, maar
toch zijn er verschillen en daarom moet de lijngeneratorfrequentie in onze ontvanger
aangepast worden aan die van de zender; bij de rasterfrequentie is dat natuurlijk net
zo.

Generatoren lijnfrequentie
We bespraken bij de vertikale afbuiging enkele generatortypen; we willen dit ook
hier doen maar vooraf moeten we even vaststellen, dat er voor het aandrïjven van
de eindbuis van de horizontale afbuiging slechts een puls nodig is die een bepaalde
vorm moet hebben (fig. 43). In de eerste jaren van de TV zagen we heel vaak de
blocking oscillatorof de multivibrator toegepast. Momenteel zien we vrijwel uit
sluitend de sinusgenerator, die dus in feite sinusvormige trillingen afgeeft. Vrijwel
nooit gebruikt werd of wordt de Miller transitron, die wel vaak bij de vertikale af
buiging wordt gebruikt; we geven daarom hier nog even het schema. Wat de wer
king aangaat komt hij overeen met de blocking oscillator, doch de transformator is
hier overbodig. Hij is dus goedkoper.
Omdat er nog zoveel ontvangers in omloop zijn met de blocking oscillator voor de
lijnfrequentie zullen we ook die in onze bespreking betrekken.

Directe synchronisatie
De synchronisatie van de lijnen is een veel lastiger probleem dan van de rasters,
voornamelijk in verband met de stoorpulsjes, zoals uit atmosferische ruis of van
storende benzinemotoren. Bij de zoveel langer durende rastersynchronisatie worden
deze stoorpiekjes gewoon geïntegreerd; we vinden er niets van terug; bij de lijnsynchronïsatie weet de oscillator vaak niet of hij nu met een officiële syncpuls te
maken heeft of een stoorpiekje en het resultaat is dat de lijn te vroeg gesynchro
niseerd wordt. Uit de aard der zaak heeft het negatieve beeldmodulatiesysteem
daarvan last, maar ook het positieve systeem ( Frankrijk, Engeland, Franstalig
België ) is niet geheel ongestoord.
Nu zouden we denken: Wanneer de syncpuls nu maar fors binnenkomt, dan raakt
de synchronisatie nooit in de war, ook al zou onze generator niet zo stabiel zijn.
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Fig. 3
Storing door impulsen (b.v. bougievonken).
Enkele lijnen worden voortijdig beëindigd.
Voor de invloed op het beeld zie fig. 3a.
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Impulsstoringen die door de roosteroplading
synchronisatiescheider het beeld onherkenb
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Door een stoorimpuls worden hele serit

b)

Invloed op het beeld.
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Fig. 5a
Draaggolfstoringen hebben dezelfde invloed als
ruisstoringen. De flank-onscherpte is afhankelijk
van de amplitude van de storing.

Fig. 5b
Invloed op het beeld
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Elankan scherpte

Nu is dat wel 20, maar helaas komen de stoorpulsen dan óók sterk door, met alle kans
op verstoorde synchronisaties. Door de instelling van de synchronisatiescheider te ver
anderen krijgen we kleinere syncpulsen en worden ook die stoorpulsen kleiner, maar
dan moet onze generator toch wel erg stabiel zijn om niet uit de pas te raken.
Heel interessant is de oplossing, waarbij men in de schakeling van de blocking oscillator ergens een L-C kring opneemt. ( fig. 6 ). We kunnen dan twee vliegen in één
klap slaan. Ten eerste stabiliseren we de oscillator omdat, dank zij die L-C kring, de
frequentie heel stabiel is. Bereiken om de één of andere reden de syncpulsen niet de
generator, dan loopt die toch met dezelfde frequentie door, evenals een vliegwiel dat
eenmaal op gang gebracht is. ( fig. 7 )
Ten tweede krijgen we een kromme, die wat "stijler" is op de plaats waar hij de kartellijn doorsnijdt. We zien in de figuur duidelijk het verschil. Links zien we hoe een
geringe hoogtevariatie van de kantel lijn reeds een groot tijdverschil geeft; rechts zien
we hoe eenzelfde variatie slechts een klein tijdverschil veroorzaakt. ( fig. 8 )
Op het moment dat de syncpuls zijn doel treft, d.w.z. de blocking oscillator aan
stoot, wordt ook de L-C-kring aangestoten. Als de kringkwaliteit van de L-C kring
nu maar heel hoog is ( dus een hoge Q ) dan zou die kring steeds blijven oscilleren.
Maar dan zou de sync.puls geen invloed meer hebben en dat mag ook niet; door een
juiste L-C verhouding en een bepaalde demping voorkomt men dit. Dan zijn dus de
kring eigenschappen ( R-C ) van de blocking oscillator de frequentiebepalende onder
delen, terwijl de L-C kring de "stijle" doorgang voor zijn rekening neemt. Vanzelf
sprekend komt deze oplossing niet in aanmerking voor de rastergenerator, want voor
50 Hz wordt die L-C kring wel erg lomp, grote L, grote C.
Ook de multivibrator, die veel voor de lijnfrequentie gebruikt wordt, kan met een L-C
kring gestabiliseerd worden; vaak maakt men hier de frequentie van de L-C kring wel
gelijk aan de lijnfrequentie. ( fig. 9 )
In het algemeen kunnen we zeggen, dat voor lijnosciMatoren een hoge graad van
stabiliteit vereist wordt, hoger dan voor de rasterosciMatoren. Want al doen we nu nóg
zo ons best om d.m.v. een breed videokanaal een goede weergave van kleine details
in ons TV-beeld te verkrijgen, onze moeite is geheel vergeefs wanneer we niet
tevens ervoor zorgen, dat de lijnen goed onder elkaar vallen. Zelfs al zit er 10%
ruis in ons beeld, dan is dat wel niet mooi, maar nog lang niet zo hinderlijk als b.v.
een onderlinge verschuiving van twee onder elkaar liggende lijnen van b.v. 10%
van de lijnlengte. In de figuren 10 a 10 b 10 c zien we drie beelden met gelijk ruis
percentage. Bij fig. 10 a is de lijnoscillator geheel ongestabiliseerd (Multivibrator).
Het beeld van 10 b is verkregen met een ongestabiliseerde blockingoscillator.
Het beeld van fig. 10 c is verkregen met een gestabiliseerde blocking-oscillator, ter
wijl tevens een automatische frequentiecorrectieschakelïng is toegepast; deze wordt
hieronder nader beschreven. Het verschil met de beelden 10 a 10 b is wel duidelijk.
In fig. 11 zien we nog eens een tekening van de beeldrand, waarvan we in fig. 2 b
de foto zagen; het is duidelijk, dat de afwijkingen schommelen om een gemiddelde
waarde. De conclusie is echter: ruis in het beeld is niet zo erg als ruis in de synchro
nisatie, die we zoals gezegd, uitsluitend in de horizontale afbuiging tegenkomen.
Een andere oscillator is de transitron-Miller-integrator of fantastron; dit is een multivi
brator met één buis, een pentode. ( fig. 12 ) De werking van deze schakeling berust
op de stroomverdeling van de anodestroom ia en de schermroosterstroom ig2* Gaat de
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Fig. 6
Gestabiliseerde oscillator. Rechts het
spanningsverloop over de L-C kring.
De eigenfrequentie is hoger dan de
lijnfrequentie.
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Het gedrag van een L-C kring die door impulsen
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spanning op het stuurrooster naar beneden, dan neemt ia af en ig2 toe; en omgekeerd;
de totale stroom van beide iQ plus ig2 blijft echter steeds constant en is gelijk aan de
stroom door de katode ik.
Uit de aard der zaak kan de buis ook met het vangrooster g3 gestuurd worden, maar de
uitwerking is precies andersom als van het stuurrooster gl: gaat de spanning op het
vangrooster g3 omlaag, dan gaat ia óók omlaag, doch ig2 omhoog. Móór: de spanning
op de anode gaat omhoog en de spanning op het schermrooster gaat omlaag; de
spanning op het schermrooster en de spanning op het vangrooster zijn in faze'.
Verbinden we nu het vangrooster g^ via een condensator met het schermrooster g2, dan
zal de schakeling oscilleren. Nu is de trilling niet sinusvormig, maar zaagtandachtig;
in feite verschillen de krommen niet van wat we bij de blocking oscillator gezien heb
ben. Deze schakeling kan gesynchroniseerd worden met pulsen op het vangrooster; de
frequentie kunnen we variëren door het veranderen van de waarde van R 170 en R 182
in fïg. 12. Het voordeel is het wegvallen van de transformator, We zien deze oscilla
tor vaak, doch uitsluitend in de vertikale afbuiging.

De sinusoscillator
Deze oscillator heeft in feite het terrein van de horizontale afbuiging veroverd; we
gebruiken hiervoor een tetrode of pentode, waarbij een Hartley of Colpitts schake
ling wordt toegepast tussen katode-rooster en schermrooster, dus als een normale triode,
maar waarbij de rest van de pentode gebruikt wordt als elektronisch gekoppelde ver
sterker. ( fig. 13a en b ) Het frequentiebepalend gedeelte is dus een L-C kring. De
buis is geschakeld in klasse C, een begrip dat in de zendtechnïek zeer bekend is.
Hierbij is de buis ingesteld in de buurt van het afknijppunt; de anodestroom verloopt
pulsvormig, gedurende een zeer korte tijd van de gehele sinusperiode, die we op 360°
stellen ( zie fig. 16 ). We zeggen dan dat de openingshoek van de buis heel klein is.
Deze kortstondige stroompulsen stoten via de terugkoppeling de L-C kring aan en het
resultaat is dus: een oscillator, die met de nauwkeurigheid van een L-C generator
telkens anodestroompulsen afgeeft. Wanneer we in het anodecircuit een condensator,
de laad-condensator C] aanbrengen, verkrijgen we een echte zaagtand ; passen we
daarachter een pulsvormend netwerk in de vorm van een R-C filter aan, R2-C2, dan
verkrijgen we een zaagtand met aanhangsel, zoals dit nodig is voor het aanstoten van
de horizontale eindbuis. De frequentie wordt dus bepaald door L-C; voor de overgang
van 625 op 819 lijnen gebruikt men een aftakking op L of men schakelt een C'tje af
óf men kiest een ander C'tje.
Helaas kan deze schakeling niet rechtstreeks gesynchroniseerd worden met pulsen op
één van de elektroden. Maar daarop weten we wel raad, zoals we verderop zullen
zien; daarom verlaten we nu het hoofdstuk der directe synchronisatie. We herhalen
nog even de belangrijke punten van de directe synchronisatie:
1. Zeer stabiele synchronisatie indien grote pulsen worden toegediend; helaas grote
stoorgevoeligheid.
2. Bij kleinere pulsen is de gevoeligheid voor storing en ruis geringer, doch de syn
chronisatie is slechter.
3. Zodra een puls uitblijft, ontstaat er een frequentie-afwijking.
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Indirecte synchronisatie
We zullen eerst een blokschema tekenen voor de schakeling met een blockingosciMotor
of een multivibrator; we zien hierin een fazedetector, waarin de sync.pulsbinnentreedt
( fig. 14 ) daarnaast de oscillator en tenslotte de horizontale afbuigversterker. Wanneer
wij echter een sinus-oscillator toepassen, komt er nog een reactantie-buis tussen; we
zien die gestippeld. Van de afbuigversterker wordt uit de output een zaagtand terugge
voerd naar de faze discriminator.
De werking van deze indirecte synchronisatie berust er nu op, dat we de faze van de
outputpulsen vergelijken met die van de binnenkomende syncpulsen; we doen dat in
de fazevergelijker of fazediscriminator. De frequentie van beide signalen moet dus al
nagenoeg gelijk zijn. Deze is ons reeds in principe bekend uit de FM geluidstechniek.
Zijn beide frequenties en bovendien de faze gelijk, dan verkrijgen we geen uitgangsspanning; bestaat er een verschil, dan ontstaat er een uitgangsspanning die positief of
negatief is, al naar de richting van de afwijking.
Met deze uitgangsspanning kunnen we dan de frequentie van onze oscillator verhogen
of verlagen. We hebben hier dus te maken met een automatische frequentiecorrectie,
zoals we die ook kennen uit de correctie van de r.f. oscillator in de kanaalkiezer.
Nu is het natuurlijk wel zo, dat we met deze uitgangsspanningen alleen maar een
oscillator kunnen beïnvloeden die reageert op gelijkspanningsverandering, b.v. wel
de blocking oscillator of de multivibrator maar niet de sinusoscillator. Maar ook daar
is wel raad op.
Zie voor de werking van een sinusoscillator plus reactantiebuis het Philips-schema;
en voor het sturen van een blocking oscillator plus vliegwielkring het Grundig-schema
beide schema's zijn als Service Aanhangsel bij les 6 gevoegd.

Faze-discriminator
We zien in fig. 15a deze schakeling met een multivibrator. De ingangshuis vormt een
soort balansingang: de weerstand in het katodecircuit is even groot als in het anodecircuit; we herkennen een bekende "fazedraaier" voor a.f.balansversterkers.
De inkomende blokpuls komt dan ook zowel aan de anode als aan de katode te voor
schijn, maar die zijn in tegenfaze. Uit de aard der zaak kan dat ook d.m.v. een
transformator gebeuren; we zien dat in beide schema's die bij les 6 verstrekt zijn.
Op het elektrisch middelpunt van de schakeling komt de teruggevoerde zaagtand
uit de eindtrap terecht. De spanning op het rooster van de le buis van de multivibra
tor hangt af van de positie van de blokpulsen t.o.v. de zaagtandpuls; een R-C filter
geeft de nodige stabiliteit aan deze schakeling, die een faze - discriminator genoemd
wordt. In fig. 15b zien we de werking toegelicht. Het is wel duidelijk dat de zaag
tanden in elk der beide takken een gelijke spanning afgeven: ^c(constant)* Naast elkaar
zien we nu drie mogelijkheden afgebeeld, 3 fazegesteldheden, resp. 9>1, <P2 en *P3.
De blokpuls geeft een gelijkgerichte spanning E; we zien resp. El, E2 en £3.
We zien achtereenvolgens de optelsommetjes Ec + El, Ec + E2 en Ec + E3, zowel
voor de diode Dl, als de diode D2. We zien nu, dat in faze-toestand <P2 de spanningen
aan Dl even groot zijn als aan D2; de regelspanning is dus nul volt
In toestand <P\ zijn Ec boven en beneden gelijk; El boven is echter veel groter dan
El beneden en zo zien we, dat +E2 een positieve spanning voorstelt.
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Sinusgenerator. Achter de eerste condensator C]
verschijnt een zaagtand die we in het vervormend
^2”G> filter voorzien van een aanhangsel.
Zie hier voor fig. 43-44.
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Indien een volledige sinus op het rooster komt,
zullen bij instelling volgens klasse C in de
anodekring slechts pulsen verschijnen. In feite
zijn dit de toppen van sinusfiguren. Met deze
pulsen wordt de L-C kring in het remroostercircuit steeds weer aangestoten via de terug
koppeling, zodat daarin permanent een sinus
vormige stroom blijft lopen. Vandaar de naam
vliegwielkring.
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Fig. 14
Blokschema van de indirekte synchronisatie.
1. Faze discriminator; 2. Reactantiebuis (alleen bij sinusgenerator);
3. Oscillator; 4. Lijnafbuigversterker.
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Fig. 15a
Fazediscriminator, gevolgd door multivibrator.
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In toestand <P2 is E3 boven véél kleiner dan E3 benden, waardoor -E3 een negatieve
spanning voorstelt.
We spreken hier van faze-afhankel ijke lijnregeling; helaas kunnen zich hierbij
nog grote verdrietelijkheden voordoen. Want het is zo eenvoudig gezegd: "de hoogte
van deze gelijkspanning bepaalt uiteindelijk de frequentie van de lijnzaagtand", maar
als een commando tot veranderen van de frequentie door de blocking-oscillator te
letterlijk wordt opgevat, zien we de frequentie, die b.v. te laag was, plotseling te
hoog worden. Er volgt dan een commando: langzamer, maar ook dat wordt overdreven
en zo zijn de commando's en de uitvoering telkens met elkaar in tegenspraak; we
spreken dan van "hunten". Wat ons hier ontbreekt is een filter met de juiste tijdcon
stante, die het systeem de tijd geeft om een commando uit te voeren, zonder overdrij
ving.
We zien op het rooster van BI het R-C filter om het z.g. hunten te voorkomen; door het
filter dubbel uit te voeren kunnen we toch snelle variaties teweeg brengen, doch over
een kleiner bereik; zie fig. 17.
Uit de aard der zaak zitten er geen principiële verschillen tussen de figuur met de
multivïbrator en een blocking-oscillator in combinatie met een faze-dïscriminator.
Er bestaan echter ook enkelvoudige schakelingen op dit gebied.
In fig. 16 zien we het samenvallen van de syncpuls met de "teruggevoerde" zaagtand.
Die syncpuls kan met of zonder ruis zijn en die zaagtand kan óf op tijd komen, n.l.
wanneer het begin van de syncpuls samenvalt met het begin van de terugslag, óf de
zaagtand kan wat te vroeg komen en dat gebeurt wanneer de frequentie van de zaagtandoscillator hoger is dan die van de zaagtand in de zender.
Bij detectie zal de condensator steeds opgeladen worden tot aan de piekspanning van
het signaal dat we gelijkrichten of mengen; welnu, hoe mooier de syncpuls samenvalt
met het begin van de terugslag, des te hoger is de spanning, die achter de gelijkrichter
over de C verkregen wordt (fig. 16F). In de figuur 16D is dit het geval en boven de
gelijkgerichte spanning E van de zaagtand (die constant blijft) komt nu bovendien E3,
die hoger is dan E2 of El, in de daarboven getekende toestanden B en C, waar de zaag
tand te vroeg komt of te snel loopt (te hoge frequentie heeft).
In figuur 16E zien we hoe deze pulserende gelijkspanning door een buis, die als gelijkstroomversterker geschakeld is, versterkt wordt en terechtkomt op het rooster van de
blocking-oscillator. De hoogte van deze spanning bepaalt uiteindelijk de instelling
van de blokkeer-oscillator en dus de frequentie van de lijn-zaagtand.
Dit rooster is voor de variatie niet met massa maar met + hoogspanning verbonden, om
een snelle terugslag te verkrijgen; een condensator verbindt het rooster met aarde.
De uiteindelijke syncpuls komt weer op de normale wijze in de eindkring voor de lijnafbuiging terecht en van daar op de horizontale afbuigspoelen; een aftakking gaat
terug naar de ingang van de schakeling.

Faze-discriminator met sinusoscillator
Zoals reeds opgemerkt werd, reageert een sinus-oscillator niet op geli jkspanningsvarïaties; en ook niet op synchronisatiepulsen, want een sinus is een continue proces, terwijl
de blocking oscïllator met hortèn en stoten werkt, als 't ware; er moet dus een orgaan
komen dat die gelïjkspannïngsvariaties uit de discriminator "vertaalt". Nu moeten we
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Zaagtanden in faze, pulsen in tegenfaze.
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eerst even vaststellen, dat de sinus-oscillator maar één emotie kent, n.l. frequentievariatie. Is die frequentie eenmaal op de juiste waarde afgesteld, nu dan komen de
zaagtanden op het juiste ogenblik. Om nu de frequentie van een oscillator te variëren
kunnen we de waarde van de C of van de L van fig. 13b variëren; de gemakkelijkste
methode bij hogere frequenties is de schakeling met de reactantie-buis. (fig. 18-19)

De reactantiebuis
Als we een spanning op een spoel aansluiten duurt het even voordat de stroom op zijn
maximum is; we kennen dat verschijnsel uit de radiotechniek en zeggen dat bij een
spoel de stroom naijlt op de spanning.
Bij een condensator zien we het omgekeerde verschijnsel; hier ijlt de stroom vóór op de
spanning.
De spoel en de condensator verschillen in dit opzicht dus van een ohmse weerstand. We
spreken dan van een reactantie; de spoel bezit een inductieve reactantie en de con
densator een capacïtieve reattantie.
Indien we alleen met een spoel te maken hebben, dan bedraagt de hoek van het naijlen
maximaal 90° (z van 360°); hebben we met een ohmse weerstand te maken, dan is die
hoek 0°. Bij een serieschakeling van spoel en weerstand kunnen we uiteindelijk elke
hoek tussen 0° en 90 laten ontstaan. Dat kan b.v. door de zelfinductie of de weer
stand te variëren.
Wanneer we nu een geheel gesloten doosje hebben, een "black box" (fig. 19G) zoals
de Amerikanen zeggen, met 2 draden eruit en het blijkt nu dat er een na-ijlende
stroom loopt door het "ding" als we er spanning op zetten, nu dan kunnen we zeggen:
dat ding gedraagt zich als een spoel. En als er op die "black box" dan bovendien nog
een knop zit, waarmee we de na-ijlingshoek kunnen variëren, dan hebben we echt
met een variabele spoel te maken.
Blijkt echter dat de stroom door de "black box" vóórïjlt, (fig, 19F), nu dan moet er
een condensator inzitten; zit dat knopje er óók nog op, dan kan de vóórijlingshoek
variëren van Ó^tot 90° en dan is het dus een variabele condensator.
Achteraf blijkt, dat er in die black box helemaal geen spoel behoeft te zitten; het kan
ook een buis zijn, die op een bepaalde manier geschakeld is. In figuur 19B zien we een
buis, waarbij het rooster aangesloten is op het verbindingspunt tussen een weerstand en
een condensator. Bezien we die weerstand en condensator tezamen nog even zonder
buis (fig. 19C) dan is het duidelijk dat hierdoor op het knooppunt een spanning staat
die vóórijlt of de faze van de spanningsbron. We spreken dan van een faze-draaiend
netwerkje.
Bezien we de buis zonder aanhang (fig. 19D), dan zal die uit diezelfde wisselspanningsbron géén stroom opnemen zolang het rooster sterk negatief gehouden wordt. De
buis is dan afgeknepen. Naarmate de spanning op het rooster hoger wordt, gaat er
meer stroom lopen. Verbinden we echter het rooster met dat aftakpunt (fig. 19E), dan
zal die voorijlende spanning op het rooster een wisselstroom door de buis laten lopen
die dus voorijlt op de wisselspanningsbron (fig. 19A). De buis + roosternetwerk (E)
vormt nu”ëên”"ding" waarvan de stroom voorijlt. Het is dus een condensator, in serie
met een weerstand.
Door nu de negatieve roosterspanning te variëren, veranderen we de stijlheid van de
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Fig. 18
A is een wisse (stroomgenerator; (in werkelijkheid is dat de sinusgenerator)
B is een z.g. reactantiebuïs, in dit geval een capacitieve. C is een fazedraaiend netwerk (kan ook een
andere vorm en uitwerking hebben, zie K, M en N)
D is een "ohmse" buis. E is een capacitieve reactantiebuis, waarvan de steilheid geregeld kan worden
d.m.v. negatieve roosterspanning. F is precies hetzelfde als E: een variabele condensator en G is onze
"black box". H voorstelling van de fazeverschuiving tussen spanning op 't rooster (Ug) en anodestroom
(ig). De spanning op het rooster ijlt in dit geval 90° voor op de generatorspanning (UQ).
J buis karakteristiek (variabele steilheid). Door verandering van de spanning op het rooster (Ug)
krijgen we verschillende amplituden van de anodestroom (iQ), in dit geval voorstellende een grote
of kleine C, waarbij de (capacitieve) reactantïe Xc klein, resp. groot is. K schakeling waarbij een
spoel met variabele zelfinductie verkregen wordt. I is het vervangingsschema daarvan. Bij M en N
is een spoel in het fazedraaiend netwerk gebruikt; M vormt aldus een condensator en N een spoel.
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buis en we vergroten de stroom, of naar buiten gezien: we hebben een variabele con
densator, We moeten gemakshalve het maar zó zien: hoe groter de stroom, des te lager
is blijkbaar de (capacitieve) weerstand, en des te groter is dus de capaciteit.
Door de condensator anders te schakelen of een spoel in de faze-draaiende tak te
brengen, kunnen we een variabele spoel of condensator verkrijgen. (Zie fig. 18 K,L,M
en N). In het vervangingsschema (L) naast K zien we, dat die weerstand weer samenge
steld is uit de Ri van de buis en een weerstand, die afhankelijk is van de stijl heid.
We zien nu wel waar het heen gaat: we schakelen de reactantiebuis parallel op de sinusoscillator en sturen met de gelijkspanning uit de discriminator de reactantiebuis (fig. 19).
We kunnen op die manier de frequentie bijregelen. Met de hand stellen we de neg.
roosterspanning in op de gemiddelde frequentie. Ook dit is dus anders dan bij de blocking
oscillator: die wordt met de hand op een hogere frequentie ingesteld, terwijl de sinusoscillator op het midden van zijn gebied wordt ingesteld. Vanzelfsprekend moet zich
tussen de faze-dïscriminator en de reactantiebuis een behoorlijk afvlakfilter bevinden:
de reactantiebuis heeft géén behoefte aan pulsen maar aan een afgevlakte gelijkspanning.
Dit in tegenstelling tot de samenwerking faze-discriminator-blocking oscillator (of multivibrator) waar wél pulsen vereist zijn. Indien dit filter defect is kan het systeem als
zodanig in oscillatie gaan raken of gaan hunten. In het service aanhangsel zien we het
gevolg daarvan.

Houdgebied - vanggebied
Wij begrijpen natuurlijk wel, dat deze frequentieregelingen niet elke frequentie-afwij
king kunnen bijregelen; er is een grens.
Verder is het wel duidelijk, dat deze bijregeling een bepaalde tijd nodig heeft om zijn
werk te doen. Dat komt door de verschillende R-C filters. Het frequentiegebied waar
binnen de frequentie van één der beide generatoren (zender-ontvanger) mag verlopen
zonder dat de synchronisatie verloren gaat, noemen we het houd-gebied. Is echter een
maal de synchronisatie verloren gegaan en naderen we door het verdraaien van de instelpotmeter met onze generatorfrequentie de frequentie van de zender (van onderen of van
boven af), dan gaan we "vangen". Het frequentiegebied waarbinnen we de verloren
synchronisatie weer tot stand kunnen brengen noemen we het vanggebied. Zitten de
frequenties te ver van elkaar, dan kunnen we ze niet meer vangen.
In het algemeen is het vangbereik kleiner dan het houdbereik; men zal ernaar streven
beide bereiken te vergroten zonder echter de gevoeligheid voor stoorpulsen te vergroten.
Eén der mogelijkheden om deze ongewenste gevoeligheid te verkleinen, is het aanbrengen
van een R-C filter aan de uitgang van de fazevergelijker: over een condensator kan niet
plotseling de spanning stijgen of dalen. Een kortstondige stoorpuls heeft bij toepassing
van een dergelijk filter dan ook geen kans; duurt de storing langer dan gaat de synchro
nisatie verloren. Zoals we reeds zagen, wordt het sync.bereik kleiner, helaas. Een dubbel
filter geeft hier uitkomst; dit kan geschakeld worden volgens fig. 17 (a of b.)
De mooiste toestand verkrijgen we bij de automatische lijnsynchronisatie; we komen
daarop terug in les 12, waarin diverse automatische regelingen behandeld worden.
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Fig. 17
Schakeling met dubbele tijdconstante voor het onderdrukken
van oscillaties (hunting) in het regelsysteem. De lading van
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daardoor frequentievariaties over een groot bereik. De
kleinste condensator volgt daarentegen de snelle variaties
over kleiner bereik. Praktisch bereiken we daarmee, dat
ondanks een grote tijdconstante de gemiddelde spanning
Ej bij kortstondige storingen zich steeds in het midden van
het vanggebied bevindt.

Fig. 19
Sinusoscillator, waarbij L en C de frequentiebepalende elementen zijn; parallel op C staat
de reactantiebuis, die in dit geval als een va
riabele C is uitgevoerd; de variatie wordt ver
kregen door verandering van de gelijkspanning
op het rooster, dus verandering van de steilheid
van de buis. In werkelijkheid draagt deze ge
lijkspanning op het rooster een veranderlijk
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Verloop van de spanning Ec over een condensator C, die via een weerstand R uit batterij met spanning
^batt geladen wordt. De tijdconstante is T, de tijdsduur waarin de spanning over de condensator 2/3
van de batterij spanning bereikt heeft. Na een tijd die gelijk is aan ca. 4 x T heeft Ec de waarde van
Ebatt bereikt.
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Fig. 21
Verloop van de stroom II door een spoel L, die over een weerstand R aangesloten is op een batterij
met een spanning Ebatt. De tijdconstante T, het tijdstip waarop de stroom door de spoel 2/3 van de
maximale stroom lmQX bereikt heeft. lmQX is Jjpü , waarbij R samengesteld is uit weerstand R en
de spoelweerstand. Na een tijd van ca. 4 x T heeft de stroom die maximale waarde bereikt.
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Eindtrap voor horizontale afbuiging
Evenals bij de vertïkale afbuiging is het ons doel om de spot over het scherm te drijven,
maar toch zijn er aan deze afbuiging meer moeilijkheden verbonden dan aan de vertikale afbuiging, voornamelijk omdat de bewegingen zich hier zoveel sneller afspelen.

Tijdconstante
Het is noodzakelijk dat we wat dieper ingaan op de tijdconstante van de afbuigspoelen. We zagen reeds eerder, dat de combinatie van een weerstand en een condensator
gekenmerkt kan worden door de tijdconstante; het begrip tijdconstante kon hierbij aan
nemelijk gemaakt wordenalsde tijd T, waarin de spanning over de condensator 2/3 van
de batterijspanning bereikt heeft. In fig. 20 zien we die condensator C via weerstand
R aangesloten op batterij E. Misschien is het niet zo voor de hand liggend, maar ook
bij de combinatie van een weerstand en een spoel kan over tijdconstante gesproken
worden. Toch is dit weer niet zo moeilijk te begrijpen. We weten, dat een spoel, een
zelfinductie, bij het aansluiten op een stroom, zich zal verzetten tegen de stroomdoorgang. Dit verzet wordt echter steeds zwakker en tenslotte zal er door de spoel zoveel
stroom lopen als volgens de wet van Ohm te berekenen valt. In fig. 21 zien we de
serieschakeling van spoel L, weerstand R en batterij met spanning E, Welnu, als volgens
Ohm de stroom I zou moeten zijn, dan is de tijdconstante de tijd, die nodig is om een
stroom te bereiken, die 2/3 van de eindwaarde I bedraagt, dus 2/3 I. Evenals bij de
condensator zijn de waarden van de onderdelen bepalend voor de tijdconstante. In
dit geval dus L en R. Bij de condensator is de tijdconstante : T = RxC; bij de spoel is het:
T = ■£. De tijdconstante is bij de spoel dus omgekeerd evenredig met de weerstand
R, d.w.z. hoe groter R is, des te kleiner is de tijdconstante, en hoe groter L is, des te
groter is de tijdconstante en omgekeerd.
We weten nu wat de tijdconstante voor een combinatie van spoel en weerstand bete
kent en gaan nu even zien, wat dat met onze horizontale afbuiging te maken heeft.
Ook hierbij willen we een lineair verlopende zaagtand hebben, of juister gezegd: de
heenslag moet lineair zijn, hetgeen dus meebrengt dat het stroomverloop door zowel
de spoel als de eindbuis lineair moet zijn.
We gaan eerst nog eens even de e-kromme van de spoel bezien. We hebben de tijd
constante, dus de tijd die nodig is om 2/3 van de normale stroom te bereiken, T ge
noemd; de normale stroom wordt meestal bereikt in 4 x die tijd; we kunnen zeggen dus
dat het kromme gedeelte ca. 4 x T duurt.
Willen we nu, dat de stroom door de spoel lineair t.o.v. de tijd verloopt, wel dan
moeten we zorgen, dat we in het eerste stukje van de e-kromme gaan werken,
want dat is nagenoeg recht. Omdat de heenslagtijd t van de horizontale zaagtand ge1
geven is, n.l. TCZ05 sec. - 10% en hieraan niet te tornen valt, dienen we de tijdconstante T van dé spoel + weerstand véél groter te maken dan die tijd t. Voor goed begrip
herinner ik er hier nog even aan, dat we de tijd voor de lijnterugslag als verloren moe
ten beschouwen voor ons beeld; daarom is 10% van de zaagtandduur het maximum dat we
daaraan besteden mogen.
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Fig. 22
De tijdconstante T = RC; de beschouwde tijd is t, één zaagtandperiode.
Boven: Verloop van spanning en stroom, wanneer een condensator op een gelijkspanningsbron
wordt aangesloten via een R. Situatie links (onder 1) tijdconstante T = RC groot t.o.v. de be
schouwde tijd, in dit geval één horizontale zaagtandperiode. Situatie rechts (onder 5) RC is
klein t.o.v. de beschouwde tijd t.
Onder: Verloop van spanning en stroom wanneer een spoel op een gelijkspanningsbron is
aangesloten via een R. Situatie links (onder 1) tijdconstante l/R is groot t.o.v. de tijd t;
rechts (onder 5) tijdconstante L/R is klein t.o.v. de tijd t.
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Fig. 23
Een spoel, die op tijdstip tj met een batterij verbonden wordt en op tijdstip
f2 wordt uitgeschakeld. Na het uitschakelen loopt de spanning (curve A) op
in tegengestelde richting, om na enige malen heen en weer gependeld te
zijn op nul te komen (f3). De stroomkromme B laat een mooi lineair verloop
zien gedurende de tijd dat de spanning aangesloten is (t] - f3).
Hef "uitslingeren" geschiedt in een bepaalde frequentie van de spoel en
van de eigencapaciteït; in fig. C en D zien we de stroom- en spanningkrommen voor een spoel met lagere eigenfrequentie. In fig. C en D wordt
het verloop van resp. spanning en stroom als stippellijn getekend wanneer
de kring met een weerstand gedempt is; het uitslingeren beneden de nullijn
verdwijnt daardoor.
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In fig. 22 zien we heel mooi hoe de krommen zich gedragen bij verschillende tijdcon
stanten. Links zien we boven een serieschakeling van weerstanden condensator, waarop
een spanningssprong wordt losgelaten, d.w.z. er wordt een gelijkspanning op aangesloten
via een schakelaar. Rechts van de Rzien we de verschillende spanningsverlopen over
de R; rechts naast de C zien we hoe de spanning over de C verloopt. Bij 3 hebben we
te maken met het geval, dat de tijd t gelijk is aan RC, dus aan T; we zien de ons bekende
e-kromme. Onder 1 zien we het geval dat t slechts

van T bedraagt; dat is dus het

bovenbedoelde "rechte" stukje. Onder 5 zien we het geval, dat t lOx zolang is als T.
Onder 2 en 4 zien we tussenvormen.
Op het onderste plaatje zien we een spanningssprong losgelaten op de spoel, onder 3
weer het geval dat t gelijk is aan

dus aan de tijdconstante T, onder 1 het voor ons
K
belangrijke geval, dat T tien maal zo groot is als t en het verloop van de stroom dus
lineair is; onder 5 het geval, dat T slechts 1/10 van t bedraagt: een differentiatiekromme,
die hier onbelangrijk is. Onder 2 en 4 zien we weer tussenvormen. Uit deze krommen
zien we overigens duidelijk, dat de lineair verlopende zaagtand-stroom verkregen
wordt, wanneer de gebruikte tijd t kort is in verhouding tot de tijdconstante T; verder
zien we, dat de stroom door een gewone schakelaar gesioten wordt. Willen we dus met
een buis dit stroomverloop verkrijgen, dan behoeven we niets anders te doen dan de
buis wèl of niet "open" te zetten. Met andere woorden: op het rooster behoeft geen
zaagtandkromme te staan; een blokpuls zou zo op het oog wel voldoende zijn en de
buis is dan een "schakelbuis" d.w.z. een schakelaar, die door een impuls op het
rooster bestuurd wordt.

In fig. 23 zien we nu hef spanning- en stroomverloop over een spoel in de stroom
kring. We moeten er hier even de nadruk op leggen, dat we hier éénmaal de stroom in
schakelen en na verloop van enige tijd uitschakelen; we hebben hier dus nog niet
te maken met een regelmatig terugkerend verschijnsel. De spanning over de spoel is,
zolang de schakelaar gesloten is, gelijk aan de batterijspanning: de stroom neemt
mooi lineair toe; de spanning valt weg als de schakelaar open gaat ( punt 2 ). De
stroom die tot nu toe zo mooi geleidelijk toenam, valt plotseling geheel weg. De
spanning over de spoel neemt op hetzelfde ogenblik dat de schakelaar opengezet
werd af tot nul en krijgt nu een zeer hoge negatieve waarde. We zagen dit al in een
vorige les. Waarom gebeurt dit nu? Kijk, in feite zit het zo: bij het sluiten van de
schakelaar neemt die stroom regelmatig toe: elke volgende micro-seconde wordt hij
steeds vermeerderd met een zéér bepaalde, even grote, waarde en zo spreken we van
een lineair toenemende stroom. En die linairiteit verkregen we door juiste keuze
van spoel L en weerstand. Maar wanneer we de stroom niet "afknijpen" volgens de
zelfde lijnen van geleidelijkheid maar plotseling, zal een zéér hoge spanning
van tegengestelde polariteit opgewekt worden. Het is namelijk bij spoelen en
transformatoren zó, dat de snelheid waarmede het magnetisch veld verandert,
de amplitude van de opgewekte spanning bepaalt. Een formule waarop we beslist

d<P

niet verder zullen ingaan, luidt n.l. E=Lx^-(volt); de ingewijden in de hogere
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Fig. 25
Spanning- en stroomverloop als bij fig. 24, doch
thans is ohmse weerstand in de spoelen aanwezig.
Verderop in de les zullen we zien hoe deze
krommen verkregen zijn (fig. 39).

Fig. 25a
Beeld op de oscilloscoop van de spanning
over de afbuigspoelen (zagen we reeds
getekend in fig. 25).
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Fig. 26
In fig. 23 hebben we gezien hoe een gelijkspanningsbron werd aangesloten op een spoel en uit de span
ning- en stroomkrommen konden we ons een goed beeld vormen van wat er gebeurt wanneer we die span
ningsbron weer uitschakelen. Wanneer we nu de stroom door de spoel sluiten of verbreken d.m.v. een
schakelbuis, zoals in de praktijk steeds het geval is, dan hebben we met dezelfde verschijnselen te
maken. Maar . . . die verschijnselen kunnen ook andersom liggen. Om nu een inzicht van de pola
riteit te krijgen, tekenen we nu in fig. 26a het verschijnsel, zoals het meestal getekend wordt, waarbij
punt b vast aan aarde (= minklem ligt) en punt a positief gemaakt wordt t.o.v. aarde; de schakelspanningspiek is dan negatief. In fig. 26 b zien we de schakeling van de buis, waarbij punt b verbonden
is met de plusklem van de anodevoedingsbron; dit punt ligt dus aan een vaste spanning. Gaat de buis nu
stroom trekken, dan wordt op punt a in feite een negatieve spanning gezet; bij het uitschakelen van de
stroom, dus als de buis een hoge R; krijgt, vliegt punt a en dus tevens de anode van de buis naar een
zeer hoge positieve spanning. Dit is dan ook de reden, waarom de eindbuizen voor de horizontale af
buiging de anode steeds boven op de glasballon hebben uitgevoerd (b.v. type PL 81). De kans op overslag tussen de aansluiting van de anode en de overige buiselektroden is dan gering.
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wiskunde weten wat dit zeggen wil. Wat we echter wèl moeten weten is, dat de
snelheid waarmee het uitschakelen geschiedt geheel afhangt van de tijdconstante
en de eigencapaciteit van de afbuigspoel. We zullen dadelijk zien hóé.
Nu zien we in fig. 24 een "ideale" spannings- en stroomkromme, waarbij de L
geen ohmse weerstand bezit; in fig. 25 zien we de werkelijkheid, waarbij dus de
de spanningskromme een toename vertoont en de stroomkromme een bepaalde afname,
tijdens de heenslag, waarbij de R dus zijn invloed doet gelden. In fig. 25a zien we
een foto van de spanningskromme, en zowel bij de tekeningen als op de foto zien we
een flinke spanningspiek.
We weten nu, dat ^ groot moet zijn om een lineair verloop te krijgen; we mogen dat
zoeken in een grote L of/en een zeer lage R. Maar daarmede beheersen we de héénslag; de terugslag met die hoge spanningspiek zal ons echter moeilijkheden in de weg
leggen. We hebben namelijk geheel over het hoofd gezien, dat die spoel stellig een
eigen capaciteitC bezit. Bovendien zijn we ook bij de horizontale afbuiging min of
meer gedwongen om een uitgangstransformator te gebruiken. Doen we dat n.l. niet en
passen we de srchakeling van fig. 27 toe, dan wordt het stroomverloop hoofdzakelijk
bepaald door de ( hoge ) Ri van de pentode. Een voordeel is, dat we een mooie lineaire
zaagtandstroom kunnen krijgen door maar een goede zaagtand op het rooster te brengen;
we moeten dan echter zorgen, dat de reactantie van de spoel, Rl klein is t.o.v. die Ri.
Dus: weinig windingen voor L. Maar omdat er nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid
ampère-windingen nodig zijn voor de afbuiging, zou die eindbuis zowat een halve
ampère stroom moeten opbrengen. En dat valt niet mee.
De tijdconstante van de spoel speelt hier geen rol, dank zij die hoge Ri. Zouden we
een grote spoel L nemen met lage R, dan zouden we een grote tijdconstante verkrijgen.
We zouden dan met veel kleinere anodestroom toe kunnen, maar de hoge zelfinductie
zou ons bij de terugslag opbreken, terwijl ook de hoge eigencapaciteit C ons moei
lijkheden brengt. Daarom zijn we verplicht een transformator toe te passen en we behoeven
L dan niet laag te maken, maar wel moeten we R zéér klein maken om

dus de tijd

constante hoog te houden (fig. 28).
De afbuigstroom door de spoel wordt flink groot, maar dank zij de transformator kun
nen we toch met een bescheiden eindbuis volstaan. Alleen zitten we nog met de eigen
capaciteit; de spoel ( LI en L2 ) heeft een geringe eigencapaciteit, die opgetrans
formeerd nog kleiner wordt. De primaire van de afbuigtrafo heeft echter onvermijde
lijk een zekere eigencapaciteit C (gestippeld getekend). Deze C geeft aan de spoel
L het karakter van een trillingskring met een uitgesproken eigenfrequentie.
In het algemeen ziet men wel kans de spoelen en de transformator zodanig te ontwer
pen, dat die eigenfrequentie hoog is ten opzichte van de heenslagfrequentie (15625
kHz), zodat de lineariteit van de heenslag praktisch niet beïnvloed wordt. In fig. 28
zien we de schakeling van een eindbuis met transformatoren afbuigspoelen; tijdens
de heenslag daalt de Ri van de buis door de positieve blokpuls op het rooster tot
),zodat we de buis gerust met een schakelaar mogen
een paar honderd ohm ( ca. 500
vergelijken. We tekenen dit nu nog eens in fig. 29, maar noteren, dat we in plaats
van de battenjspanning nu spreken van anodespanning; Ri is de inw. buisweerstand.
Wanneer nu de heenslag afgelopen is treden de reeds genoemde spanningsverschijnselen op. De stroom valt nu niet terug op nul, maar krijgt ook een neg. waarde, wordt
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R1> R2

Fig. 27

Fig. 28------------------Afbuigschakeling met uitgangstransformator.

De eenvoudigste (horizontale) afbuigschakeling;
hoogohmige spoelen in de anodekring van de
buis, die met een zaagtandvormige spanning
gestuurd wordt.

De buis wordt met een blokpuls gestuurd,
(zie fig. 29).
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Deze spoel bezit wèl ohmse weerstand; een
gedempte trilling ontstaat (zie ook fig. 23 A en B)

weer positief, kortom, we bespeuren een z.g. uitslingeringsverschijnsel ofwel een trilling,
die uitsterft en dus een gedempte trilling is. De frequentie wordt bepaald door L (= LI +
L2) en de C (de eigencapaciteit van de transformator ). In fïg. 23 A zagen we het uit
slingeren van een spoel, die van de spanningsbron afgeschakeld wordt; in fig. 30 zien
we dezelfde verschijnselen doch nu regelmatig terugkerend. In de spanningskromme
zien we hoe de spanning nul wordt en een zeer hoge negatieve waarde aanneemt,
daarna weer een zeer hoge positieve waarde en zo gaat het maar door. Hoe lang?
Nu dat hangt helemaal af van de demping, dus de verliezen, waaronder we ten eerste
de ohmse weerstand van de spoel zelf rekenen, maar waartoe ook de uitwendige weer
standen, parallel of in serie met de spoel geschakeld moeten worden. In het denkbeeldige
geval dat er in 't geheel geen verliezen zijn, zouden we met een z.g. ongedempte
trilling te maken hebben, een gewoon doorlopende wisselstroom die genoegzaam be
kend is uit de radiotechniek. De energie schommelt telkenmale heen en weer tussen
de spoel en de condensator. We kunnen hierbij natuurlijk van een frequentie spreken;
deze wordt bepaald door de zelfinductie van de spoel L en de eigencapaciteit C
(zie het verschil tussen fïg. 23 AB en CD).
In werkelijkheid is de spoel nooit zonder ohmse weerstand en zijn er nog andere ver
liezen; de kring "slingert" dus in korte tijd geheel "uit", hetgeen zeggen wil, dat de
magnetische energie, die in de spoel was opgehoopt tijdens de gelijkstroomdoorgang, thans
geheel vernietigd is, nadat die energie enige malen van spoel naar condensator en terug
geschommeld is.

Demping
We spreken nu van een gedempte trilling, waarbij de eigenfrequentie van de kring
nagenoeg dezelfde kan zijn als in het geval van de ongedempte trillingen; die frequen
tie wordt door L en C bepaald, doch ook de R speelt een rol zodra het gedempte
trillingen belreft. In fïg. 31 zien we de spanningsverloop van de gedempte uïtslingering en daaronder het stroom ver loop. Nu zou het misschien het eenvoudigst lijken om
die kring maar telkens rustig te laten uitslingeren en pas als de rust weergekeerd is
opnieuw de héénslag beginnen. Helaas gaat dat niet want we hebben voor de terugslag
1
maar yjy van de gehele zaagtandperiode tijd bestemd ( dus “ van
sec.) en we
15625
komen er op deze manier royaal overheen, helaas ten koste van de heenslagtijd
(fig. 32). Nu is het betrekkelijk gemakkelijk om de demping sneller te doen ver
lopen: plaats een weerstand van lage waarde over de kring (fig. 33 )en de heenloop
kan op tijd beginnen. Nu is dat min of meer een paardemiddel, want tijdens de heenslag zit die weerstand er natuurlijk óók en dan moet onze eïndbuis óók de stroom
door deze weerstand opbrengen.
Ook in de figuren 23 C en D zien we de invloed van deze weerstand. Nu zou men in
plaats daarvan een diode kunnen gebruiken ( fig. 34 ). Maar hiermede kunnen we
weer twee kanten uit, die geen van beide naar hef doel leiden ( fig. 35 ). Een ande
re oplossing zou een zéér grote C zijn, die de eigen frequentie sterk verlaagt, maar
ook dit is bij de héénslag zeer ongewenst. Een mooie oplossing wordt gevormd door
de combinatie van een condensator en een diode. Deze schakeling zien we in fig. 36.
Parallel over de spoel-met-eigencapaciteït zien we de condensator C, in serie geschakeld
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Fig. 32

De trillingskring is wèl gedempt omdat de spoel
ohmse weerstand bezit maar slingert toch nog te
lang uit, zodat de trillingen ten dele vallen in
de tijd, die voor de heenslag bestemd is.

Fïg. 33
Door een weerstand van zeer bepaalde waarde
over de kring te brengen wordt deze z.g. kritisch
gedempt. De heenslag kan op tijd beginnen (zie
ook fig. 23 B en C, stippellijn).
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Fig. 35
Demping met een diode, doch
andersom geschakeld als bij fig. 34.
Fig. 34
Demping met een diode
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Fig. 36
Demping met èen condensator en diode.
A. Grondvorm van de schakeling. Elektronenstroom loopt door spoel van a naar b (zie fig. 37A, heenslag).
B. Na de terugslag brengt de spoel zijn magnetische energie in de condensator via de diode (zie diodestroom
Iq in 37 C).
Voor de duidelijkheid is voor het diodecircuif een aparte wikkeling getekend.
C. De schakeling van het diodecircuit afzonderlijk, waarbij de overeenkomst met een
nettransformator tijdens
de laadperiode duidelijk blijkt.
D. De schakeling van A zéér vereenvoudigd getekend.
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met de diode D. Met onze verklaring moeten we ergens beginnen en dat doen we het
best aan het eind van de héénslag. De Ri van buis B is heel laag, de spoel staat praktisch
op de hoogspanningsbron aangesloten en door de spoel loopt een lineair toenemende
stroom. Plotseling gaat de buis dicht, de stroom houdt op. De spanning over spoel L
keert van richting om en punt a, dat eerst negatief was f.o.v. punt b krijgt nu een
zéér hoge spanning t.o.v. de aarde.
Dit is de z.g. terugslagpiek. We laten die piek ongemoeid, voorlopig tenminste.
Na een korte tijd, die zoals we weten afhangt van de eigenfrequentie van de kring,
wordt punt a weer negatief t.o.v. punt b. Dat is dan de eerste spanningsgolftop van het
"uitslingeren". Op dit ogenblik wordt dediodeechter geleidend ( vergelijk de daarnaast
getekende gelijkrichtschakelïng ) en nu wordt de condensatorC parallel geschakeld aan
de spoel (via de geleidende diode ). Het resultaat is, dat de eigenfrequentie van de
kring door die C véél lager wordt en dat daarnaast die condensator opgeladen wordt
doordat in de spoel aanwezige magnetische energie overgedragen wordt op de conden
sator'. Die overdracht vindt natuurlijk alleen maar plaats zolang de door de magnetische
energie over de spoel ontwikkelde spanning hóger is dan de spanning tot waarop de
condensator C geladen is.
Wanneer we nu pas het TV-toestel aanzetten, dan is die dempcondensator natuurlijk
leeg en dan zal die spoel al zeer spoedig na de terugslag de condensator beginnen te
laden. Nadat echter enkele zaagtandperioden zijn verlopen is die condensator gela
den tot een bepaalde spanning, die o.a. afhangt van de over die C geschakelde weer
stand R. Gedurende het eerste ogenblik dat de diode werkt, neemt de laadstroom toe
(tussen t] en 12 in fig. 37C ), daarna neemt de laadstroom weer af, om nul te worden
bij punt tg. Op dat ogenblik is blijkbaar de magnetische energie geheel overgedragen
op de condensator. We moeten herhalen, dat de tijd waarop de stroom nul wordt, afhangt
van de ladingstoestand van de condensator, en die hangt weer af van de stroom die via
R weer uit die condensator loopt. De stroom 1B door de buis zien we in fig. 37B en daar
onder in C zien we het stroomverloop door de diode ( 36C ). Op deze manier wordt
het uitslingeren, de z.g. overshoot gedempt, maar het is jammer dat een deel van de elek
trische energie uiteindelijk via R verloren gaat. Intussen heeft die overdracht van de
energie van spoel op condensator óók zijn uitwerking op de afbuigspoel, want die
diodestroom, die een lineair afnemende stroom is, loopt door de primaire en veroorzaakt
daardoor een stroom in de spoel ( 36B ).
Deze stroom doet dus feitelijk hetzelfde als de buïs-stroom door de spoel, waardoor men
besloot de diodestroom en de normale anodestroom nó elkaar te laten werken. R werd zó
groot gekozen, dat de diodestroom op ^ dus halfweg de heenslag praktisch nul werd en
op dat ogenblik zette men de buis open. We zien meteen een voordeel: onze p.s.a.voedingsbron behoeft maar iets langer dan de halve tijd, van t. tot f stroom te leve-'
ren ( in fig. 37E ).
Nu moeten we wel even aan 't idee wennen dat de diodestroom een negatieve waarde
heeft en nó tj lineair afneemt, om bij t^ nul te worden.
Dat die stroom negatief wordt zit zo: wanneer de normale buisstroom loopt, lopen de
elektronen van a naar b door de spoel: de spoel wordt dus door de elektronen gemag
netiseerd en is met een aangesloten motor vergelijkbaar. Wanneer de felle terugslag
waarbij a positief wordt t.o.v. b voorbij is, wordt door het uitslingeren punt a wéér
negatief t.o.v. b, maar ditmaal is er geen elektronenstroom die de spoel aldus drijft,
Tl 0-25
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Fig. 37
A. Het spanningsverloop: 1g---- tg heenslag; tg------f4 terugslag.
B. De normale anodestroom door de buis gedurende de gehele
heenslag tg-----tg) wanneer er geen dempdiode zou zijn.
C. De dïodestroom, eveneens gedurende de gehele heen
slag.
D. Dïodestroom Iq en buisstroom
l[j zijn tegengesteld; de totale stroom die uiteinde
lijk door de spoel gaat is lj.of.
E.

Door de dïodestroom van t] tot tg te laten lopen (wat
met weerstand R in 36 C bereikt wordt) en de buis
eerst bij t2 te openen krijgen we een stroom die door de
spoel lfoj. die van tj-----tg door de diode en van tg
tot tg door de buis (en het p.s.a.) geleverd wordt.
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F. Spanningsverloop over de dempcondensator.
G. Zo verplaatst zich de spot over het beeldscherm
(de tijdstippen komen overeen met fig. 37F), en fig.
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A spanningsverloop en B stroomverloop in de
uiteindelijke schakeling
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maar is het de aanwezige magnetische energie die actie voert; de spoel is dus als aandrijvende kracht met een stroombron of dynamo te vergelijken, zodat de elektronenstroom binnen de spoel van + naar min loopt, zoals dat ook met een stroom leverende accu
het geval is ( zie ook fig. 36c ). Vandaar die omgekeerde stroom. De spot wordt hierbij
van de linkerrand naar 't midden van 't scherm gedreven; na t 4 wordt de stroom positief,
neemt lineair toe en brengt de spot naar de rechterkant van het scherm, We hebben dus
de toestand die we reeds in een vorige les bespraken. In fig. 38 zien we die schakeling,
maar ditmaal voor het begrip, getekend met batterij en potentiometerschakeling voor
handbediening.

Boosterschakeling
Toch gaat er veel energie verloren wanneer de energie uit de spoel via de diode in een
dempweerstand gesmoord wordt en daarom heeft men schakelingen bedacht, waarbij die
energie toegevoegd wordt aan de energie uit het anodevoedingsgedeelte, ons p.s.a.
Dit komt ons trouwens goed van pas, want bij de huidige TV ontvangers met directe
voeding uit het 220 V, wisseIstroomnet zonder transformator is de beschikbare gelijk
spanning zelden hoger dan 210 V. en voor de eindbuizen, zowel vertikaal als horizon
taal is een gelijkspanning van 400 a 500 V. zeer gewenst. In de terugwinningcircuits of
spaarschakelingen, die we naar Amerikaans voorbeeld boosters noemen, hebben we dus
een gelijkspanningsbron van 200 ö 300 V, die we in serie schakelen met de 210 V =
van het p.s.a. In feite ontstaat deze boosterspanning over de z.g. boostercondensator,
die meestal niet veel groter dan 0,1/xF behoeft te zijn; gezien de hoge frequentie
( 16525 Hz ) is deze waarde als afvlak-C ruim voldoende,
We moeten echter goed begrijpen, dat de op deze manier uit de horizontale afbui
ging teruggewonnen energie er tevoren door ons dubbel en dwars ingestopt is. De horizontaleafbuiging vraagt veel energie;de eindbuis heeft 't meest van alle buizen in een
TV ontvanger te verduren. Een buis als de PL 500 neemt in de anode een vermogen op
van 12 watt; het schermrooster neemt 5 watt. op. De anode moet spanningspieken door
staan van 7000 volt. en de katodestroom is zoiets als 250 mA'. Het is ook de enige
plaats in de TV ontvanger waarvoor tot nog toe maar weinig transistoren de buis heb
ben kunnen vervangen. We willen hier deze boosterkwestie eens van nabij bezien.
We zullen ons maar niet verdiepen in wat er gebeurt onmïddellijk na 't inschake
len, dus als C nog leeg is. We nemen maar aan dat C geladen is tot b.v. 500
volt en we beginnen de zaak weer te bezien tegen het einde van de heenslag.
Er loopt tussen t2 en t~ een lineaire toenemende stroom door de spoel en buis. Plotseling
gaat bij tg de buis dicht, omdat de roosterpuls wegvalt. Punt a van de spoel, dat nega
tief was t.o.v. punt b wordt héél sterk positief (terugslag piek ) en wordt eerst nul
(punt t^ ) en dan weer negatief. Hierdoor wordt de anode van de diode positief t.o.v.
zijn katode, de diode wordt dus geleidend bij t^ de magnetische energie van de spoel
wordt overgegoten in de condensator, die dus geladen wordt. Omdat die condensator
vrij groot is, blijft de spanning daarover praktisch gesproken constant.
Van t^ tot t^ neemt de laadstroom toe, van t^ (=tj ) tot tg neemt die laadstroom
lineair af. Deze lineair afnemende negatieve stroom veroorzaakt uiteindelijk ook een
negatieve stroom door de afbuigspoelen, waardoor de spot van linker schermrand naar
't midden gedreven wordt. Onthoudt goed, dat alleen een veranderende stroom door een
spoel een stroom in een andere wikkeling kan doen ontstaan. Een constante stroom verT10-27
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Spaarschakeling, waorbij een autotransformator wordt toegepost.
L] heeft veel meer windingen dan Lg.
A. Complete schakeling (zie ook fig. 40).
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Toestand van 1g tot tg, waarbij de buis via Ij en lg uit de
geladen condensator, in serie met het p.s.o. gevoed wordt.

De diode kan als niet aanwezig worden beschouwd.
C. toestand tijdens de terugslag van tg tot t^. Buis B geleidt
niet en de diode evenmin.
D. van f4 tot f5 begint de diode te geleiden; de magnetische
energie verplaatst zich van spoel naar de condensator en er
loopt een negatieve stroom deze toestand duurt tot tg.
E.

is vergelijkingsschema met een netvoeding om de werking
van de diode even meer op te halen.

Wl
\
/
1/1/W

J

+

T
Fig. 41
500 V =

Hsp+190 V 0

Een andere boosterschakeling.
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oorzaakt géén stroomveranderïng'. Bij f2 's alle energie van spoel op condensator overge
gaan en wanneer er nu geen positieve puls op 't rooster van de buis zou komen, zou de
spot in 't midden van *t scherm blijven staan. Gelukkig laten we die puls wèl komen en
nu gaat de normale positieve lineair toenemende stroom weer door de buis en de spoel
lopen, waarbij de spanning over de condensator opgeteld is bij de voedingsspanning.
In feite levert het voedingspanningsapparaat ( p.s.a. ) wel stroom, n.l. van t^ tot t2,
maar de condensator, waarvan de spanning een weinig daalt, levert gratis de'spanningsverhoging. En van tj tot t^ behoeft het p.s.a. helemaal niets te doen; dan wordt de C
geladen. Resumerend: die condensator wordt van t] tot t2 geladen en van t2 tot t^
ontladen. Het rendement van deze schakelingen is nagenoeg 90%; een welkome bijkom
stigheid is het, dat we tevens voor het schermrooster van de beeldbuis en voor de vertikale eindtrap over een hoge spanningsbron beschikken. Nu moeten natuurlijk de
stroomkrommen van de diodestroom (van t] tot f2) en van de buisstroom (van t2 tot f3)
mooi in elkaar overlopen en dat kan alleen maar wanneer we het tijdstip waarop de buis
open moet gaan mooi afmikken.
Nu is de normale negatieve spanning op het rooster van de eindbuis, die nodig is
om de buis bij normale anodespanning dicht te drukken héél wat anders dan wat hier
verlangd wordt*. Hier bedraagt tijdens de terugloop de anodespanning enige duizenden
volts'. We moeten dus tijdens de terugslag een extra negatieve piek op 't rooster zet
ten zoiets van 100 b 140 volt. In de vorige les ( fig. 29 ) zagen we een dergelijke
schakeling. Wanneer we nu die kromme eenmaal hebben, doet het er niet veel toe, hoe
de linkerhelft er nu precies uitziet. Hoofdzaak is, dat het punt P, het tijdstip waarop
de buis open moet gaan, goed ligt en dat is, waar de kromme de normale "afknijplijn"
El bereikt. Pas even later is de buis dan helemaal open; we zien dat aanloopje in de
linkerhelft van fig. 40 bij t2. Verder moet de linkerflank van de puls goed '‘steil" zijn,
zonder afgeronde kanten, omdat het dichtknijpen van de buis abrupt moet gaan.
Doordat we in 't roosterstroomgebied komen valt de top van de kromme er helemaal
af maar dat hindert voor de goede werking niet. In fig. 43 zien we een getekende
kromme en in fig. 44 een foto van de werkelijkheid.
In het kort herhaald: We passen een booster-schakeling toe om het uïtslingeren van
de over de spoelen ontstane wisselstroom te dempen. We verkorten daarmee de terugslagtijd en verkrijgen een besparing op de anodestroom en verkrijgen tevens 'een
hoge bedrijfsspanning
Deze demping betreft echter slechts de negatieve spanningspieken, terwijl we die eerste
positieve spanningspiek, die enige duizenden volts kan bedragen, ongehinderd laten.

Hoogspanning (10.000 Volt en hoger)
Ook deze spanning kan echter gelijkgericht worden met een diode en aldus een hoge
gelijkspanning voor de beeldbuis opleveren. We zien het principe van deze schakeling
in fig. 45a. Nu is het niet eenvoudig om een gelijkrichtbuis te fabriceren met een
isolatie tussen gloeidraad en katode die enige duizende volts kan doorstaan Daarom
uit de afbuigtransformator; het werkt
voedt men de gloeidraad van dit buisje
dus op een wisselstroom van 15625 Hz'.
Daar de steeds grotere beeldbuizen ook steeds een hogere anodespanning vereisen,
heeft men een extra wikkeling aangebracht op de uitgangstransformator, die zoals
we reeds zagen als auto-transformator is uitgevoerd, waardoor we tot 12.000 volt
komen ( zie fig. 45b ).
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Tekening van de puls op het rooster van de eindbuis;
het vertikaal gestreepte gedeelte van de puls gaat
verloren, omdat dit gedeelte door roosterstroom
wordt afgesneden.
Zie deze krommen ook op de beide schema's die U
bij les 6 ontvangen hebt.
Fig. 44
Foto van puls op het rooster van de eindbuis

Fig. 45a
Hoogspanningsgelijkrichtschakeling (rechts: vereenvoudigde schakeling)

Fig. 45b
Hoogspannïngsschakeling met autotransformator, waardoor een hoogspanning van 12.000 volt verkregen kan
worden. De hoogspanningsdiode krijgt zijn gloeistroom uit de uitgangstransformator (rechts: vereenvoudigde
schakeling)
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Nu is deze grap niet tot in het oneindige voort te zetten, want deze wikkeling ver
groot de eigencapacïteit en zoals we reeds zagen moeten we die gering houden, anders
daalt het rendement. De inwendige weerstand van dergelijke hoogspanningsapparaten
is groot; neemt de belasting b.v. toe tot boven 200 fiA dan daalt de spanning en tevens
de lichtopbrengst. Men spreekt dan van een slechte regulatie van de spanningsbron.
Evenwel heeft deze hoge Ri ook zijn goed kanten, namelijk bij aanraken met de hand
zakt meestal de spanning in elkaar, zoals we dat noemen, waardoor het dodelijk gevaar
afneemt. Toch is het oppassen met deze zéér hoge spanningen, want al is aanraking niet
dodelijk, toch brengt het snelle terugtrekken van de hand vaak andere ongewenste aan
rakingen of schrik-reacties met zich mede.
Veel afviakkïng vereist een dergelijke hoge gelijkspanning bij deze hoge frequentie en
laag stroomverbruik niet; een R-C filter, waarbij de C ca. 1000 pF bezit en de R ca.
£ MQ, is zeer ruim, vooral omdat de "anode" van de beeldbuis zelf nog een condensator vormt van ca. 200 pF t.o.v. de buitenbekleding van de buis, een geleidende grafietlaag die geaard is. Meestal is dit de enige filter-C (zie fig. 45b, rechts).
Het mooie bij hoogspanning die uit de lïjnafbuigtrafo verkregen wordt is wel, dat die
wegvalt zodra de afbuiging wegvalt. Bij afzonderlijke hoogspanningsgeneratoren
is dit niet het geval. Daarom worden die nooit meer gebruikt. De gehele horizontale
uitganstransformator wordt thans als een compacte eenheid geleverd; de gloeistroom
wikkeling voor de hoogspanningsdiode DY51 bestaat meestal uit een tweetal windingen,
zwaar geïsoleerd; als kernmateriaal bezigt men vrijwel zonder uitzondering ferrietmateriaal. De gloeidraad voor de boosterdiode wordt meestal normaal in serie met de
gloeidraden voor de andere buizen opgenomen; in de volgende les komen we hierop
terug ( fig. 46 )
Over de booster-condensator C kan nog het volgende gezegd worden: in principe
moet de capaciteit zó groot gekozen worden, dat de spanning over C niet te veel
schommelt. In feite mag de spanning ook niet dalen tijdens de periode, dat de diodestroom vloeit, willen we een lineaire zaagtand houden. Intussen moet het mogelijk
zijn de amplitude van de lijnafbuiging te regelen, d.w.z. de beeldbreedte te be
ïnvloeden, Meestal doet men dit door een gedeelte van de uitgangstransformator
te shunten met een variabele zelfinductie. (fig. 47)

Partiële trillingen en andere storingen
In het algemeen bestaat er een streven om de afbuigspoelen uit minder windingen
van dikker draad uit te voeren; we passen dan een aftakking toe, zie fig. 48.
Helaas ontstaat daardoor een "ongedempt" stukje spoel, waardoor z.g. partiële
trillingen kunnen ontstaan ( fig. 49 en 50 ). Met een variabel condensatortje tracht
men de frequentie te verleggen (zie hiervoor fig. 45c ).
Deze trillingen zijn dus uitslingerverschijnselen, die onvoldoende gedempt worden en
demonstreren zich in *t begin van de heen loopperiode als vertikale banen, af
wisselend licht en donker, als gevolg van wisselende snelheid van de zaagtand
en dus van de spot. Loopt de zaagtand eenmaal dan is 't verschijnsel afgelopen.
Rechts op het beeldscherm komen we deze trillingen dus nooit tegen ( fig. 50
rechts ).
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Fig. 46
Een normale lijntransformator (afb.
links) zoals in schakeling 45c ge
bruikt. Afbuigjukken met focusseermagneten (afb. rechts). De afgebo
gen spoel gedeelten zijn nog duidelijk
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Twee methoden om een amplituderegeling
(beeldbreedte) tot stand te brengen:
a) regelbare zelfinductie, parallel aan
een gedeelte van de hoofdspoel;
b) regelbare zelfinductie in serie met
de afbuigspoelen.
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Barkhausense trillingen
Een ander onaangenaam verschijnsel, dat zich bij de horizontale afbuiging voordoet
vormen de Barkhausense trillingen. Deze demonstreren zich als vertikale strepen over
het beeldscherm ( fig. 50 ). Deze strepen vinden hun ontstaan in de eindbuis voor de
hor, afbuiging, doordat hierin oscillaties ontstaan. Deze oscillaties ontstaan slechts
tijdens de ogenblikken, dat de spanning op de anode lager is dan de schermroosterspannïng.
De van de katode naar de anode vliegende elektronen dienen nu naar het schermrooster te vloeien; ze vliegen echter door deze mazen heen, worden door het (nega
tieve) remrooster teruggejaagd, vliegen terug wéér door de schermroostermazen, worden
door de katode weer teruggedreven, om tenslotte, na enig heen-en-weer vliegen, op het
schermrooster te komen en naar + hsp. te gaan.
Deze oscillaties hebben een frequenties van 20... 1000 MHz.; de overdracht geschiedt
van de lijn-eindbuis rechtstreeks op de ingang van de TV ontvanger, om tenslotte op het
scherm terecht te komen. De remedie is het afschermen van de gehele lijnafbuiging.
We zorgen er voor dat de spanning op de anode niet kan stralen; verder heeft men in
de lijn eïndbuizen speciale maatregelen genomen.

Tl 0-33

Afbulgspotl

4

Hel transformator gedeelte
tussen atbuigspoel tn
scKakelfliode kan pairtiel»
trillingen leng»volg»

Fïg. 48
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Fig. 49
Foto van een partiële trilling.

Fig. 50
Foto van een TV-beeld, waarin de
aanwezigheid van BarkhausentriHingen
te zien is.
Foto van een TV-beeld, waarop een
partiële trilling voorkomt
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Vragen bij de 10e les

1. Zijn de organen voor de horizontale afbuiging wat de stoorgevoeligheid betreft
vergelijkbaar met de vertikale afbuiging?
2. Waardoor kan flankonscherpte bij de syncpulsen ontstaan?
3. Wat verstaan we onder een "geest-storing"?
4. Wat is de uitwerking op ons TV-beeld, wanneer de horizontale syncpulsen niet op
regelmatige tijdsafstanden na elkaar binnenkomen?
5. Vertel waardoor ruisstoringen ons televisiebeeld geheel kunnen bederven
6. Welke monter is de eenvoudigste om de synchronisatie te verbeteren?
7. Verklaar het principe van de faze discriminator-schakelingen.
8. Bij welke stabilisatieschakeling van de horizontale afbuiging maken we gebruik
van het "meesleepverschïjnsel" ?
9. Vertel waarom de tijdconstante van de afbuigspoel voor horizontale afbuiging
klein moet ten opzichte van de horizontale afbuigtijd T.
10. Waardoor wordt de tijdconstante van een spoel bepaald en wat verstaan we onder
het begrip "tijdconstante" eigenlijk?
11. Waardoor ontstaan: partiële trillingen en Barkhausense trillingen. Hoe kunnen we
deze fouten voorkomen?
12. Wat is uitslingeren van een kring en waardoor wordt de uïtslingerfrequentie van
de spoelen bepaald en hoe lang duurt dat uitslingeren? (korte antwoorden)
13. Waarom laten we die kring niet rustig uitslingeren?
14. Verklaar aan de hand van een tekening de werking van de spanningterugwinningschakeling (booster), (korte verklaring)
15. Verklaar aan de hand van een tekening hoe we aan hoogspanning van onze beeld
buis komen.
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SERVICE AANHANGSEL TV- LES 10
De horizontale afbuiging levert het grootste aandeel in storingen van de T.V.-ontvanger;
er wordt geen enkele buis in een T.V.-ontvanger zo zwaar belast als de lijn-eind-buis,
niet alleen wat betreft het vermogen maar o ok de piekspanningen. Ook de booster-diode
krijgt er aardig van langs, terwijl het geIijkrichtbuisje voor de ZHS, de zeer hoge spanning en de huishouder daarvoor, plus de horizontale afbuigtransformator, met spanningen
tot 18.000 volt te maken krijgen. De isolatiematerialen worden hier zwaar beproefd.
Z.H.S. GELIJKRICHTER
Deze z.h.s. geli jkrichter heeft in de regel een direct verhitte gloeidraad, ge
voed directuit de afbuigingtrafo met een frequentie gelijk aan de lijnfrequentie: de
gloeidraadwikkeling bestaat uit enkele windingen goed geïsoleerd draad. Spanning
is b.v. 1,4 V., stroom 0,55 A; inverse peakspanning ca. 22000 Volt (b.v. DY 87).
Er bestaat ook een uitvoering met een gloeispanning van 6,3 V stroom 90 mA.
Zodra de bijneindbuis gaat "blauwen", dus als we een blauwe gloed zien, dan wijst dat
op een lek of dat er gas in de buis is gekomen. Ook als we het schermrooster rood zien
staan dan is er wat aan de hand in de anodekring: een onderbreking.
In beide gevallen moeten we de buis als afgeschreven beschouwen.
De boosterdiode krijgt ook met vinnige spanningspieken te maken; aan de isolatie tus
sen de katode en de gloeidraad worden hoge eisen gesteld, omdat daartussen een span
ningsverschil van ca. 400 è 500 volt bestaat.
De normale anodestroom is ca. 200 mA met piekem van 500 mA; dit zijn de gegevens
van de PY88. De katode is uitgevoerd als top-aansluiting van de glasballon.
Isolatieverlïes of sproeien van de hoogspanning komt voor wanneer b.v. de ontvanger
een tijdlang ongebruikt in een vochtig vertrek gestaan heeft. Meestal horen we dan
een sissend geluid dat we sproeien noemen; in donker zien we het als een groen
blauwe gloed. Laat de zaak eerst goed drogen voordat we de kans lopen dat er blijven
de schade ontstaat.
Ook bij de horizontale afbuiging moeten we systematisch te werk gaan; zijn zowel de
horizontale als verticale synchronisatie in de war, dan zoeken we de schuldige in of
voor de synchronisatïescheider.
Is alleen de horizontale afbuiging ongesynchroniseerd, dan lopen de beelden van
rechts naar links of van links naar rechts. De afbuiging zelf is dan wel in orde, maar
de oscillator is niet gesynchroniseerd. Dat kan bij een fazevergelijker zitten in de afwe
zigheid van de vergelijkpuls uit deuitgangstrafo, maar hetkan ook zijn, dat de hori
zontale sync.puls niet uit de scheider komt, of er wél uitkomt maar onderweg naar de
oscillator is gestrand door lekke condensatoren of in waarde verlopen weerstanden.
Zien we alleen een verticale lichte streep in het midden, ja dan is de verbinding
tussen transformator en afbuigspoel verbroken of de spoel is onderbroken. De horizon
tale afbuigtransformator werkt echter wél, anders was er geen hoogspanning'.
Is er helemaal geen beeld, alles donker, dan is of de afdeling van de Z.H.S. niet
in orde, b.v. het buisje stuk of de verbinding naar de hoogspanningsaansluiting van
de buis los. Als we de 16.525 Hz. horen piepen dan is dit laatste het geval. Schakel
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de zaak eerst uit, wacht 10 minuten en zet dan het geisoleerde kabeleinde op de
beeldbuis. Ook kan de aardverbinding van de zwarte buitenbekleding van de beeld
buis niet met min (= chassis) verbonden zijn. Controleer of de aardstrippen aanliggen.
Piept de eindtransformator niet, dan kunnen we ook nog horen of de rastertransformator
werkt, via het foefje uit de vorige les met de schroevedraaier. Houdt steeds één hand
in de broekzak en zorg droog te staan bij dergelijke experimenten.

Dit zijn dus de

punten, die we gewoon met logisch denken kunnen achterhalen. We zullen nu hieronder
weer een tabel geven met schermbeelden, die ons de sleutel van de oplossing geven.
Volledigheidshalve komen hierin de reeds genoemde defecten weer ter sprake.
We moeten echter hier nog even de waarschuwing laten horen, om géén metingen te doen
aan de anode van de horizontale eindbuis; de piekspanningen bedragen daar 4.000 volt
en die kunnen levensgevaarlijk zijn. We komen dan ook in geen enkel schema b.v. de
curvevorm van de spanning op die eindbuis tegen.
Natuurlijk kan ook de lïneariteit van de lijnafbuiging fouten vertonen; we geven hier
nog een kort overzicht in fig. 221.
Denk er dan ook nog om, dat een beeld dat aan alle kanten uit de lijst puilt, dus te
groot is, het gevolg is van te lage Z.H. spanning; het beeld is dan ook te donker. En een
klein, helder beeld wijst op het omgekeerde: te hoge Z.H.S.

Moge lijke oorzaak

Maatregelen

Scherm donker.

Stuurspanning op

Controleren op scoop.

Geen hoogspanning.

roostereindbuïs is er

Bedrijfsspanning op

Geen boosterspanning,

niet.

stuurhuis meten.

Symptomen

Buizen verwisselen.

dus de spanning op dat
circuit is niet ca. 500 V
doch slechts ca. 200 V.
Anode lïjneïndbuis staat
rood. Stroomafname is te
hoog. ( Toestel snel afscha

kelen'. )
Als voren, doch scherm-

Lïjneindtransformator

Wikkelingen controleren

rooster lijneindbuis

defect.

op sluiting en op onder
breking.

staat rood.
(Toestel snel afschakelen.1)

Sluiting tussen de

Buizen verwisselen.

elektroden van de
Z.H.S.- diode of van
van de boosterdiode.
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Symptomen

Moge lijke oorzaak

Maatregelen
Kabel goed aansluiten.

Scherm donker, geen hoog

Hoogspanningskabe I

spanning, wel boosterspanning.

naar beeldbuis los

Stroommeting van totaal -

geraakt

gebruik van de ontvanger
is normaal.
Lijnafbuigtransformator
piept wel.

Hoogspanningswik

Hoogspanningswikkeling op

keling in de lijn

onderbreking controleren.

trafo onderbroken.

Isolatie t.o.v. andere wik
kelingen en de kern contro
leren, d.w.z. als die geïso
leerd moeten zijn.

Gloeidraadbreuk van

Nieuw buisje inzetten.

de hoogspanningsgelijkrichtbuis.
Voorschakel weerstand-

Controleren op onderbreking

je of gloeistroomlus

en op isolatie t.o.v. kern,

op afbuigtransformator

chassis of andere

is onderbroken of

wikkelingen.

maakt sluiting.

Scherm donker.

lonenvalmagneet ont

Stroomgebruik ontvanger

regeld.

Goed instellen.

uit het net is normaal.

Hoogspanning en booster

Gloeidraad van beeld

spanning normaal.

buis maakt sluiting.

Gloeidraad doormeten.

Lijntrafo piept.

Circuit van de hel-

Spanning meten aan mid-

derheidsregeling

denkontakt (= loper)

defect.

van de helderheidspotmeter; geheel weerstand
circuit met ohmmeter
controleren en vergelijken
met schema. Condensato
ren op lek controleren.
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Symptomen

Moge lijke oorzaak

Maatregelen

Heldere streep midden recht

Li jnafbuigings-

Met ohmmeter controle

overeind op het beeldscherm.

spoelen of trans-

ren op stroomdoorgang

formatorwi kke I i ng

en sluiting.

onderbroken of
sluiting.

Schema donker.

Anode-aansluiting

Aansluitingen weer in orde

Geen hoogspanning.

van lijneindbuis of

maken; ook katode aan

Geen boosterspanning.

van boosterdiode

sluiting boosterdiode con

Transformator piept niet.

is niet aangesloten.

Stroomopname toestel
20 ö 25% te laag.

troleren. Nieuw zekeringetje inplaatsen.

Afzonderlijk zeke-

Onderzoeken waarom

ringetje voor lijn

het doorgeslagen is.

afbuigtrap is door
geslagen.
TcRërmroosterweer-

Schermroosterspanning

stand eindbuis de

controleren; eventueel

fect.

nieuwe weerstand en/of

Schermrooster C is

cond. ïnplaatsen.

doorgeslagen.
Synchronisatie

Zie dezelfde fout

Vorm van het oscillogram

beeld loopt, zowel horizon

bij hoofdstuk:

op rooster beeldbuis bij

taal als verticaal.

Vert. afbuiging

normaal r.f. signaal con
troleren.

Ontvanger overstuurd. Regelspanningcircuit met
Aut. contrastrege-

B.V.M. vervolgen.

ling werkt niet.
Viodesignaal komt

Signaal vervolgen van

niet op rooster syn-

anode videobuïs tot

chronisatiescheider.

rooster sync. scheider.

Sync. scheider de

Voedingsspanningen me

fect.

ten. Op scoop de kromme
vergelijken met schema.

Stoorinverter-

Spanningen op die buis

buis defect.

controleren; buis verwis
selen; met scoop contro
leren.
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Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Vert. sync. is in orde,

Fazevergelijk-

Controleren op de scoop.

maar horizontale niet.

trap defect.

Dioden controleren; span

Puls uit lijnaf-

ningen daarover met

Symptomen

buigtrafo komt

B.V.M. vergelijken. Dio

niet op faze-

den vernieuwen.

vergel i jktrap.
Horizontale ge

Buis verwisselen, nadat

nerator defect.

spanningen en kromme
gencontroleerd zijn op
meter resp. scoop.

Beeld staat pas stil als het

Fout in de

Weerstanden en conden

plaatje geheel naar links

fazediscrimi-

satoren in de fazever

verschoven is, terwijl in de

nator. (Hori

gelijker (= discrimi-

rechter rand een grijze waas

zontale faze-

nator) onderzoeken.

te zien is. Door het ver

positie klopt
niet).

draaien van de hor. beeldvangknop kunnen we het
beeld wat verschuiven.

De interliniëring is niet in orde;

De oorzaak te

Integrerend netwerk

telkens 2 lijnen te dicht bij

zoeken in de

tussen sync. scheider

elkaar, gevolgd door een te

vert. afbuig-

en vert. generator on

grote open ruimte, z.g. paren.

trap; integra

derzoeken (Weerstan

tie is slecht.

den en condensatoren ).

Ongewenst

Met de scoop dit cir

binnentreden

cuit afzoeken. Isola

van de lijn

tie tussen beide cir

terugloop im

cuits controleren.

pulsen in de
sync. scheider.
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Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

(zie pagina 40)

Ontvanger

Regelspanningen contro

licht over

leren. Eventueel ingang

stuurd; de

ontvanger dempen. Zie in

verticale af

volgende les hóé.

buiging is ge
voelig voor
storingen.

Witte waas langs de

Teruglooponder-

Met de scoop terug loop-

linker beeldrand.

drukking van de

onderdrukpuls vervolgen

lijn niet in orde.

van lijnafbuigtrafo naar
beeldbuis.

S/*V?v '

: U P
ÜNi- v.

Beeld in het midden hel

Begrenzing van

Op de scoop krommen ver-

derder dan links en rechts.

de lijnterugslag

ge lijken met krommen van
schema. Weerstanden en

Kan voorkomen, als de hor.

onderdrukpuls

lijnonderdrukpuls niet van

ontbreekt. De

condensatoren in dit cir

een aparte wikkeling van

parabool vorm

cuit tot beeldbuis contro

de lijntrafo afgenomen

in het spannings-

leren Eventuele begren-

wordt.

verloop demon

zerbuïs in circuit contro

streert zicht on

leren en zonodig

gewenst ook in

vernieuwen.

de terugloop.

Beeld in het midden donker

Spanningsverloop

der dan links en rechts.

van terugslag-

leren als voren.Samenkomst

onderdrukkings-

van zowel horizontale als

puls niet in orde.

vertikale teruglooponder-

Op scoop krommen contro

drukpulsen controleren.
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Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Bij geheel opengedraaide

Beeldbuis heeft

Verbinding(strip) controle

helderheidsknop (te )

geen verbinding

ren; moet tegen zwarte

groot donker beeld.

met massa.

bekleding van beeldbuis
liggen.

Z.H.S. buisje

Buisje vernieuwen.

defect.

Sproeien van de hoogspanning

Kabeltje zit niet

De juiste plaats waar het

(ZHS) (te noren; te zien in
donker).

goed vast op aan-

sproeien optreedt is vaak

sluitpunt beeldbuis.

niet te zien, doch gemakkel ijk te vinden als we een
stuk plastic elektriciteits
buis van ca. 40 cm aan het
oor houden en de sproeiomgeving met het andere
eind afzoeken.

Regeloscillaties; fout in

worden veroor

controleren van conden

de synchronisatie

zaakt door een

satoren en weerstanden in

fout in het af-

het R-C filter achter het

vlakfilter tus

knooppunt van beide

sen fazediscrimi-

dioden.

nator en sinusoscillator ( on
voldoende afvlakking van de
pulsen ).

Beeld vertoont links meer

Dempingsweer-

Weerstanden en condensa

dere strepen, afwisselend

standen parallel

toren onderzoeken.

licht en donker; helderheid

aan de lijnaf-

verloopt geleidelijk. Trillingen

buigspoelen

□
van het afbuigsysteem.
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(of aan de bij
behorende wik
keling van de
lijntrafo) onderbro
ken.

Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Vertikale strepen afwisselend
lïcht-donker, als voren, maar
nu over het gehele scherm.
Intensiteïts modulatie op
stuurelektrode van beeldbuis.
(Zie pag. 43)

hoogspanningsgedeelte straalt. Gedu
rende de laadpulsen
van het Z.H.S. pulssysteem wordt ook de
eigencapacïteit
van de hoogspanningswikkeling opgeladen. Deze ont
laadt zich en er
ontstaat in samen
werking met de
hsp-wikkeling

trilling komt capacitief
op de stuur-elektrode.
Dus overdracht mogelijk
heid wegnemen.
Kooi om lijnafbuigtrafo

rrV
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goed sluiten.
Begrenzerdiode
terugslagonderdrukpuls
vernieuwen.

een trilling met
een frequentie van 6
x de lijn frequentie.

Eén of twee donkere strepen die
zowat in het midden rechtop
staan. Komt slechts op sommige
kanalen voor.

Lijneindbuis niet
in orde.

Z.G. Barkhausense trillingen.

Lijneindbuis verkeerd
ïngesteld, hetzij
door onvoldoende
boosterspanning
hetzij dat de stuur
puls op het rooster
van de lijneindbuis
te weinig sper-tijd
bevat. De kromme
vorm van de stuur
puls is dan niet goed;
anoderestspanning
lijneindbuis te
laag.

Buis vernieuwen.

Werkpuntinstelling lijneindbuïs controleren. Grootte
en vorm stuurpuls contro
leren.
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Symptomen

Moge lijke oorzaak

Maatregelen
Aansluiting controleren,
Soldeerpunten in nagaan.

Sproeien van de hoog
spanning (Z H S).

Beeld wordt bibberend gro
ter en kleiner, omdat hoog
spanning niet constant is.
of:
lijnen verschuiven.

11».
mm
Ü
Beeld te smal.

lineairiteit slecht, beeld
links gedrongen.

I

Tl 0-44

Spitse of scherpe
uitsteeksels op
hoogspanning
voeren de metaal delen (b.v. ont
staan door sol
deren).

Soldeerpunten nagaan; af
ronden met vijltje.

Stof of vuil op
de ZHSbuis.

Buis reinigen.

anode aansluiting
van lijneindbuis
of katode aan
sluiting van boosterdiode niet in
orde.

Aansluitpunten controleren.

lijn-eindbuis
versleten of zwak.

Buis vernieuwen, boosterspanning controleren.

lijnterugloop te
gering: terugloopverlengingscondensator te
klein of onder
broken.

Teruglooptijd op de scoop
controleren. Condensato
ren e.d. op lijntransforma
tor controleren.

lijneindbuis
slecht.

Buis vernieuwen

TELEVISIETECHNIEK LES 11
NETVOEDING, KABELS EN ANTENNESYSTEMEN
Er blijven nog twee hoofdonderwerpen te behandelen in deze televisiecursus: we begin
nen met de netvoeding.
De batterijvoeding voor televisie-ontvangers laten we voorlopig nog buiten beschouwing,
want die is alleen mogelijk bij gebruik van transistoren. Zodoende komen we bij de net
voeding en we zullen eerst eens overzien waarom het hierbij gaat. Onze TV-ontvanger
telt meestal 16 ö 17 buizen + een beeldbuis. We hebben dus gloeistroom nodig en een
niet geringe anodestroom; ook de 15.000 volt voeding voor de beeldbuis laten we maar
voorlopig buiten beschouwing, want die komt uit de horizontale eindbuis. Bij een gelijk
spanning van ruim 200 volt moeten we met een stroomafname van ca 150 mA rekening
houden; daarnaast is voor de vertikale eindbuis nog een spanning van ca 500 volt nodig.
Een transformator is een eenvoudige oplossing, maar transformatoren zijn zwaar en duur.
Er is echter een véél groter bezwaar tegen de transformator, nl. het strooiveld. In feite
is de ruimte in een TV-ontvanger zodanig beknopt, dat de transformator nooit ver van een
beeldbuis verwijderd kan zijn en daardoor is invloed van het magnetische veld op de
beeldbuis onvermijdelijk. Maar deze invloed is funest en ontoelaatbaar in verband met
de vervormingen van het beeld en daarom is de transformator verbannen en passen we
serievoeding voor de gloeidraden van de buizen toe; de benodigde gelijkspanningen
worden rechtstreeks verkregen door gelijkrichting van de netspanning zonder dat van een
transformator gebruik gemaakt wordt.

Veiligheidsmaatregelen
Serievoeding van de gloeidraden kennen wij uit de radiotechniek in de z.g. Universele
(U) of GW toestellen, zo genoemd omdat ze zowel voor gelijkspanning- als voor wisselspanningnetten bruikbaar zijn. Evenals bij de radiotoestellen dienen we bij dergelijke
voedingssystemen alle mogelijke voorzorgen te nemen zodat we nooit enig metaaldeel
van de ontvanger kunnen aanraken, want alle metaaldelen zijn, zoals we weten, met
één der beide netdraden verbonden. Dit kdn de nuldraad zijn, maar er bestaat evenveel
kans dat het de z.g. stroomdraad is, waardoor de volle netspanning tussen chassis en
aarde staat; onder aarde verstaan we in dit verband de (soms) vochtige vloer, de centrale
verwarming, de water- en gasleiding en de buizen van de elektrische installatie (fig. 1).
Nooit een reparatie uitvoeren wanneer er kans bestaat op gelijktijdige aanraking van
net en één of ander geaard voorwerp. De veilige weg bij het verrichten van reparaties
aan TV-ontvangers is het gebruik van een sche id i ngstransformator, waarbij
dus geen enkele galvanische verbinding mag bestaan tussen de primaire en secundaire
wikkelingen. (Onder galvanisch contact verstaan we een aanraking tussen twee meta
len stroomvoerende delen in tegenstelling tot b.v. een capacitieve of inductieve ver
binding.) Een verhuistransformator is in het algemeen een autotransformator en voor dit
doel dus ontoelaatbaar. Maar ook al gebruiken we een scheidingstransformator, dan
wachten ons in de TV-ontvanger nog allerlei onaangename verrassingen die op zichzelf
niets met serievoeding of accuvoeding te maken hebben.
De zaagtandvormïge wisselspanning op de anode van de eindbuis in het horizontale
afbuigingcircuït bedraagt namelijk ca 500 volt, deze heeft een pulsvormig verloop en is
daardoor extra gevaarlijk. Ook al zou een aanraking geen levensgevaar geven, dan toch
Tl 1-1

Links: een niet vervormd beeld.

Rechts: hoe het TV-beeld vervormd kon worden
door een magneetveld; er wordt een magneet
vóór het beeldscherm gehouden; transformato
ren veroorzaken dergelijke vervormingen.
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Fig. 1
Tussen het chassis en de radiator van de cen
trale verwarming (of de kraan) kan 220 V
wisselspanning staan.

220V

SS
i
j

Fig. 2
A. Een verhuistransformator, die in feite
een auto-transformator is.
B. Een scheidingstransformator.
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Fig. 3
Zo vijlen we voorzichtig het pompbuisje door
alvorens de buis kapot te slaan.

kan dit aanraken een shocktoestand veroorzaken of wel zou men uit schrik een onbe
heerste beweging maken en daardoor vallen of b.v. de beeldbuis raken met een tang
of een ander gereedschap.
We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met dergelijke hoge spanningen.
Werk er nooit aan, wanneer niet een tweede persoon aanwezig
is in de naaste omgev i ng, zodat die bij eventueel onheil dit aanstonds be
merkt en de spanningstoevoer kan afsluiten. Over de spanning van 14 ó 16000 volt
zuilen we maar zwijgen, op zichzelf is die niet dodelijk door de hoge Ri van het
circuit waardoor de stroom begrensd wordt.
Denk na het afschakelen er om, dat condensatoren vaak zeer lang hun lading behouden.
Dit geldt ook voor de inwendige beeldbuis-bekleding !
Glasbreuk bij de beeldbuis heeft z.g. implosie tengevolge, d.w.z. de luchtledige buis
vult zich in zéér korte tijd met lucht en de gevolgen hebben op dlle punten overeen
komst met explosie: alle ruiten sneuvelen en vallen naar binnen toe, TL buizen komen
van de zolder of barsten, evenals gloeilampen. Om een defecte buis op discrete en
gevaarloze manier te vernietigen moeten we de bakelieten buishuls voorzichtig ver
wijderen en met een gewoon z.g. zoet vijltje de pompstengel, waarmede de buis lucht
ledig getrokken is, zachtkens invijlen. De lucht treedt dan langzaam toe, althans niet
met een klap (fig. 3). Sla de buis dan later stuk door hem onder in de vuilnisbak te
leggen en er b.v. een baksteen in te werpen. Pas op voor splinters en voor de luminiscentiestoffen; die zijn gevaarlijk.

Serievoeding der gloeidraden
Deze is slechts mogelijk wanneer we er voor zorgen buizen te kiezen die dezelfde
gloeistroom hebben. Daar uiteindelijk het verwarmingsvermogen watt = V x A voor
elk huistype een bepaalde waarde moet hebben al naar hun bestemming, zal bij serie
voeding de gloeispanning voor de verschillende huistypen verschillend wezen. We zien
hier het verschil met de parallelvoeding bij gebruik van gloeistroomtransformator, waar
bij alle buizen voor dezelfde gloeispanning geschikt moeten zijn, maar waarbij de
gloeistroom mag verschillen. Gezien het vrij grote aantal buizen dat in de TV-ontvanger
gebruikt wordt en de beschikbare netspanning heeft men afgesproken, dat de gloei
stroom 300 mA, dus 0,3 A bedraagt; de totale spanningval van alle bij elkaar opgetelde
gloeispanningen moet dus beneden de 220 V blijven, in fig. 4 zien we een dergelijke
schakeling. Het verschil tussen netspanning en het totale spanningsverlies in de gloei
draden wordt weggewerkt in een serieweerstand die een stroom van 300 mA moet kunnen
verdragen; om d.e hoge inschakel stroomstoot van de koude gloeidraden, die wel 5 x 300
mA = 1,5 A bedraagt op te vangen, schakelt men bovendien een weerstand met negatieve
temperatuurscoëfficient in serie met de keten; deze heeft nl. als koude weerstand een
hoge waarde, die bij verhitting daalt. Buizen voor 300 mA serie voeding worden aan
geduid met P, dus PL 82, PCL 81 enz. Nu is het, evenals bij radio-ontvangers, volstrekt
niet onverschillig, in welke volgorde de buizen geplaatst zijn. Buizen voor laagfrequentversterking en mengbuizen dienen een zo laag mogelijke wisselspanning tussen katode
en hun gloeidraad te bezitten in verband met bromneiging resp. modulatiebrom, dus
"beneden" in de keten. De gloeidraad van de beeldbuis komt geheel onderaan, dus met
één einde aan aarde, omdat anders in de beeldbuis zéér onaangename bromverschijnselen
Tl 1-3
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Fig. 5
Foto van Philips ferriet-kralen
ter verhoging van de zelfinductie van draadleidingen en een
doorvoercondensator (LCC).
Fig. 7
Wat zich in de negatieve perioden af
speelt van een gelijkrichter met een
sinusvormige wisselspanning; een
geli|krichter met een pulsvormige
spanning.
Fig. 6

/ v

o

Moderne TV-zendantenne van het "vlindertype", horizontaal gepolariseerd (Lopik).
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kunnen ontstaan.
De serievoeding van de buizen stelt ons in apparaten voor hoge frequenties, dus in
TV of FM ontvangers, voor een nieuwe moeilijkheid: er kan over de gloeidraadverbindingen gemakkelijk koppeling ontstaan tussen de verschillende r.f. trappen. Een af
doende remedie vormt het ontkoppelend.m.v. smoorspoeltjes en condensatoren (fig.4 rechts),
waardoor sperfilters ontstaan.
Een moderne oplossing biedt het gebruik van ferriet-kralen om de toevoerleidingen,
waardoor de zelfinductie verhoogd wordt, in combinatie met doorvoercondensatoren
(fig.5). Deze laatste zijn echter wat duur, zodat men meestal maar andere condensa
toren toepast; deze moeten echter beslist vrij van zelfinductie zijn. 1000 pF is een
goede waarde. Gestapelde micacondensatoren zijn prima, maar ook de keramische
condensatoren voldoen hier goed en zijn véél goedkoper. De g loeistroomvoeding van
het hoogspanningsbuisje bespraken we reeds; het wordt gevoed uit de hor. afbuigtransformator op een frequentie van 15625 (of 20475 Hz in Frankrijk en België.)
De gloeistroom is gering, ca 90 mA bij 6,3 V voor de EY 86 en 0,2 A bij 1,25 V voor
de DY 80.
Moeilijker wordt de zaak met ontvangers die omschakel baar moeten zijn voor beide
normen; de lijnfrequentie is dus óf 15625 öf 20475 Hz. en de E.H.T. (Engels voor:
extremely high tension); zéér hoge spanning), dus de anodevoeding voor de beeldbuis,
zal in beide gevallen niet gelijk zijn.
Het aardige bij de hoogspanningsgelijkrichting is wel, dat het buisje met pulsen naar
één richting gevoed wordt op de anode; dit brengt mede, dat de spanning tussen anode
en katode tijdens de negatieve perioden nóóit groter wordt dan de spanning tot waar
op de reservoircondensator C opgeladen is; bij normale sinusvormige spanningen wordt
de tegenspanning van de anode gelijk aan ca 2 x de piekwaarde (zie fig. 7).
De booster diode (Frans: Récupération, Duits: Stromrückgewinnungsdiode) waarvoor
toegepast wordt o.a. de PY 81, wordt normaal gevoed uit het serievoedingscircuit.
Tot zover de gloeistroomvoeding, leder zal wel begrijpen, dat zo‘n keten zowel op
wissel- als gelijkspanning van 220 V bevredigend werkt; bij 110 of 125 V = of oo
gebeuren er nog geen ongelukken, wanneer we maar de keten splitsen in twee parallel
geschakelde takken.

De anodevoeding
Bij toestellen met seriegloeistroomvoeding geschiedt deze eveneens rechtstreeks vanuit
het net. Is dit een wisselstroomnet, dan moeten we de brom er uit filtreren; is het 'n
gelijkstroom net dan hoeft dat niet, maar dan zit er vaak wel zoveel ongerechtigheid
op het net (b.v. collectorrimpel enz.) dat het "schoonmaken" nog meer zorg vergt. In
beide gevallen past men grote capaciteïtswaarden inde afvlakfilters toe; we gebruiken
dus elektrolytische condensatoren; om deze bij verkeerd-om aansluiten van de ont
vanger op gelijkstroomnetten voor de ondergang te behoeden passen we dóór ook gelijkrichters toe. Overigens bestaan er vrijwel geen gelijkspanningsnetten meer.
Tenslotte moeten we vaststellen, dat voor gelijkstroomnetten met lagere spanning dan
220 V een omvormer de enige oplossing is. Passen we een trilleromvormer toe, dan
kiezen we de trillerfrequentie afwijkend van de rasterfrequentie, of veelvouden
daarvan, dus géén 50 of 100 hertz.
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Rg. 9
A. Grafiek van spanning en stroom, geïnduceerd in
een staaf die een lengte bezit van £ X.
B. Idem, doch gei'nduceerd in een staaf, lang X.
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Fig. 11
A. Op de plaats waar we de staaf doorgezaagd hebben
maken we een doorverbinding via een r.f. ampèremeter en meten daar stroom, wanneer de antenne in een
r.f. veld geplaatst wordt.
C. En wanneer we dan een buis-voltmeter met de einden
van de staaf verbinden meten we een r.f. spanning.

Fig. 10
In werkelijkheid vormt de staaf
een aaneenschakeling van onein
dig veel spoeltjes en condensato
ren.

Bijna alle TV-ontvangers zijn thans voorzien van sïliciumcellen voor de gelijkrichting;
de spanningsvol bij stroomafname van 5 amp. bedraagt nog geen - 1,5 volt!
Als enig maar volstrekt niet onbelangrijk bezwaar van de gelijkrichtcellen moeten we
vermelden, dat hierdoor reeds onmiddellijk nd het inschakelen van de TV-ontvanger de
anodespanning beschikbaar is; de spanning over de condensatoren loopt daardoor
onmiddellijk op tot 220 x V2 = 315 volt om, wanneer de buizen stroom gaan trekken, te
dalen tot ca 200 V. Gelukkig komen zowel de spanningen van 500 V - (boosterspanning)
als de 16000 volt pas wanneer de eindbuis voor de Iijnafbuiging gaat werken.
Afvlaksmoorspoelen zijn eigenlijk, evenals nettransformatoren, ongewenst in TV-ontvangers. Afvlakweerstanden in combinatie met héél grote elco's helpen ons uit de nood,
maar de uiteindelijke bedrijfsspanningen worden wel wat laag, ruim 200 V =.
We moeten uiteindelijk er nog voor zorgen, dat de anodevoeding van de verschillende
gedeelten van de TV-ontvanger ontkoppeld wordt. Negatieve spanning wordt uit de
gemeenschappelijke min-leiding gehaald via een weerstand, die door een C van enige
honderden//F's ontkoppeld wordt.
Tenslotte roeren we nog een punt aan, dat bij radio-ontvangers een veel minder be
langrijke rol speelt, n.l. de regulatie van de spanningsbron. We bedoelen daarmede,
dat de anodespanning constant moet blijven bij wisselende stroomafname of verander
lijke netspanning; is de regulatie slecht, dan is de inwendige weerstand (de Ri) van
het voedingssysteem te hoog en gaan de gelijkspanningen mede op - en - neer.
Bv. bij de gelijkstroomkoppeling van de video versterker is dit verschijnsel aanstonds
merkbaar wanneer er lage frequenties versterkt moeten worden; we zien het beeld dan
langzaam helderder worden in vertikale zin. Grote afvlak (ontkoppel) elco's zijn ons
enig redmiddel.
Ook de EHT, de anodespanning voor de beeldbuis, is gevoelig voor de spanningsconstantheid; niet alleen dat spanningvariaties zich in helderheidsverschillen van het
beeld uiten, maar ook de afmetingen van het beeld veranderen. In de beeldbuis wordt
namelijk een vaste samenhang vereist tussen anodespanning en de afbuigspanningen.
Daalt nu de anodespanning, dan veranderen tevens de beeldafmetingen, tenminste
wanneer we niet de afbuigspanningen evenredig veranderen. Uit de aard der zaak ge
beurt dit laatste echter niet en zien we dus de beeldafmetingen variëren.
Ook bij de omschakeling van 625 op 819 lijnen zien we het beeld in België kleiner
worden in sommige ontvangers.

De antenne
We hebben nu in vele etappes de televisie-ontvanger bekeken, maar het voornaamste
ontbreekt nog: er is nog geen inkomend signaal. Uit de radiotechniek weten we, dat
daar de ontvangantennes niet afgestemd zijn op de gewenste zendfrequentie; dit is
slechts bij de zenders het geval. Zou trouwens ook moeilijk uitvoerbaar zijn in verband
met de golflengte van vaak enige honderden meters. Bij de hoge frequenties die in de
televisietechniek toegepast worden is het vrij gemakkelijk moge lijk de antenne wèl af
te stemmen, al stemt men hem in de regel niet af op de gewenste golflengte (\)
maar op z K of 5 A. (letter \ is lambda, de griekse I en wordt als symbool voor het begrip golflengte gebruikt). Het voordeel van een afgestemde antenne is de véél
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Fig. 14
Polarisatie en oriëntering: vertikaal
(Engeland) en horizontaal (rest van
Europa behoudens enkele kleine uit
zonderingen.)
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Fig. 13
Een in het horizontale vlak liggende zendantenne geeft een horizontale polarisatie en zal slechts
ontvangen kunnen worden door een ontvangantenne (A), die eveneens in het horizontale vlak ligt en
waarvan de staven evenwijdig lopen aan de zendantennestaven. De ontvangantenne is dan georiën
teerd op de zender. (B).
(C) Een vertikaal opgestelde ontvangantenne zal
niets ontvangen, terwijl ook in een horizontaal op
gestelde, ontvangantenne
(D) waarvan de staven niet evenwijdig liggen aan
de zenderstaven (A), weinig spanning geinduceerd
zal worden.

grotere output; slechts wanneer de TV-zender op één of twee kilometer afstand
gelegen is kan met een eenvoudig draadje als antenne volstaan worden.

Dipool
Zoals reeds gezegd is worden ontvang-antennes voor lange en middengolven niet
afgestemd; de ze nd-antennes worden echter altijd afgestemd, anders zou 't rendement
van de zender te gering worden; ook hier stemt men af op een halve golflengte; voor
frequenties in de omgeving van 1 MHz (\ = 300 m) betekent dat een antenne van flinke
afmetingen. Denk maar aan onze zelfstralende middengolfmasten in Lopik. Door de
zender worden in een antennestaaf r.f. stromen ontwikkeld en kunnen spanningen wor
den aangetoond; voor een antennestaaf van 5 X. lengte vinden we de grafiek voor E en
I in fig. 9A. De stroom is in het midden van de staaf blijkbaar het grootst en aan de
einden nul; de spanning daarentegen is in het midden nul maar maximaal aan de ein
den. Het spanning- en stroomverloop voor een antenne die juist 1 x \ lang is vinden
we in fig. 9B; de stroom is nul aan de einden en óók in 't midden, terwijl de spanning
zowel in 't midden als aan de einden maximaal is. De plaats van een minimum noe
men we hier een knoop; een maximum wordt de buik genoemd en we spreken dus b.v.
van spanningbuiken of -knopen. Stroom bui ken en -knopen ontstaan op plaatsen
waar resp. spanningsknopen en -buiken gevonden worden. Uit deze twee figuren blijkt
wel, dat de lengte van die antennestaaf een geheel aantal malen 5 \ moet bedragen
willen we aan ‘t eind van de staaf stroomknopen vinden; we spreken dan van een staande
(stil-staande) golf; wanneer de antennelengte niet volgens deze regel opgebouwd zou
zijn, zou de golf gaan "lopen" en zouden de knopen en buiken zich langs de antenne
staaf verplaatsen en daar het ons te doen is om "ergens" die ontvangen energie af te
tappen, zouden we bij een lopende golf minder succes hebben. Nu moeten we ons
even realiseren dat die antennestaaf elektrisch gesproken zo maar geen staaf is, maar
een zelfinductie, overbrugd door een capaciteit, dus een L - C kring.
In feite zijn zowel die zelfinductie als die capaciteit opgesplitst in zéér vele kleine
zelfinductietjes en capaciteitjes, gelegen langs de gehele lengte van de staaf (fig. 10).
Wanneer we nu de staaf in ’t midden doorzagen, kunnen we op een r.f. ampèremeter
die we tussen de einden schakelen inderdaad die r.f. stroom meten (fig. 1 IA).
Theoretisch gesproken is de weerstand 0, maar in werkelijkheid blijkt er weerstand
aanwezig te zijn; een waarde van ca 75 ohm is normaal voor dergelijke staafantennes
van 5
Ook deze ohmse weerstand is zo maar niet "grijpbaar" doch over de gehele
staaf verdeeld. Aan de einden blijkt de weerstand zo tegen de 2000 Dte lopen (fig.
11B). Ook de spanning zou gemeten kunnen worden (fig. 11C) met b.v. een r.f. voltmeter. Die waarde van 75 fi noemen we de stra I i ngswee rsta nd van de dipool; het
begrip stralingsweerstand is ontleend aan de zendtechniek, waarvoor dergelijke staaf
antennes evengoed teogepast kunnen worden en waarbij inderdaad van u i tstra I e n
sprake is. (Ook de naam voetpuntsweerstand wordt vaak toegepast, maar dit ver
schilt in zoverre van de stral i ngswee rsta nd, dat de z.g. blïndstroom buiten beschou
wing gelaten is.) Welnu, als stralende antenne zou hij bij de opname van r.f. energie
uit de zender een r.f. weerstand van 75 ohm blijken te bezitten. Hierbij gaan we er van
uit, dat die zender aangesloten wordt op de einden van de doorgezaagde staaf, die
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Fig. 15A
Stralingsdiagram van een
horizontaal opgestelde dipool;
het doet er voor de ontvangstgevoeligheid niets toe, of de zender nu bij A of
bij B opgesteld is, mits hij maar op de lijn
A - B ligt.
Fig. 15 B Zó ziet een polair diagram eruit.

Ib\

Fig. 16
(zie fig. 21B)
Fig. 17
De openingshoek van een antenne meten we als
volgt:
In het stralingsdiagram zoeken we de beide pun
ten waarop de signaalspanning 71 % van de max
imum spanning bedraagt; van de oorsprong uit
trekken we door die punten een fijn en meten de
hoek die deze lijnen vormen.
Fig. 18
Stralingsdiagrammen voor zenders met vertikale polarisatie.
A: van opzij gezien,
B: vanuit de lucht gezien. Voor de ontvangst
met een eenvoudige dipool maakt het vol
strekt niets uit, in welke richting de zender
staat; de ontvangst is uit alle richtingen even sterk.
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a) een 2 X -dipool; b) hef vervangingssche ma.
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tegen elkaar gezeten hebben (fig. 12A). Ook de ontvanger wordt aldus aangesloten
(fig. 12B). Dat een dergelijke dipool ook op andere punten overeenkomst vertoont met
L - C kringen spreekt vanzelf. Evenals bij een raamantenne hebben we met richtingsr
effect te maken; bij de staafantenne moet de ontvangantenne op dezelfde wijze ge-polariseerd zijn (zo noemt men dat) als de zendantenne. We zien dat in fig. 13 en we zien
daarin tevens een zéér schematische voorstelling van de elektrische en magnetische
velden die in de staven het elektrische veld, dus de elektrische spanning opwekken.

Polarisatie
Uit de aard der zaak is men geheel vrij in het vaststellen van de polarisatie. In Enge
land heeft men de vertikaie gekozen, terwijl in Europa en Amerika men unaniem de
horizontale polarisatie heeft aangenomen, omdat hierbij beide armen in gelijkwaardige
positie van de aarde verkeren, wat bij vertikaie polarisatie niet het geval is. Reeds de
naar beneden lopende kabel kan daarbij het evenwicht verstoren.
Voor maximale ontvangst moeten de staven van de zender en de ontvanger dus in één
zelfde vlak liggen en tevens parallel lopen. Kleine afwijkingen zijn niet zo ernstig.
Soms is het zelfs nodig dat de ontvangantenne wat verdraaid wordt omdat door opeen
hopingen van gebouwen of massale i jzerconstructies de binnenkomende golven wat af
geweken zijn van hun weg. In fig.l5A en Bzien we het horizontalestralingsdiagram van
een dipool voor horizontale polarisatie. Die cirkel is de grafische voorstelling van de
gemeten spanning uit een bepaalde richting. Om zo'n polair diagram (zo heet een der
gelijke figuur) te maken zetten we ontvanger plus antenne op een draaischijf, draaien de
zaak telkens een eindje verder en meten voor elke stand de r.f. spanning, die we dan in
een bepaalde schaalwaarde op het papier uitzetten (steeds van het middelpunt uit); die
gemeten waarden worden door een lijn verbonden en zo zien we een cirkel verschijnen.
In werkelijkheid is die zenddipool natuurlijk véél verder weg dan we hier kunnen teke
nen. Draaien we de antenne nóg een halve slag, dan ontwaren we op den duur weer
precies zo'n cirkel. Onze dipool heeft dus geen vóór- of achterkant; we spreken hier
van een acht (8)-diagram. Voor ons is de z.g. openingshoek van groot belang; in fig.
17 zien we hoe we deze vaststellen met behulp van het stralingsdiagram.
Vanzelfsprekend maakt het niets uit of die zender zich nu onder of boven onze an
tenne bevindt; aangenomen dat de staven van zender en ontvanger steeds in hetzelfde
vlak liggen; het vertikaie diagram is een cirkel.
Voor Engeland en een deel van Beieren ziet het vertikaie diagram er uit als ons hori
zontale diagram en het horizontale is een cirkel fig. 18.
Een andere overeenkomst met de L - C kring is de bandbreedte van dergelijke antennes.
Omdat het om verschillende redenen raadzaam is zo min mogelijk antennes te kweken
moeten we in ieder geval beeld plus geluid met één antenne zien te ontvangen.
De bandbreedte moet daarom minstens 5 MHz zijn.
In feite wordt deze bandbreedte bepaald door de dikte van de staaf, of liever, door de
verhouding van lengte tot dikte. In ons geval is een buisdikte van ca 10 mm wel de
aangewezen maat om voldoende bandbreedte te verkrijgen. Om redenen die we ver
derop zullen pogen te doorgronden is een stralingsweerstand van 75 ohm minder ge
wenst.
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Een dipool: boven in
zijn oorspronkelijke
vorm, midden als een
afgeplatte lus en
beneden met geaarde
middenaansluiting.
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Fig. .19 B
Twee antennes boven elkaar (kan. 4 en kan.
9) voor Lopik en Langenberg (wisa).
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Fig. 20
Dipool met reflector; rechts het stralingsdiagram.
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Folded dipool
Een stralingsweerstand van ca 300 ohm wordt verkregen bij de z.g. gevouwen dipool
die we in fig. 19 zien. Het middelpunt van de aldus toegevoegde buis is spannïngloos
en kan daarom rustig geaard worden; die buis is wat spanrfing- en stroomverloop aan
gaat precies gelijk aan de doorgezaagde buis. Levert die gevouwen dipool ons nu gro
ter output? Neen; alleen als de waarde van de stralingsweerstand van 300gunstiger is
voor ons doel. Ook de bandbreedte wordt groter; we kunnen van deze eigenschap gebruik
maken om dunnere buis te gebruiken dan met het oog op de bandbreedte voor een
simpele dipool gewenst zou zijn.
Een onderlinge afstand van de twee buizen van 8 ö 10 cm is gewenst. Nu hebben we
tot nu toe in deze les royaal weg aangenomen, dat de lengte van de dipool in de ge
vouwen dipool (Engels: folded dipool, en Duits: gefalteter Dipol, Frans: trombone)
overeengekomen moet men ^A.; in werkelijkheid moeten we die met de duimstok te
meten antennelengte vaststellen op ca 94% van de te ontvangen elektrische golf
lengte in verband met de snelheid van elektrische golven, die in deze geleiders ge
ringer is dan in de lucht. Bij televisie-ontvangst beschouwen we als de golflengte
waarop de antenne afgestemd moet zijn het geometrische midden van de beide golf
lengten voor resp. geluid en beeld, voor kanaal 4 van 4,41 m en 4,92 m. Die waarde
van 94% of 0,94 noemen we hier de verkortingsfactor.
We stemmen voor kanaal 4 de antenne dus af op een golflengte A. = V 4,92 x 4,41 =
4,68 m en berekenen daaruit de met een duimstok meetbare stoffelijke lengte van
0,94 x 4,68 m = 4,40 m; de dipool van £ A. wordt dus 2,20 m lang.

Reflector
Men is ijverig doende om gunstiger ontvangst te verkrijgen door zo'n antenne te ver
beteren. Eén van de methoden hiertoe is het aanbrengen van een reflector; dit is
een staaf die, gerekend vanuit de zenderrïchting, zich échter de dipool bevindt
(fig. 20). Ook deze staaf is in feite een L - C kring, die gekoppeld is met de dipool
zonder evenwel galvanisch kontakt te maken. De afstand dipool-reflector bedraagt
meestal ca 0,2 x\; de lengte berekenen we met de formule Ir = 0,49 xA., hetgeen er
op neerkomt dat de reflector wat langer is dan de dipool; elektrisch betekent dit, dat
de reflector zich t.o.v. de afstemfrequentie gedraagt als een capaciteit.
Wat hebben we nu aan een reflector? Spanningswinst en tevens wordt de richtkarakteristiek van de antenne er door verbeterd; het diagram wordt "harvormig" zodat
ontvangst uit de richting tegenovergesteld aan de gewenste zender verminderd wordt.
Nog effektïever zijn in dit opzicht de antennes met twee of meer boven elkaar aan
gebrachte reflectoren (fig. 21). Een spannïngsverhoging met als bijkomstig voordeel een
nóg gunstiger richtkarakteristiek verkrijgen we door één of meer directoren aan te
brengen (fig. 22).

Directoren
Deze bevinden zich, van de zender af gezien, vóór de dipool; men drukt de eigenschappen van een dergelijke antenne uit met het Amerikaanse woord "gain", verster
king. Onder gain van een antennesysteem verstaan we het aantal malen dat de output-
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Fig. 24
Uit de aard der zaak is de "gain" van een smalle-band
antenne groter dan van een brede-band antenne.
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spanning hoger is dan van een normale, gestrekte dipool van fig. 15 A.
De directoren zijn in de regel korter dan de dipool en worden berekend met de for
mule ld = ca 0,44 x \; het gedrag van deze staaf t.o.v. de gewenste frequentie (waar
op de dipool zelf is afgestemd) is dan inductief.
De afstand van director tot dipool is meestal 0,15 x A.. Een dergelijk samenstel noemen
we naar de Japanse uitvinder een Yagi-antenne.
Het zal wel opvallen, dat al deze maten voorafgegaan worden met "circa"; inderdaad
bestaat in de vaststelling van deze maten wel enige vrijheid, maar een vrijheid die
zéér moeilijk te hanteren is; door de toevoegingen van reflectoren en directoren ver
andert nl. zeer sterk het gedrag van de folded dipool, terwijl ook de juiste lengte van
deze toevoegsels en de onderlinge afstanden een grote rol spelen in het stralïngsdiagram, dus de rïchtingskarakteristiek en de "gain".
Ook de bandbreedte wordt smaller en helaas wordt de weerstand van het geheel zeer
veel lager dan 300ft. Gezien de onmogelijkheid om zonder een uigebreid laboratorium
zelf enige meting te verrichten op dit gebied, moeten we die onderzoekingen maar aan
de fabrikanten overlaten; deze stellen de meest ingewikkelde bouwsels samen waarvan
we de eigenschappen in bijgaande tabel reproduceren.
Eén der opvallende typen bevat drie verdiepingen (fig. 25).
De onderlinge afstand is meestal

en de doorverbinding geschiedt kruiselings omdat

bij een dergelijke onderlinge afstand een fazedraaïing van 180° optreedt; we schake
len nu de gelijkfazige elementen parallel maar
de voetpuntweerstand gaat nóg
meer naar beneden; de gestrekte dipolen hebben een voetpuntweerstand van 120 ft,
en de toevoeging van reflectoren brengt die waarde op 60 ft. Ook hebben velen
gunstige resultaten met het boven elkaar toepassen van enige complete Yagï's, maar
op behoorlijke afstand. Uit de aard van de zaak moet de antenne zo hoog mogelïjk
opgesteld worden gezien de geringe draagwijdte van onze televisiezenders op deze
hoge frequenties; omdat de televïsïe-ontvangers nu eenmaal op een minder verheven
standplaats vertoeven dienen we de opgevangen energie van antenne naar ontvangers
te transporteren.
Uit het bovenstaande hebben we begrepen, dat deze dipolen in hun verschillende
vormen zich als afstemkringen gedragen (fig. 10).
Ze hebben dan ook een "Q" en we vinden zelfs kringen (= dipolen) met smalle en
met brede doorlaatkrommen. In het algemeen kan men zeggen dat de kromme breder
wordt naarmate de staven dikker worden. Met het aankoppelen van gestapelde of op
andere wijze samengestelde dipolen heeft men de bandbreedte in de hand.
Een "brede" antenne heeft, vooral in het UHF gebied, het voordeel dat we er verschil
lende zenders op kunnen binnenhalen. Hebben we echter storing, dan kan een selec
tieve antenne voordeel brengen. In fig. 24 zien we een vergelijking van bandbreedte
en antenne-winst, de z.g. "gain".
We zien hier verder nog enige antennevormen zoals die voor de ontvangst van UHF
gebruikt worden: een breedbandstraler (fig. 26), een kamerantenne (fig. 27) alsmede
een hoekreflector voor zelfbouw (fig. 44).
Maar toch, indien 't even mogelijk is, bouw dan Uw antenne niet óp maar ónder het dak.
Niet alleen dat we hiermede het ontsierende antennebos kwijtraken, maar Uw antenne
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Afb. 25. Breedband-antenne
met drie étages (Fuba).

Fig. 26
Breedband V-straler (StolIe), met 4 kruïsdipolen
en draadroosterreflector voor de kanalen 21 - 60.

Fig. 27
Kamerantenne voor een T.V. zender in band
III en één in band IV (Dipola).
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verliest niet binnen een half jaar zijn goede eigenschappen, omdat hij onder dak droog
blijft en vrij van roetaanslag en wind. Heus, een nieuwe antenne op het dak moet véél
beter zijn dan onder het dak, anders moeten we er niet aan beginnen.

Transmissiekabels
In het algemeen zal men hiervoor een kabel toepassen en hiervoor kennen we twee hoofd
uitvoeringen: de coaxiale of concentrische kabel en de lintkabel.
Bijde coaxiale kabels (fig.28 en 29) is één der geleiders uitgevoerd als draad en de andere als
een buis, waarbij de draad zich precies in 't midden bevindt; bij de lintkabels (fig. 31)
zien we twee geheel gelijke draden, die zich op een bepaalde afstand van elkaar bevin
den. Het elektrische veld bevindt zich in beide gevallen tussen de beide geleiders; het is
dus noodzakelijk dat zich daar een zéér verliesvrije stof bevindt. Een mooie tussenvorm
is de holle twee'-aderige kabel, waarbij men er echter voor moet zorgen, dat er géén
water van bovenaf in kan lekken (fig. 30).
Als zodanig is droge lucht natuurlijk verre te prefereren, maar in de praktijk kiest men
meestal polyethyleen. Daar de kabels soepel dienen te zijn, past men bij de coaxkabels
een uit vertinde koperdraadjes gevlochten afschermkous toe.
De aders van deze kabels bezitten uit de aard der zaak een zekere zelfinductie waarvan
de grootte bepaald wordt door de draaddikte en t.o.v. elkaar een zekere capaciteit
waarvan de grootte bepaald wordt door onderlinge afstand, de tegenover elkaar liggende
metaaloppervlakken en het diëlektricum. Zo'n kabel zouden we kunnen voorstellen door
fig. 31 maar in werkelijkheid zijn de capaciteit en zelfinductie gelijkmatig over de gehe
le lengte van de kabel uitgesmeerd. Het blijkt nu, dat dergelijke kabels vrij bijzondere
eigenaardigheden bezitten; we zullen hierbij beschouwen:

Lopende golven
Neem eens aan dat we een lintkabel van oneindige lengte zouden bezitten; we sluiten
die kabel aan op een wisselstroomgenerator en we willen zien of er stroom door die
kabel loopt en zo ja, hoeveel dan wel. We nemen dus stroommeters in de toevoer naar
beide aders op en we houden een spanningsmeter bij de hand. We zien die opstelling
in fig. 32. We kiezen een willekeurige frequentie, b.v. 100 MHz en stellen de spanning
in op b.v. 10 volt eff. We lezen beide stroommeters af en zien dat ze evenveel aanwij
zen: 33,3 mA.
Nu nemen we de voltmeter en gaan eens onderweg de spanning meten. Nu, die blijkt
overal 10 volt te zijn. Die oneindig lange kabel heeft blijkbaar een weerstand R en die
10
..
V
10
= 300 fl.
blijkt te zijn = — =
33,3 mA
0,0333
;
Nu verdraaien we de frequentie-instelknop, maar er gebeurt niets: als we de spanning
op 10 V houden, blijft de-stroom 33,3 mA, zodat de weerstand van die kabel blijkbaar
300
is en blijft, onafhankelijk van de frequentie. Hij gedraagt zich dus ohms en niet
capacitief of inductief, zoals we toch van een kabel zouden vermoeden.
Verder blijkt dat, overal waar we de voltmeter plaatsen langs de lijn, dezelfde spanning
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Fig. 28
xp»c. itofalleminlcl

Coaxiale kabels in doorsnede; rechts met 1 ader,

— aftchtrmmanlal
polyatlhylttnlsolalla

Fig. 29 met twee aders (zie ook Fig. 30A en B
geheel beneden).

Fig. 30 A
Holle buiskabel; eigenschappen
als lintkabel.

Fig. 30B
Fig. 31
Zó moeten we ons een kabel eigenlijk
voorstellen.
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gemeten wordt, van begin tot einde. De r.f. golven, die we op het begin aansluiten
lopen rustig naar de oneindige verten.
Er komt niets terug. We spreken hier van lopende golven. In fig. 34 (linkerhelft) zien
we, hoe een golf, van links komend zich langs de dubbel lijn verplaatst.
Dit gaat zeer snel en zodra er een weg is komt de volgende; vandaar dat we een
constante spanning meten. De voorstelling van fig. 33 geldt dus eveneens voor een
niet-oneindige lijn, mits die maar afgesloten is met een passende weerstand.
In dit geval blijkt deze oneindige kabel dus een weerstand van 300 f1 te vertegenwoor
digen; nemen we een andere kabel, waarvan de draden dikker zijn en dichter bij elkaar
liggen, nu dan meten we een véél lagere ohmse waarde.
Nu is een kabel met een oneindige lengte alleen maar in onze fantasie mogelijk, maar
nu blijkt elk stukje kabel van diezelfde soort als uit ons eerste voorbeeld, maar van
willekeurige lengte-zich töch als een weerstand van 300 f) te gedragen, als we aan
het eind maar een weerstand van 300 ft aanbrengen; we zeggen dan dat de kabel aan
het eind afgesloten is met 300 ft. (fig. 33).
Dit moet dan een niet-inductieve weerstand zijn, b.v. een koolweerstand, maar we
zullen laten zien dat elk "ding" dat zich net als een 300 ft -weerstand gedraagt er
óók mag zitten. Dat ding kan dan b.v. een antenne of een ontvanger zijn, maar zover
zijn we nog niet.
Van de kabel uit ons voorbeeld, zeggen we nu, dat zijn karakteristieke impedantie
300 ft bedraagt; we noemen die zijn ZQ en hier is dus: ZQ = 300 ft en de formule is
Zo = V^
Door nu aldus dikkere of dunnere draden te nemen en ze verder van elkaar af of dichter
bij elkaar te brengen, zouden we dus elke gewenste ZQ kunnen verkrijgen. We veran
deren daardoor namelijk de capaciteit tussen draden van de kabel en de zelfinductie
van die aders. Natuurlijk voelen de fabrikanten hiervoor niet veel en daarom vinden we
slechts enkele standaardwaarden: 50 ft, 60 ft, 75 ft, 135 ft, 230 ft, 300 ft; voor Uw
TV gebruik zijn de waarden 60 ft en 300 ft wel de voornaamste; we vinden deze zowel
in symmetrische lintkabels als in concentrische, z.g. coax-kabels, soms ook in afgescherm
de symmetrische 2-aderige kabels, (fig. 28 - 29, en 30 A en B)
Nu zijn er dus verschillende uitvoeringen met éénzelfd^ ZQ-waarden naast elkaar
bestaanbaar; het is dus heel goed mogelijk dat een coax-kabeltje van 4 mm dikte
een ZQ van 50 ft bezit, met daarnaast een kabel met een dikte van 1 cm of desnoods
nog meer, die niettemin óók een ZQ van 50 ft bezit; als we de dikkere aders (met
dus minder zelfinductie) verder van elkaar brengen (dus geringe capaciteit), dan
verandert er niets. Nu, niets is te veel gezegd: hoe dunner zo'n kabeltje, des te
groter zijn de (ohmse) koper verliezen en de demping door het isolatiemateriaal.
Verder blijken de hoger-ohmige kabels minder verliezen te hebben als hun lagerohmige soorten typegenoten. Helaas zijn de hoger-ohmige soorten van de lintkabels
weer gevoeliger voor storingen door de ontsteking van auto's en bromfietsen; coaxiale
kabels hebben daar natuurlijk helemaal geen last van, maar hun demping is véél
hoger.
Nu is een nieuwe lintkabel mooi vrij van verliezen, maar zodra zich vocht afzet op
de plastic verbindingstrook tussen beide aders, of zoutneerslag in de buurt van de zee,
dan loopt de kwaliteit wel terug. Daarom passen we de buiskabel toe, dus wel twee
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We moeien ons deze lintlijn
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Fig. 33
Dezelfde li|n kan in elke gewenste
lengte dezelfde eigenschappen heb
ben, mits we hem afsluiten met zijn
Zo.
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Rechter kolom: Staande golven; De
golf blijft op één, zeer bepaalde
plaats staan, maar de amplitude wordt
achtereenvolgens groter, kleiner,
nul, negatief, enz. Het golfverschijnsel
met spanningknopen en -buiken
verplaatst zich niet.

aders, maar op een holle buis van polyethyleen, waarin natuurlijk geen water mag
komen, (zie fig. 30 A)
De kabel of transmissie lijn is dus een mooi transport middel voor ons: als we maar
zorgen dat zowel de antenne als de ontvanger zich op dezelfde ohmse waarde be
vinden, dan spreken we van een volledige aanpassing. Begrijp dus goed: de kabel
moet aan beide einden aangepast zijn.
Wanneer we nu een antennesysteem met een voetpuntweerstand Zv van b.v. 300 ft
hebben, dan nemen we een kabel met een Z0 van 300 ft en zorgen nu maar, dat
ook ons toestel in dit spel meespeelt door voor een ingangsweerstand van 300 ft te
zorgen. De zaak is dan volledig "aangepast", zowel boven als beneden en maxi
male overdracht van energie is verkregen. Het mooie hierbij is, dat die ZQ van een
kabel nagenoeg gelijk is voor het frequentïegebied van ca. 1 MHz tot 200 MHz.
Is nu die aanpassing niet volledig, b.v. omdat de ontvanger-ingang een waarde heeft
van 200 ft en de kabel van 300 ft dan is er mis-aanpassing en komt niet alle energie
van de kabel in de ontvanger. Die energie die niet opgenomen is gaat weer naar boven
en komt weer terug. Voordat we hierop nu verder ingaan willen we het eens hebben
over de kabels in hun gedragingen bij bepaalde lengte, wanneer ze niet met hun ka
rakteristieke weerstand zijn afgesloten.
LECHER SYSTEMEN
Want wanneer we deze kabel niet met een weerstand afsluiten, dan gaat hij een
héél ander gedrag tonen; de lengte gaat dan een zéér grote rol spelen.
Het maakt hierbij nog een groot verschil of het eind kortgesloten is of open gelaten
wordt. Wij zullen nu verder niet te diep op deze kwestie ingaan maar in onderstaande
tabellen laten we zien hoe de kabel zich gedraagt. Het gemakkelijkst bepalen we ons
tot de lintlijnen, de beide parallel lopende koperdraden, omdat we zoiets gemakkelïjker zelf kunnen namaken dan een coaxiale kabel. En we zullen zien dat dat wel
eens nodig is. (Fig. 35.)
Voordat we verder gaan, moeten we even vaststellen dat in het nu volgende overzicht
de kabels niet dienst doen als vervoerleiding voor het overbrengen van energie doch
als afstemkring. We zullen deze toepassingen later bezien.
In fig. 35 zien we in kolom A eindjes kabel van opklimmende lengte, die aan het
linkereind alle aangesloten zijn op een generator; het rechtereind is open. In de
kolom C zijn de eindjes links eveneens op een generator aangesloten, maar rechts zijn
de draden gewoon kortgesloten.
We zien aan de symbolen in kolom B, hóé deze eindjes kabel zich nu gedragen.
Opvallend zijn daarbij het eind dat 3 A. lang is en het eind dat 5 A lang is. Het eind
van £ A gedraagt zich als een seriekring in resonantie en heeft dan ook een zeer lage
ohmse waarde, feitelijk nul ohm. Daarentegen heeft het kabeleind van i A de eigen
schappen van een parallel L-C kring in resonantie en dus een zeer hoge ohmse waarde.
Bezien we nu de kabel met kortgesloten einden in kolom C, dan zien we hier de
parallel-L-C-kring gedragingen bij \ A en de serie-L-C-kring gedragingen bij i
Wij noemen dergelijke eindjes kabel naar de uitvinder Lecher systemen; ze worden als
afstemorganen toegepast en we herinneren hier aan les 4 waarin ze in de UHF tuners
besproken werden. In plaats van kabels kunnen het ook op afstand gehouden koperen
draden of staafjes zijn.
Andere toepassingen zijn b.v. zeef- of zuïgkringen of sperkringen. Het eigenaardige
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van deze Lecher systemen is nu, dat de golven op de leiding blijven "staan"; daarom
spreken we hier van staande golven, in tegenstelling tot de goed aangepaste trans
portleidingen, waarin de golven van het éne eind naar het andere lopen en waarbij
we reeds van lopende golven spraken.
Een voorstelling van lopende en van staande golven geven we in fig. 34, waar we
boven elkaar verschillende tijdstippen van één periode (= 360°) hebben uitgezet.
Horizontaal gemeten hebben beide figuren de tijdsduur van één periode. In de linker
kolom zien we de op één plaats gemeten spanning van een stukje op de juiste wijze
met een weerstand afgesloten eindje kabel. De golf schuift als het ware van links
naar rechts; we hebben hier met lopende golven te maken, dus: transportkabels.
In de rechter kolom hebben we met een staande golf te maken; dat zijn dus de Lechers.
Aan het begin is de spanning steeds nul; na i A eveneens en op het eind ook. Dat zijn
de z.g. spanningsknopen en deze verplaatsen zich niet.. Op i X en 3/4 A zien we de
z.g. spanningsbuiken. Van boven naar beneden zien we, hoe de spanning in die
spanningsbuïk van boven naar beneden afneemt tot nul, om naar beneden toe weer in
negatieve richting toe te nemen. Op 2 A en op 3/4 A pulseert de spanning dus, maar de
spanningsbuik blijft op die plaatsen, terwijl in de linker kolom de spanningsbuik zich,
evenals de spanningsknoop van links naar rechts beweegt. In fig. 36 tekenen we nog
een gesloten en een geopende 2 A leiding met bijbehorende spanning- en stroombuiken
onder elkaar; in fig. 37 zien we hetzelfde voor i A leidingen. Nu zijn we in onze op
somming in fig. 36 niet verder gegaan dan Lechers van 5/8 A lengte; we zien dat na 2 A
het gehele programma zich herhaalt; zo zal een lijn van 10 5/8 A zich precies gedragen
als een van i A en een van 7 3/4 A precies als 3/4 A. Dit zijn dus bijzondere gevallen
uit fig. 35.
TOEPASSINGEN LECHERS
In fig. 38 zien we nu als toepassing een zuigkring, om een storende TV zender onscha
delijk te maken. Voor een 300 D lintkabel is de formule voor \ A (open aan het eind):
6200
12.400
1 = -7— en voor de aan het eind gesloten lintlijn: 1 =
; 1 = lengte in cm, f in

f
MHz.

f

Deze zuigkringen werken ook om b.v. de storende harmonischen van een FM zender
weg te nemen. Wanneer b.v. een FM zender op 91,3 MHz werkt, dan is de 2e harmo
nische 182,6 MHz. Deze frequentie ligt in TV kanaal 6, waarvan de beelddraaggolf op
182,25 MHz ligt. De zuigkring, die we hier ook wel met de Amerikaanse naam stub
aanduiden, is hier z A lang en dat wordt dan bij een open lijn:
6.200
= 34 cm.
1 =
182,6
Enige interessante toepassingen van Lecher-systemen zullen we in het verdere verloop
van deze les behandelen. Een andere aardige toepassing zien we later in de z.g. balun,
de overgang van een symmetrische (lintkabel) van 300 fi op een a-symmetrische (coax)
kabel van 75 Q. Tenslotte willen we hier nog wijzen op de toepassingen van Lechers
in de antenne versterker.

Aanpassing kabel aan antenne
In het algemeen heeft men de ontvangers een ingangsweerstand van 200 è 300 D gege
ven; wanneer we nu een 300
kabel gebruiken dan levert het boveneind van de kabel

Tl 1-23

antenneaamluitkabel

\

Fïg. 38
Zuigkring, parallel op de ingangsklemmen van
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Fig. 41

Aansluiting van een symmetrische antenne op een

Zowel de antenne als de ontvanger

niet symmetrische coaxkabel. De aanpassing bene

zijn hier symmetrisch; de kabel is

den (in de ontvanger) moet op 70 fl berekend

a-symmetrisch, doch via twee 1/4

zijn. Ook hier moet de "stoffelijke" lengte be

X lussen aangepast. (Impedantie:
4:1:4).

rekend worden met de verkortingsfactor 0,94.
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een impedantie van 300 H (fig. 39A). Passen we een folded dipool zonder verdere aan
hang toe, dan heeft die óók een voetpuntsweerstand van 300 Cl en kunnen we de kabel
rustig aan de antenne verbinden.
Gebruiken we echter een antennesysteem, dat zodanig toegetakeld is dat de voetpunts
weerstand op b.v. 60 Cl is gekomen,dan moeten we in de lucht een "aanpassingstransformator" toepassen (fig. 39B). Nu lijkt dat erger dan het is; we gaan impedantie - trans
formatie toepassen.
Er bestaat n.l. de volgende wet: een open kabelstuk van i A. lengte met een bepaalde
ZQ dat afgesloten is met een weerstand van willekeurige waarde, die we Zw noemen,
_ (Zo), . 2jjn ejgen
doet dus
Zw
slechts dienst als transformator, door welke de waarde Zw getransformeerd wordt in Zf.
Zijn eigen ZQ verandert hier dus in een waarde Zf.
heeft aan de generatorzijde een impedantie van Zj.

Stel nu, dat de voetpuntweerstand Zv van een antenne een bepaalde waarde bezit, b.v.
Zv = 60 n , terwijl we een ontvanger met een Zr van 300 Cl bezitten. Met een lange
lintlijn met een ZQ van 300 n gaan we naar boven (fig. 39B). Beneden klopt de zaak dus.
Nu gaan we boven als aanpassing een stukje van £ X gebruiken van een bepaalde lint—
lijn. Die lintlijn mag geen Z0 van 60 Cl hebben, maar óók niet van 300 Cl . De waarde
(Zp)2
Zx die hij wél hebben moet, berekenen we nu uit die formule Zf

Zr

•

Zf is hierin Zv, de voetpuntwaarde van de antenne (= 60 Cl ); Zr is de waarde van de
lintlijn ZQ = Zr van de ontvanger (= 300 Cl ); de ZQ uit de formule is dus de gezochte

Zx. Welnu: de formule Zf

.

(Zo)2
wordt dan: Zy
Zr

(Zx)2

Zr

of: 60 =

of Zx2 =

60 x 300, dus: Zx = V 60 x 300 = ca. 130 n.
Onze aanpassingstransformator is dus een stukje lintkabel, lang zxA., van het 130 a
4 70
120 Cl type. Voor band 4 is dat een stukje van 0,94 x —Z—= 1,18 m.
Nu kan er nog een noodzaak tot aanpassing bestaan, nl. wanneer we een coaxkabel
gebruiken. Aan de toestelkant is dat vrij gemakkelijk (fig. 40). De mantel moet dan
goed geaard worden. Aan de antennekant moeten we de overgang symmetrisch op nietsymmetrisch maken. Eén van de manieren zien we in fig. 40, waarbij we een stukje
van dezelfde kabel, doch j \ lang gebruiken. We zien in fig. 34, (links beneden) dat
in een dergelijke kabel gemeten over een lengte van £ k een faze-verschil van 180°
bestaat. De dipool wordt nu in het midden symmetrisch aangestoten; we gaan dan met
een coax-kabel van 75 fl naar beneden. Is de ontvanger daarop niet ingericht, welnu
dan passen we beneden eveneens een dergelijke lus toe (fig. 41). We noemen die naar
Amerikaans voorbeeld een balun. Helaas is de doorlaatkromme van een antenne met een
dergelijk balun wat smal. In feite is deze uitvoering een bepaalde vorm van een
Lecher-lijn, evenals de hierboven genoemde aanpassingstransformator.
Het doel van al deze aanpassingsmaatregelen is ten eerste om zoveel mogelijk energie
in onze ontvanger te brengen, maar ten tweede om reflecties in het systeem te vermij
den. Is de aanpassing nl. niet goed dan wordt de energie, die zijn bestemming mist
weer teruggevoerd in de kabel, gaat naar boven en komt tenslotte weer terug, maar nu
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Afb. 42
Foto van televisiebeeld, waar
niet alleen de gewenste sig
nalen binnenkomen, doch na
enige malen gereflekteerd te
zijn in de lintkabel als gevolg
van slechte aanpassing.

Fig. 43
Impedantie-aanpassing aan de
ontvangerzede.

Fig. 44

Fig. 45
De tordering van de lintkabel.
----- 2x103 cm solderen..........

\
N
Fig. 46
Een eenvoudige lintkabel (300 f2) doet dienst als dipool. De verkortingsfactor bedraagt hier ca. 0,90 dus
de stoffeli|ke lengte is:

/
/

..... .
Iwin lead
300A

0,9 x y-. Voor kanaal 4 is dat
470
0,9 x —---- ca. 206 cm (zie tabellen les 3).
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met enige vertraging. Als de kabel lang genoeg is, dan kunnen we alle beelden met
dubbele lijnen zien (horizontaal bezien); is de kabel kort dan zien we onscherpe
contouren en dat is ook onaangenaam (fig. 42).
We hebben hier dan te maken met een samenspel van de (gewenste) lopende golven
en met een (ongewenste) toevoeging van staande golven. We spreken hierbij van de
staande golfverhouding; is deze 1,1 dan is de toestand dragelijk.

Aanpassing kabel aan ontvanger
Wat is nu de ingangsweerstand van een televisie-ontvanger ?
In les 4 behandelden we de tuners en zagen daarbij, dat de resonantieweerstand van
een kring hier een ondergeschikte rol speelt; het is de ingangsweerstand van de buis,
die hier de ingangswaarde van de gehele schakeling bepaalt. Voor de hoge frequenties
die hier toegepast worden zijn dat waarden beneden de 10.000 f2. We moeten dus
een aanpassingstransformator toepassen en in het algemeen is dit een vrij eenvoudige
zaak (fig. 43), overeenkomstig de toepassing bij a.f. uïtgangstransformatoren. We trans
formeren die ingangsweerstand neer tot op 70 f2 en alles klopt.

Welke kabel ?
Welk soort antennekabel passen we nu toe ? Nu, dat is de goedkoopste kabel met de
minste verliezen (fig. 45).
Verliezen treden uit de aard der zaak in alle soorten kabels op; we zien die als
serieweerstanden (omdat we niet te dikke aders mogen kiezen) en als paral lelweerstanden (lekverliezen) en daarnaast diëlektrische verliezen. We gebruiken meestal
polyethyleen, dat een gunstige tgA bezit, zowel voor coaxkabels als voor lintkabels.
Om de diëlektrische verliezen te verkleinen past men bij kabels vaak z.g. semie-air
spaced kabels toe, waar de kern door een spiraalvormig omgewikkeld koordje
polytheen in 't midden gehouden wordt. Toch zijn die verliezen 't grootst in coaxka
bels; ook zijn deze verreweg het duurst en daarom^kiezen we lintkabels. Hier blijken
de grootste verliezen op te treden bij 75 ohms kabels, zodat algemeen de 300 ohm
lintlijnen, waarbij de draden ca 8 mm uit elkaar liggen, worden toegepast. We druk
ken deze verliezen uit in nepers (of db's) waarin de verhouding tussen ingangsspanning
en uitgangsspanning vergeleken wordt. Een 70 f2 kabel van ca 30 meter geeft een
verlies van 51%, doch een kabel van 300 f2 geeft bij gelijke lengte een verlies van
slechts 18%. Helaas zijn de 300 ohm lintkabels weer wat gevoeliger voor storing door
auto's e.d.
Lintkabels moeten op hun weg van antenne naar ontvanger getordeerd (gewrongen)
worden zoals in fig. 45 te zien is, om leiding-symmetrie te behouden.
Storingen zijn sterker zichtbaar bij de 300 f2 kabel dan bij 75 f2 kabel; helaas kan de
300 f2 kabel niet afgeschermd worden; de 75 f2 wèl.

Goede aanpassing tussen antenne en kabel is hoofdzaak; de aanpassing tussen kabel
en ontvanger is minder kritisch gebleken.
Tenslotte nog een paar tips om met weinig kosten een binnenhuisantenne te fabrice
ren: we gebruiken voor de dipool een stuk lintkabel voor 300 f2, onderbreken dat in
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Transformator-koppeling: antenne (symm.)-kabel (a-symm.)-ontvanger (symm.).

Fig. 48

Impedantie-transformator met gescheiden wikkelingen.

Fig. 49

Impedantie-transformator, uitgevoerd als auto-transformator.

Fig. 50

Een guanella-transformator,
ïy/7

zowel voor overgang van

i/m

symm. op a-symm. als voor
impedantie-transformatie.
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Fig. 52

metrisch (b.v. antenne) op coaxkabel van

a. Samenvoeging en scheiding d.m.v. wissels.

60 n.

b. Schema van antenne- en ontvanger-wissel.
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't midden en zetten daaraan de afgaande 300 Q kabel vast door middel van z.g. soldeerveertjes (spiraaltjes van dun montagedraad, 0,3 mm, gewonden om b.v. het achtereind
van een metaalboor). De beide uiteinden van de lintkabel verbinden we door, ook met
soldeerveertjes. Niet aan de isolatie snijden, maar wegsmelten met niet te hete bout
(fig. 46).

Antennesystemen voor UHF
Voor de ontvang-antennes voor uitzendingen in de z.g. hoge band, het U.H.F. of
decimetergebied gelden natuurlijk precies dezelfde principes als voor de andere
antennes in het V.H.F. gebied. Band III loopt van 174 - 223 MHz, kanalen 5 t/m 11;
Band IV loopt van 470 - 606 MHz, kanaal 21 - 37 en Band V van 606 - 790 MHz,
kanalen 39 t/m 81 (64 tot 38 cm '. ).
De afmetingen van de dipolen, stralers en reflectoren worden natuurlijk veel kleiner,
maar helaas bedraagt de veldsterkte van de zenders in Band IV slechts 1/3 van die in
Band III en moeten we dus véél meer stralers toepassen; 14 of 16 is al heel gewoon
(fig. 23).
Verder ziet men vaak twee of meer boven elkaar gelegen reflectoren, zodat de
antennes beslist niet eenvoudiger worden ondanks de hoge frequentie (fig. 25). Dit
komt mede, omdat voor deze frequenties de verliezen in de kabel belangrijk hoger
liggen. Verder zijn bij deze hoge frequenties de gevolgen van reflecties tegen gebouwen,
schoorstenen, goten, ballustrades, stalen ramen e.d. veel ernstiger.
Het spreekt vanzelf dat door het grote aantal stralers de openingshoek van de antenne
kleiner wordt; n.l. tot 30°; past men bovendien twee étages toe, dan wordt die hoek
20°.
Het blijkt veelal noodzakelijk om de antennerichting in te stellen op grootste ontvangststerkte,
waarbij we niet zelden de antenne ook nog min of meer omhoog moeten richten. In dat
geval moet er een communicatiemiddel bestaan tussen ontvanger en de man op het dak.
Nu er meer zenders ontvangen kunnen worden, komen we voor een ander probleem te
staan: we moeten meerdere antennes op het dak plaatsen. En wanneer we meer zenders
in de Banden IV of V kunnen ontvangen, dan moeten we de bandbreedte van de antenne
zodanig kiezen, dat we met één antenne meerdere kanalen kunnen ontvangen. Als die
zenders dan niet in één richting liggen, dan moeten we de antenne ook nog draaibaar
maken» Van beide antennes komt op de gebruikelijke manier een kabel naar beneden;
hierin schuilt geen probleem. In vele gevallen kan het gewenst zijn om maar één
gemeenschappelijke kabel naar beneden te voeren. In dit geval passen we een z.g. wissel
toe. Daarnaast kan het gewenst zijn naar beneden te komen met een coaxiale kabel,
een a-symmetrisch geval dus, terwijl de antenne symmetrisch is. Bij de oudere uit
voeringen paste men steeds het reeds voor in de les behandelde eindje kabel toe met
een lengte van s \ (fig. 40); voor deze hogere frequenties is men overgegaan op trans
formatoren, zowel voor de ïmpedantieverandering als de overgang van symmetrisch op
a-symmetrisch. We treffen deze apparaten dan boven in de mast aan, vaak uitgevoerd
ais gedrukte schakeling, mooi in een heel klein waterdicht kastje van kunststof.
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Fig. 55 A
Antenneversterker type TREV l, zoals die in de kontactdoos boven in de antenne bevestigd
wordt (Electronic).
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Fig. 55 C
Schema van deze antenne-versterker.
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Fig. 55 B
Voeding daarvoor (blijft beneden).

Transformatoren
De schakeling van fig. 47 spreekt voor zichzelf; de transformatoren zijn uitgevoerd in
geëmailleerd doch veel beter in verzilverd koperdraad, soms met gescheiden wikke
lingen (fig. 48), soms als auto-transformator (fig. 49), terwijl er nog een bijzondere
vorm bestaat, n.l. de Guanella-transformator (fig. 50); hiermede wordt een goede
symmetrie en een brede doorlaatband verkregen. We zien nu het grote verschil met
de
lus van fig. 40, die voor hetzelfde doel dient. We zien dan i X. lus in gedrukte
schakeling van Siemens in fig. 51. Dit zijn dus de transformatoren tussen antenne en
kabel of tussen kabel en ontvanger.

Wissels
Willen we nu twee antennes op één kabel aansluiten, dan vervallen we in een wissel,
die in feite één geheel vormt met de hierboven genoemde transformator. Het is een
eis, dat de wissel beneden, tussen kabel en ontvanger, slechts het gewenste signaal
doorlaat. In feite bereikt men dit door L-C filters, die geschakeld kunnen zijn als
hoog-doorlaat- en laag-doorlaatfilters. We zien in de figuren 52 a en b hoe die ge
schakeld wordt en hoe het werkt.
Het blijkt uit de figuren, dat er beneden dus 2 stuks kabels-met-stekers zijn, die ieder
in hun eigen bussen op de ontvanger moeten, waar we ze kunnen laten zitten. Het is
dus niet altijd zó, dat er één snoer-met-steker in de ontvanger komt.
Hebben we twee zenders in één band, b.v. in kanaal 8 en in kanaal 10, dan worden er
terwille van de selectiviteit wel twee antennes gebruikt; we passen dan boven in het
kastje zuig-en-sperkringen toe, die boven reeds een enorme scherpe vóórselectie
veroorzaken. We zien dat in fig. 53; de parallel L-C kringen in kanaal 8 hebben een
hoge impedantie voor 10; ze zijn in serie geschakeld met het wél gewenste signaal.
Daarnaast zien we nog een serie L-C kring, die ook afgestemd is op 10 en aldus een
zeer lage impedantie, lees kortsluiting voor 10 heeft. En voor 10 zien we hoe 8 onder
water gehouden wordt om nooit meer boven te komen. En nu gaat er één kabel naar
beneden, die op de V.H.F. ingang komt. Er bestaan meer van deze koppelingen, zoals
gerichte koppelingen en ringvork-koppelingen; het kenmerkende daarvan is, dat
beide antennes hun energie wel aan een weerstand leveren, maar dat zij elkaar daar
bij niet "zien". Helaas gaat er bij deze schakelingen energie verloren, in die weer
stand, hetgeen in de vorige schakelingen niet het geval was. Daar het praktisch
onmogelijk is om zelf dergelïjke wissels te bouwen, willen we hier verder geen aan
dacht aan schenken.

Twee ontvangers op één antenne
Wanneer we met twee ontvangers op één antenne willen gaan zitten, dan is dat heel
goed mogelijk wanneer we de antennelijn beneden van een weerstandnetwerkje van
kool - of compositieweerstanden voorzien (fig. 54). Uit de opstelling zien we, dat de
antennel ijn beneden tegen 300 fl "aankijkt"; dit houdt in, dat we de beide 150 H
weerstanden met een 300 ft weerstand moeten afsluiten als we b.v. tijdelijk één der
ontvangers weghalen. Uit de aard der zaak kost dit grapje ons signaalspanning; we
krijgen n.l. op elke ontvanger maar i van het normale signaal, zodat de helft verloren
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Dempschakelingen voor symmetrische leidingen (a en b) en voor a-symmetrische leidingen.

Fig. 58

Afb. 57
Echoverschijnselen, waardoor dezelfde verschijnse
len optreden (z.g. geesten). Hier zijn de echo's
veroorzaakt doordat de r.f. signalen niet alleen
rechtstreeks de antenne bereiken, doch tevens
nadat ze weerkaatst zijn, b.v. tegen een hoog
bouwwerk of staalconstructie.

Fig. 58
Antennerotor (boven) met schakelkastje
met knop en schaal (beneden).
Hirschmann.
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Zo ontstaan geesten.

BIBLIOTHEEK
’ &V.H.R*
gaat in de weerstanden (= 4 x 150 Cl = 2 x 300 Cl).

Anten neversterkers
Wanneer we op een zodanige afstand van een zender zitten dat we officieel niet mogen
rekenen op goede ontvangst, dan kunnen we daaraan vaak nog veel doen door het toe
passen van een antenneversterker, waardoor de signaal-ruis-verhouding gunstiger wordt.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke versterker het beste boven in de antenne kan
zitten, vóórdat de signalen de verzwakkende invloed van de kabel-demping ondergaan,
(fig. 55a en b).
Hoewel het goed mogelijk gebleken is om met buizen te versterken en dat b.v. nuvistoren
voor dit doel vrijwel ideaal zijn, wordt thans hier om praktische redenen gebruik ge
maakt van transistoren, b.v. de AF 139 (fig. 55c). De gelijkstroomvoeding (12 V) gaat
via de lintlijn naar boven en moet er beneden via een paar smoorspoeltjes in gestopt
worden en er boven, eveneens via smoorspoeltjes weer uitgehaald.

Dempschakelingen
Indien we te dicht op de zender zitten, kan het nodig zijn om een demping op de
ingangsklemmen aan te brengen, een demping waarmee we de aanpassingswaarde niet
mogen wijzigen. (Fig. 56.).
We geven nu enige schakelingen waarbij A en B bestemd zijn voor a-symmetrische
leidingen (coax) en C en D voor symmetrische (lint) lijnen; inductievrije koolweerstanden zijn voor dit doel noodzakelijk. De golfweerstand verandert door deze dem
pingen niet. De mate van verzwakking noemen we n (uitgangsspannïng Uu gedeeld door
ingangsspanning Ui). Z is de golfweerstand. De weerstanden berekenen we als volgt.
2n
n2-l
n+1
Rl=Z
R2 = Z
R3 = Z
R4 = Z ——.
n^-ï ;
2n
n-1 '

TV-antennebouw
We moeten ons tenslotte eens gaan verdiepen in de praktische uitvoering van een
televisie-antenne.
Het vervaardigen van dipolen en staven is beslist niet moeilijk; ook de bevestiging van
deze zaken op de draagbalk en deze weer op de mast is eenvoudig montagewerk; slechts
het buigen van de dipool moet voorzichtig gebeuren, liefst nadat de buis met zand
gevuld is.
Hoewel in principe de toepassing van goede elektrische geleiders als aluminium en
koper de voorkeur verdient, schijnt de toepassing van ijzeren buizen niet eens veel
verlies op te leveren. Maar omdat de gehele antenne in de lucht, in weer en wind moet
verblijven, zoeken we naar het lichtste materiaal en dat is aluminium. Aangeraden wordt
dus aluminium of silumin, dat tegen corrosie beschermd moet worden door enige laklagen; de meeste aluminium antennesystemen zijn thans geanodiseerd, d.w.z. met een
dun en hard en glanzend aluminium oxydelaagje beschermd.
Aluminium of legeringen daarvan hebben het nadeel vrij sterk te verweren in de
buitenlucht; het aanbrengen van een duurzame elektrische verbinding tussen de folded
dipool en de afgaande koperader gaat b.v. goed via een paar roestvrije stalen boutjes;
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het toepassen van goed vernikkelde messingboutjes is ook wel goed, wanneer we echter
maar steeds het direkte contact tussen koper en aluminium vermijden. Door de op de
verbindingsplaats optredende z.g. contactpotentiaal n.l. gaat het elektrische contact
verloren. Om "fluiten" van de buizen in de wind tegen te gaan spant men de einden
van de staven met bindtouw, dat weervast moet zijn; géén metaaldraad toepassen'.
Denk er verder om dat een schoorsteen een hecht bouwwerk lijkt, maar in feite een
partij opgestapelde bakstenen is, die door middel van cementspecie bij elkaar gehouden
wordt; grote zijdelingse krachten kunnen door de meeste schoorstenen n iet opgenomen
worden en juist onze windvangende Yagi's geven veel zijdelingse druk'.
Aftuien is noodzakelijk zodra onze volgeladen masten hoger worden. De tuidraden die
nen van touw of plasticdraad met nylon aders te zijn of van metaaldraad, dat echter
door isolatoren in kleine stukjes verdeeld moet worden.
Denk om het weerbestendig maken van ijzerwerk en aftuimateriaal. In verband met
het uitgesproken richteffect van Yagi's heeft men vaak de gehele antenne draaibaar ge
maakt; een kleine elektromotor verricht buitenshuis het draaiwerk en wij bedienen hem
binnen met afstandbediening (fig. 58). Wanneer we meerdere TV-zenders willen ont
vangen, hebben we in de meeste gevallen daarvoor afzonderlijke antennes nodig. Die
mogen gerust boven elkaar zitten.
Het is goed om vooraf de juiste richting van de antenne te vinden langs proef
ondervindelijke weg. Het spreekt vanzelf, dat het onmogelijk moet zijn om met het
antennestekertje bij het inbrengen de metaaldelen van de ontvanger te raken, want we
krijgen of sluiting öf de mast komt onder spanning, indien die niet voldoende geaard is.
We mogen dat aarden van de mast niet vergeten, mede uit oogpunt van bliksembeveili
ging. Kabel op zijn weg naar beneden vrij houden van metaalmassa's bevestigen met
goede stand-off's.
Tenslotte willen we nog even zien, hoe we een verbinding tot stand brengen tussen de
man die bij de ontvanger het beeld beoordeelt en de man, die op het dak de antenne
gaat richten.
Natuurlijk kunnen we beginnen met onze antenne net zo te richten als de buur-antennes
gericht zijn. Zijn er géén bijzondere obstakels dan is deze methode de eenvoudigste;
zijn er géén buren, dan moeten we met het kompas werken. Toch is het juist richten van
groot belang, vooral met de kleine openingshoeken van de U.H.F. antennes.
Het is mogelijk om een m.A. meter naar boven te leiden via een twee-aderige kabel,
die beneden opgenomen is in het schermroostercircuit van de laatste m.f. buis.
De automatische contrastregeling, werkt n.l. zodanig, dat bij het grootste binnenkomend
signaal de schermroosterstroom het laagst is. Het nare van deze schakeling is wel dat
we aan het net hangen op die manier; we zullen beslist dan een scheidingstrafo moeten
gebruiken.
Toch moeten de meterklemmen goed geïsoleerd en verborgen zitten, want er staat + 200
V = ten opzichte van aarde op. Verder kunnen we het T.V.-geluid via een hoofdtele
foon naar boven voeren uit de extra luidsprekerklemmen, hetzij via een apart snoer,
hetzij via één ader van de kabel plus r.f. smoorspoeltje (10 windingen), terwijl de
andere verbinding dan langs aarde loopt.
Blijf in ieder geval wat van de antenne en de kabel vandaan, anders veroorzaakt ons
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lichaam een veldverstoring.
De speciale antenneversterker van Siemens met een keurig beeldscherm laten we maar
buiten beschouwing, daar deze alleen voor vakmensen lonend kan zijn.
Het is echter wel mogelijk een speciaal meetontvangertje te bouwen; we gebruiken
hiervoor dan een kanaalkiezer plus een m.f. trap uit de surplushandèl. We bouwen
alles samen met een voeding, terwijl een goede isolatie tussen de primaire en secun
daire van de voedingstrafo vereist is. We komen met ons m.f. signaal tenslotte
terecht op een meter, 50 pA vol Ie uitslag, met keus uit 2 voorschakel weerstanden voor
resp. 5 mV en 1 mV ïmpulsspanning op de antenne-ingang.
Uit de aard der zaak wordt de automatische kontrastregeling (ASR) buiten werking
gesteld en vervangen door een vast ingestelde n.rsp.; we hebben trouwens maar 1 m.f.trap nodig. Ook hier moet er een kabeltje naar boven, natuurlijk via een r.f.-smoorspoel, waarop dan de meter + voorschakel weerstanden worden aangesloten. Het is
mooi als de schakeling geijkt kan worden; verder is het aantrekkelijk om b.v. met een
relais de kanaalkiezer op het ontvangertje beneden om te schakelen van UHF op VHF
via een derde draad.
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Vragen bij de 11e les
I.

Welke bezwaren zijn er verbonden aan het gebruik van netvoedingstransformatoren in een televisie-ontvanger ?

2.

Welke kabel heeft de voorkeur: een van 75 Q of een van 300 £1 en waarop
berust de voorkeur ? Heeft de lengte nog enige invloed ?

3.

Waardoor wordt de ZQ, de kabel impedantie bepaald en hoe moeten we een
kabel eigenlijk zien ?

4.

Noem een voordeel en een nadeel van coaxiale kabels, vergeleken met
lintkabels.

5.

Kunnen we een dipool of een daarvan afgeleide antennesoort zonder
meer op een coaxiale kabel aansluiten ? Geef schets met toelichting.

6.

Geef enige ingangschakelingen van TV-ontvangers (resp. met lintkabel en met
coaxkabel).

7.

Vertel
a. de
b. de
c. de

8.

Heeft een folded dipool voordeel boven een gewone (= gestrekte) dipool ?

9.

In de praktijk hebben we met drie bouwstenen te maken: de ontvanger, de
kabel en de antenne. Vertel in 't kort op welke manier we een zo hoog
mogelijke inputspanning in onze ontvanger verkrijgen.

10.

Wat verstaan we onder de ga in van een antenne ? Wat doen we om deze te
verhogen ? (schetsen)

II.

Vertel wat "geesten" zijn en hoe die kunnen ontstaan. (2 oorzaken)

12.

Vertel (met schets) hoe een horizontaal gepolariseerde antenne geplaatst
moet worden t.o.v. de zender.

13.

Welke weg moeten we inslaan om een antenne met een voetpuntweerstand
van 45 fl aan te passen op een ontvanger met een ingangsweerstand van
300 Q ?

14.

Speelt in het bovenstaande geval de lengte van de toegepaste kabel(s)
nog een rol ?

15.

Teken het stralingsdiagram a) van een dipool, b) van een folded dipool met
een reflector en director en vertel wat we daaruit kunnen te weten komen.
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wat we verstaan onder:
voetpuntsweerstand van een antenne,
impedantie van een kabel,
ingangsweerstand van een ontvanger.

SERVICE AANHANGSEL BIJ

LES 11

Voedingsgedeelte
Het opsporen van fouten in het voedingsgedeelte van een TV-ontvanger verschilt
echt niet veel van het speuren in een radio ontvanger. We scheiden weer het gloeidraadcircuit en het anodespanningscircuït.
We herhalen de waarschuwing: we mogen alleen maar het chassis of de interne bedra
ding van een dïrekt met het net verbonden ontvanger aanraken als we óf goed droog
zitten in een vertrek met houten vloer buiten bereik van centrale verwarming, water
leiding of constructie ijzerwerk óf gebruik maken van een scheidingstransformator.
Bij het gloeidraadcircuit hebben we een houvast in de meestal wel zichtbare gloed
van de gloeidraden. Als er geen enkele buis gloeit, dan is de zaak duidelijk: de
keten is ergens onderbroken.
Nu kunnen we op twee manieren te werk gaan: we kunnen met de ohm-meter het
gloeidraadcircuit volgen; in dat geval moet eerst de steker uit het stopcontact.
We verbinden dan één draad van de ohm-meter met één stekerpen, proberen in de
ontvanger die stroomdraad te vervolgen. Op de gedrukte schakelingen zien we gauw
genoeg waar de gloeidraad-pennen van een buis zitten. Uïteindelïjk komen we dan
op 't punt, waarbij op één buispen de zaak nog wél doormeet en op de andere niet.
Toch zit de fout niet zo vaak in een gloeidraad maar eerder in een serieweerstand of
in een smeltzekering of de netschakelaar.
Bij de andere manier van zoeken gebruiken we een wisselspanningmeter en laten we
het net ingeschakeld. Eén snoer van de op 250 V geschakelde meter verbinden we met
één stekerpen; en met het andere gaan we op de andere stekerpot zitten; als daar spanning
is gaan we dieper 't toestel in: dan achter de schakelaar, achter de smeltzekering,
achter de weerstanden; dan volgen we weer de gehele gloeistroom-keten en komen dan
op een punt waar we niets meer meten. Dóór zit een onderbreking. Vaak is er een ver
binding tussen de gedrukte schakeling en de huishouder verbroken.
Soms blijkt de onderbreking in 't circuit eerst op te treden als *t toestel een tijdje
gewerkt heeft; men heeft nu z.g. cold spray in de handel gebracht: in een spuitbus
zit een stof die een grote afkoeling veroorzaakt op de plaats waar gespoten wordt. Het
middel verdampt, is niet gevaarlijk (zegt men) maar 't resultaat is dat dergelijke fouten
onmiddellijk aan het licht komen door 't krimpen van metaaldelen.
Branden de buizen, dan mogen we nog niet zeggen dat ólIe buizen branden; treedt
ergens een sluiting op tussen 2 verbindingen naar beide gloeidraadpennen van één
buis, dan brandt die éne buis niet en aan de andere bemerken we niet dat ze nu op een
hogere spanning branden.
Branden nu óf Ie gloeidraden, dan moet er een defect in de gelijkstroomvoorziening
zitten. Ook hier moeten we de zaak proberen te localiseren. Werken zowel beeld als
geluid niet, dan moeten we eerst zien of de netspanning wel op de gelï jkrïchtbuis
of - cel komt. Dan kunnen we ‘t totale gebruik uit 't net nog controleren; hebben we
geen wisselstroombereik op onze meter, dan plaatsen we een draadgewonden weerstand
van b.v. 10 Q in serie met de ontvanger. Bij normale werking gebruikt een ontvanger
140 b 170 watt; dat betekent een stroom van ca. 0,8 A., zodat we over die weerstand
ca. 5V moeten meten.
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Is dit méér, dan zit er ergens in de ontvanger een lek b.v. een doorgeslagen elco, is 't
minder dan zit er een onderbreking in 't gelijkrichtcircuit. In de meeste TV-ontvangers
vinden we meerdere voedingsgroepen in 't p.s.a., elk met eigen elco. Met de op
gelijkspanning geschakelde voltmeter meten we de spanning op de diverse elco's. In
feite sluit deze speurmethode helemaal aan bij de gewone radio storingzoekerij.
Voor de meting in hoog-ohmige circuits moeten we een buisvoltmeter gebruiken.
We denken aan negatieve roosterspanningen en 't a.s.r. circuit.
Is de spanning achter een elco te laag, dan kan de elco zelf de schuldige zijn (lek)
of de kringen er achter. Bij buizen hebben we vast een goede houvast in de schermroosterspanning en de spanning op de katode; zijn de stromen te hoog dan meten we
dat over de weerstanden in die circuits.
We moeten nog erop wijzen, dat bij vele Duitse TV-ontvangers het lijnafbuigcircuït
afzonderlijk gezekerd is (0,3A).
De lijnafbuigtransformator levert bovendien de boosterspanning. Is die erniet, maar is erwèl
een horizontale afbuiging en zien we licht op 't scherm, dan is óf de boosterdiode óf
de boostercondensator defect. De afbuiging kan dan nooit helemaal goed zijn, want
bij afwezigheid van boosterspanning werken zowel de vert. als de horizontale afbuigbuizen op een véél te lage spanning.
Ontbreken van boosterspanning kan echter ook 't gevolg zijn van defecte lijnuitgangstransformator of lijneindbuis; in deze gevallen is er echter ook geen lijnafbuiging en geen
hoogspanning. We horen dan 't piepen van de 16525 Hz niet. Piept de lijntransformator wél
maar zien we geen beeld, dan kan het zijn dat het Z.H.S. buisje defect is. Willen we
nu die spanning van 15000 d 20000 V meten dan kan dat bij sommige meetapparaten,
omdat daarbij een speciale hoogspanningsmeetkop verkrijgbaar is. We vinden daarin
een weerstand van 750 M Q. Natuurlijk is dat een speciale, lange weerstand en een
zéér geïsoleerde meetkop. In ieder geval moet de min-klem van de meter goed met
het chassis verbonden zijn.
Sommige mensen maken de hoogspanningsaansluiting van beeldbuis los en gaan vonken
trekken: elke overbrugde millimeter is 1000 volt, dus als een vonk nog overspringt als
het capje 18 mm van massa gehouden wordt, dan is de spanning 18 kV. Een gevaarlijke
methode is dit, zowel voor de lijnafbuïgtransfomator als voor onszelf, niet aan beginnen .
Gebruik ook 't plastic buisje om eventueel sproeien van de hoogspanning te localiseren!
Wanneer er ergens brom in 't beeld of 't geluid zit, zullen we de bromrimpel op de
elco's moeten meten. De gelijkspanningen op die elco's zijn dan meestal wat aan de
lage kant. We sluiten een wisselspanningmeter aan tussen de plus en min, van de
verdachte gelijkspanning doch met een C van 0,5/jlF in serie. We meten dan niets
van de gelijkspanningen doch alleen de rimpel.
Ook kunnen we de buis verwisselen in het verdachte circuit; soms zit er n.l. een
isolatielek tussen gloeidraad en één der buiselektroden, meestal de katode. Is er
sluiting t.o.v. een andere elektrode, dan kan 't ook in de huishouder of in de gedrukte
schakeling zitten.
En nu volgt nog in telegramstijl een storingstabel; veel van deze storingen hebben we
reeds hierboven beschreven:
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Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Buizen gloeien niet

Netsteker defect.

Met voltmeter of ohmmeter

Zekeringen in orde

Gloeidraad van één

het circuit doormeten.

of meer buizen onder
broken. R.f. smoorspoeltje onderbro
ken. Netschakelaar
defect.
Snoer defect.

Zekering gaat door bij

Sluiting in een elco.

Alle stroomtakken afscha

't inschakelen of zeke

Kortsluiting in ont-

kelen en stuk voor stuk

ring gaat niet door maar

stoor-C of ratel-C

weer aansluiten totdat

stroomopname uit net te

of in r.f. smoorspoel.

defecte tak aan de beurt

Sluiting in bedrading

komt. Verdachte onder

of gedrukte schake

delen doormeten.

hoog.

ling. Te snelle ze
kering of van te lage
waarde.

Toestel van 't net af.

Enkele buizen gloeien

Sluitingen in een

niet, de rest wel.

deel van 't gloei-

Circuit met ohmmeter

stroomcircuit.

doormeten.

Sluiting tussen gloeïdraad en katode.

Een ontkoppel-C van

R.f ontkoppel-C'tjes naar

*t gloeistroomcircuit

aardleiding doormeten

maakt sluiting.

(b.v. in kanaalkiezer).

Met voltmeter spanningen

Buizen gloeien wel;

Onderbreking in

stroomopname uit net

gelijkrichtbuis.

controleren. Achter de

te laag.

Onderbreking in

smoorspoel moeten we ca.

gelïjkrichtcircuit.

240 V = meten.

Netspanning te
laag.
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Symptomen

Mogelijke oorzaak

Maatregelen

Dunne horizontale witte
streep dwars door het

De tijdens de
reparatie gebruik
te scheidingstransformator heeft
een defect.

Ontvanger rechtstreeks
op het net zetten (Chassis
staat dan op netspanning;
voorzichtig.)

Vert. eindbuis
defect.

Buis verwisselen

Li jnstuurgenerator werkt niet
stabiel ( frequen
tie te laag )

Voedingspanning op
elektroden: lijnoscillatorbuis controleren,
buis vernieuwen.

Spertijd van de
stuurspanning
voor lijneindbuis
te lang.

Impulsvormend netwerk tus
sen lijnoscillator en lijneindbuis controleren.
Oscillator of lijneindbuis
vernieuwen.

Beeld horizontaal trapezium
vormig.

Winding-sluiting
in rasterafbuigspoelen.

Met ohmmeter controleren
(moeilijk te constateren).

Rechtopstaande lijnen

Lijnzaagtand
bevat netbrom.
Hoogohmige
sluiting tussen
gloeidraad en
katode van lijn
eindbuis.

Afvlakfilter van voe
ding controleren. Lijn
eindbuis vernieuwen.

beeld.

Lijnen worden dubbel ge
schreven of uit elkaar gerukt.

zijn krom; z.g. buikdans
die zich naar boven of
naar beneden beweegt.
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ANTENNEGEDEELTE

Helaas is de antenne een laagohmige inrichting; kortsluitingen zijn niet gemakkelijk
met een weerstandsmeting te vinden en sluitingen t.o.v. aarde ook al niet, omdat de
mast meestal geaard is en dus ook de antennes/stemen. Onderbrekingen vinden we echter
gemakkelijk met de ohmmeter.
In het algemeen moeten we dus met onze ogen de eventuele tekortkomingen ontdekken,
door het gehele traject na te speuren.
Het ergst zijn de intermitterende, de zo nu en dan optredende storingen.
In het algemeen gesproken hebben we dan met slecht kontakt te maken en de oorzaak is
niet zo ver te zoeken: ajje metalen zijn onderhevig aan corrosie en oxydatie. Bovendien
is de samenkomst van twee verschillende metalen een hachelijk punt: zij vormen onder
de invloed van vocht een elektrisch element, waarbij net als in een ordinair zaklantaarnbatterijtje één der metalen op den duur totaal verdwijnt. Hoe verder de metalen in de
z.g. spanningsreeks van elkaar staan, des ter sterker doet het verschijnsel zich voor.
De enige oplossing is het dik insmeren van contactschroeven en punten van samenkomst
met b.v. Antenol (van de fa. Hirschmann). Wanneer het beeld onder de ruis zit, kan er
b.v. ook wel water in de buiskabel geraakt zijn; dit gevaar dreigt ook bij kabels met
schuim-isolatie of z.g. semi-air spaced coax-kabels. Slechts wanneer we kans zien boven
de zaak goed waterdicht af te sluiten, o.a. door het insmeren met Antenol, kunnen wij
gedurende lange tijd op een goede kabel rekenen.
Een verdere bron van vochtnarigheden kan schuilen in de wissels; helaas zitten ze
boven in de mast, waar we heus niet elke dag komen; goed verzorgen bij de montage is
noodzakelijk. Zorg er voor dat kabels steeds van beneden af in die kastjes komen, want
er loopt steeds water langs kabels.
En dan is er nog de invoer naar binnen; zorg ook hier voor een ruime bocht zodat de
druppels niet naar binnen lopen.
De andere grote vijand is de wind; als een kabel langdurig heen- en weer flappert, dan
is de kans op aderbreuk heel groot. Als we een beeld vol ruis zien, hoeft dat heus niet
te betekenen dat de aders nog intact zijn; de koppeling op de breukvlakten is dan
capacitief.
Verder is de mechanische bevestiging een voornaam punt. Per slot is een schoorsteen
niets anders dan een stapel stenen, die dank zij cementspecie niet wiebelen doch
vlak liggen. De zijdelingse druk die een gemetselde schoorsteen kan opnemen is echter
vrijwel nihil. Vertrouw nooit op de deugdelijkheid van een schoorsteen'.
Slotopmerking: bij de UHF antennes kan het vaak gewenst zijn de antenne niet hori
zontaal doch enigszins omhoog te richten; verder kan het bij ernstige reflecties ge
wenst zijn om helemaal van direkte ontvangst af te zien en de antenne te richten op
het reflecterende voorwerp, b.v. een toren, een muur of een gashouder.
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Onderzoek van het gloeistroomcircuit van de buizen met
de wisselspanningmeter.
Een scheidingstransformator wordt hier gebruikt. Meting
van de diverse gelijkspanningen, achter de cel en achter
eenvolgens over elke elco.

PY88

I 150pF
Il3

Boosterdiode Ufo

1

!50pF

1,0
ca. 230V J nF

Links: de anode van de lijneindbuis PL 36 staat rood.
Ontvanger snel uitschakelen.
Rechts: de boosterspanning meten we over de boostercondensator, hier 0,1.ajF met een draaispoel meter, meetbereik 1000 V; de straalstroom moet OajA zijn, dus knop
helderheid en contrast teruggedraaid, (naar links).
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BoosterKondensator

Je

Onderzoek van Het gloeïdraadcircuit met een ohmmeter;
toestel los van 't net.
Onder: het onderaangezicht van diverse huishouders;
gloeidraadaansluitingen zijn zwart gemaakt.

Duodekal

De spanningen op de elektroden van de beeldbuis meten
we op de huishouder.
Links boven: duodecal buis houder,
beneden: specioal - huishouder.

C3.200V
C&200V

De anode- en katodestroom van sommige buizen kunnen we
slechts langs indirekte weg meten. Hier zien we een video •
eindbuis. Links beneden komt het stuursignaal van de video
detektor, rechts boven gaat 't signaal naar de katode vor
de beeldbuis. Waarden bij open- en dichtgedraaide
kontrosfregelknop.
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TELEVISIETECHNIEK LES 12
We hebben in de voorgaande lessen feitelijk de gehele televisie-ontvanger in principe
behandeld en ook de service en afregel handelingen zijn niet vergeten. We gaan hier nu
allereerst de z.g. 4-normen ontvangers voor België behandelen, terwijl we dan verder
een aantal verfijningen van de duurdere ontvangers gaan bespreken.

4-Normen ontvangers
In België en ook in de grensstreken van Frankrijk, Duitsland en ons land heeft men
behoefte aan ontvangers waarmee men niet alleen de C.C.I.R. uitzendingen kan op
vangen maar ook die volgens de Franse normen met 819 lijnen, benevens de FranstaligBelgische, eveneens mftt 819 lijnen en de Vlaamse uitzendingen met 625 lijnen doch
AM geluid.
De belangrijkste afwijkingen aan de zenderzijde vinden we in de Franse norm. In figuur
1 zien we de Franse zenderkanalen van 2 tot 12, waarbij de beelddraaggolf met een
stiplijntje en de geluidsdraaggolf met een streepje is aangeduid, 't Valt meteen op, dat
bij de kanalen 2, 6, 8, 8A, 10 en 12 de beelddraaggolf een hogere frequentie dan de
geluidsdraaggolf bezit, terwijl dat bij de kanalen 5, 7, 9 en 11 net als bij de C.C.I.R.,
dus andersom is.
Verder zien we dat de Franse kanalen 10 MHz breed zijn; de Belgische TV zenders be
zitten echter weer dezelfde bandbreedte als de C.C.I.R. zenders.
Wij geven hier nu twee blokschema's; (fig. 2 en 3) in het eerste geven we een ont
vanger van het C.C.I.R. systeem, terwijl we in het andere blokschema laten zien op
welke punten de ontvanger van de Franse normen gaat afwijken.
In feite moeten we in onze 4-normen apparaten de volgende omschakelingen verrichten:
1. Lijnafbuigingsfrequentie brengen van 15.625 Hz op 20.475 Hz voor resp. 625 en

819 lijnen.
2.

De detectie van het geluid veranderen van een FM discriminator in een normale
detector, een r.f. diode.
3. De m.f. versterker voor het geluid moet van 5,5 MHz gebracht worden op 33,4 MHz;
de uitkoppeling van het geluidssignaal moet niet achter de videodiode doch achter
de mengbuis plaats vinden.
4. De polariteit van het AM beeldsignaal moet omgekeerd worden voor het Franse
systeem i.v.m. de positieve beeldmodulatie.
Dit kan op 2 manieren gebeuren: men kan de richting van de diode omschakelen
of men kan het videosignaal op het rooster (= Wehneltcilinder) van de beeldbuis
brengen in plaats van op de katode
5. De bandbreedte van de m.f. versterker moet van ca. 5 MHz voor het C.C.I.R. en de
beide Belgische systemen gebracht worden op ca. 10 MHz.
Nu zou men voor dergelijke 4-normen ontvangers het geluidskanaal voor de beide
systemen door een afzonderlijk geluids-m.f. kanaal kunnen voeren, achter de meng
buis. Nu moeten we er hier op wijzen, dat een dergelijk geluids-m.f. kanaal betrek
kelijk smal is, ca. 200 kHz. Dit betekent, dat de oscillatorfrequentie verbazend sta
biel moet zijn. Nu is, vooral in de hogere frequenties, dus reeds in Band III, een
frequent ie verloop van 0,05% niet te vermijden, vooral tijdens de opwarmperïode,
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Bij de Franse normen ligt de frequentie van het geluidssignaal soms onder, dan weer boven die van het beeldsignaal.
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Fig. 2 Blokschema van de ontvanger met FM geluid (CCIR).
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maar 0,05% van 200 MHz is al ca. 100 kHz en dat betekent, dat de geluidsfrequentie
al naast de m.f. zit. Men kan andersom bij AM geluid wel stellen, dat de beelddraaggolf goed afgestemd is als 't geluid goed klinkt; een fijnafstemming op 't gehoor dus.
Maar voor FM is dat volmaakt ondoenlijk, want op 't gehoor krijgen we de FM nominale
frequentie beslist niet op de nuldoorgang van de S-vormige kromme.
Men heeft daarom bij 4-normen ontvangers het interdraaggoifsysteem van het FM-ge,lu?d gehandhaafd. Men neemt hierbij echter het geluid niet af achter de videodiode,
maar men gaat als volgt te werk: de beelddraaggolf en de geluidsdraaggolf worden af
zonderlijk versterkt en dón pas in een mengtrap samengevoegd; hier verkrijgen we nu
het geluids m.f. signaal van 5,5 MHz, dat nu verder op de normale manier behandeld
wordt. Alleen op deze manier kunnen we een beeld m.f. versterker met omschakelbare
bandbreedte toepassen, (fig. 4).
Als variant hierop zagen we in fig. 3 het FM geluidsignaal afgenomen worden nó de
videodetector, volgens sommige fabrikanten.
De kanaalkiezer is volgens de algemeen geldende richtlijnen opgebouwd; de fijnregeling van de oscillator geschiedt echter niet d.m.v. een condensator maar d.m.v. een
spoeltje, dus inductief,
Hiermede verkrijgen we voor alle kanalen een even grote frequentie-varïatïe, hetgeen
met een condensator niet gaan zou. In fig. 5 zien we naast elkaar de beide doorlaatkrommen, zoals die gemeten worden achter een beeld m.f. versterker met omschakel
bare bandbreedte.
Met de komst van de Franse TV zenders met 625 lijnen in het VHF gebied is er weer
een nieuwe norm bïjgekomen; het geluidskanaal zit hier n.l. 6,5 MHz af van het beeldkanaal.
Hebben we nu een beeld-m.f. van 38,9 MHz, dan zou het geluids-m.f.-kanaal zitten
op 32,4 MHz, terwijl normaal gesproken het afzonderlijke ge luids-m.f.-kanaal op 33,4
MHz zit. Om nu uit deze moeilijkheid te komen, stemt men de oscillator zodanig af,
dat het geluidskanaal inderdaad toch op de normale frequentie, dus 33,4, komt; de
beeld-draaggolf komt nu op 39,9 MHz te liggen. Hiervoor is het nodig, dat we de dooriaatkromme van de beeld-m.f.-versterker nog wat verbreden.
We zien dat in fig. 6
Een andere afwijking van de Franse normen zit in de positie van de geluidsdraaggolf
t.o.v. de beeld-draaggolf.
Bij de C.C.I.R. normen, bij de Engelse normen en bij de Belgische zenders ligt de ge
luidsdrager op een hogere frequentie dan de beelddrager.
Tevens ligt de positie van beeld-m.f. ten opzichte van de geluids-m.f. vast: beeld-m.f.
op 38,9 MHz, dus hoger dan de geluids-m.f., 33,4 MHz.
Bij sommige Franse TV-zenders heeft men die positie verwisseld, waardoor voor deze
zenders ook de beide middelfrequenties van plaats zouden moeten wisselen. Men heeft
dit opgelost door voor die bepaalde Franse zenders (kanalen 2, 4, 8A, 6, 8, 10 en 12)
de.oscillatorfrequentïe in de ontvanger zodanig te wijzigen, dat de oorspronkelijke fre
quenties van de beide m.f.-versterkers gehandhaafd kunnen blijven.
Toch heeft men om spiegelfrequenties te vermijden in de 5-normen ontvangers ook de
m.f. nog verschillende waarden moeten geven bij omschakeling op frans UHF; we zien
die in tabel 7. De Fransen maken het ons niet gemakkelijk.
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Blokschema van een ontvanger met AM geluid z.g. split sound
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worden deze beide m.f. signalen gemengd (hier met een OA 70) om dan verder via
een 5,5 MHz m.f. versterker en eendiscriminator (of ratiodetector) op de a.f. versterker te belanden.
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In de Duitse ontvangers zien we achter deze beeld-m.f. versterker vaak een schakeling
met twee dioden in tegengestelde richting voor de ontvangst van positieve of negatieve
beeldmodulatie; één van beide wordt dan gekozen.
De bif de ontvangst van een Franse zender niet gebruikte diode kan dan nog dienst doen
als storïngsbegrenzer. We spreken dan van een wit-begrenzer, omdat bij pos. modulatie de
stoorimpulsen als witte vlekken op het beeldscherm komen. Meestal echter geeft men de
voorkeur aan een omschakeling van het video signaal vlak voor de beeldbuis. En dan.
moet ook ergens het synchronisatie signaal nog omgeschakeld worden. We zien dit allemaal

in fig. 8.
Uit de aard der zaak bestaan er nog vrij veel opvattingen en mogelijkheden; wij willen
ons hier echter bepalen tot het bespreken van het schema van een 4-normen ontvanger
voor zelfbouw, zoals die door de MBLE in de handel gebracht wordt, de BBO 827.

Een 4-normen ontvanger voor zelfbouw
Het schema is door-en-door beproefd. We zien een menigte omschakelcontacten, die ten
dele omgeschakeld worden door schakelnokken op de kanaalkiezers en ten dele door
relais. Met de hand behoeven we dus alleen de kanaalkiezer te schakelen.
Bij relais kan men namelijk de contacten aanbrengen op de plaats waar ze nodig zijn,
zonder lange verbindingen. De bovengenoemde schakelnokken kan men zelf zo nodig op
een gewenst antennekanaal brengen. In de toestand die we op het schema zien staan de
contacten voor de stand: België, 625 lijnen, a.m. geluid.

De kanaalkiezers
We zien hier allereerst de beide kanaalkiezers voor resp. UHF en VHF, met een omschakelinrichting. Uit de VHF kiezer (de onderste) gaat het m.f. signaal naar punt 1 van het
eerste m.f. filter in het geluids m.f. kanaal; van hier gaat een aftakking naar het beeldm.f. kanaal, waar het op C 41 komt.
Bij UHF ontvangst gaat het m.f. signaal uit de UHF kanaalkiezer vooraf nog naar de
eerste buis uit de VHF kanaalkiezers; omdat we dan aan de oscillator in de VHF kiezer
géén anodespanning geven werkt de mengbuis V3 nu als extra m.f. versterkerbuis.
Daarna pas gaat 't m.f.-signaal naar de overige m.f. versterkertrappen. Dit gaat bij
C.C.I.R. toestellen precies zo.
De kanaalkiezer bevat voor de Franse zenders zodanige oscillator frequenties, dat er
rekening gehouden wordt met de ligging van het geluidskanaal t.o.v. het beeldkanaal.
Slechts de eerste m.f. buis (beeldkanaal) ontvangt een automatische sterkteregelspanning;
deze spanning komt, evenals die voor de VHF tuner, van een speciale A.G.C. buis
V9, de PCF 80. Deze buis wordt gestuurd door zowel het gelijkgerichte videosignaal
(over C 61) als een signaal uit de lijntransformator (via C 132), op de bekende wijze.

De m.f.-versterker
Het beeld-m.f. kanaal bevat als koppelorgaan tussen de buizen VI4 en VI3 een m.f.
filter alsmede 2 zuigkringen, resp. op 31,9 en 40,4 afgestemd (naburige kanalen).
Door bij-schakeling van een condensator wordt voor de Franse norm één der filters (op
40,4 MHz) verstemd. Deze condensator is de z.g. varicap, een diode die hier dienst
doet als condensator. Door het veranderen van de gelijkspanning (schakelaar Y) veran
dert hij zijn capaciteit. De bandbreedte wordt daardoor groter (voor 't Franse systeem).
Tl 2-5

ntnumt
erna
L lUWx
aauD
tt<Wf

HAMUUK&UO

ItJHHl
n

n

u

n

»

u

u

iv
JU

JM

JCI

j
UA HAHHl__ ..

oftoro

JJAHHl

SfflO
_ JtJHH.r

Fig. 6
Ideale krommen voor een 4-normen m.f. versterker. De ge

MABMfKeiUO
>49.4 HHl

30

U

u

n

jt

49

4*

trokken kromme is voor het normale CCIR-signoal; (CCIR +
Bvl); uitbreiding 1 is voor het normale Franse signaal, uit
breiding 2 is een voor een beperkt 819 signaal, terwijl voor
het Franse UHF signaal de CCIR kromme uitgebreid is met 3.

Fig. 5
We zien hier boven elkaar de doorlaatkromme
voor het C.C.I.R. m.f. signaal (boven) en die
voor het Franse M.F. signaal (beneden).

Fig. 7
Verschillende middelfrequentiesjn meer-norm ontvangers
Beeld m.f. (MHz)
voor C.C.I.R.
voor België (VI.)

Geluid m.f. (MHz)
33,4 - 5,5
33,4

voor Fr. (819)
in 4 normen ontv.

27.75

in 5 normen ontv.

28.75

voor Fr. 625 (UHF)

32,4
óf

33,4

Fig. 8
De opstelling van hef videosignaal en het synchronisatiesignaal in een 4 of 5 normen
ontvanger. De schakeling is ontdaan van aanhang. Zowel de beeldbuis als de syncscheider krijgen in beide gevallen een signaal van de zelfde polariteit.
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Dit geschiedt eveneens in de volgende trap, waar C 55 parallel aan C 56 geschakeld wordt,
doch hier met een relais (punten 10-11-12).
De sterkteregeling, dus de beeldcontrastregeling, werkt op de le beeld-m.f.-buis V14 via
C42; deze regelspanning komt eveneens uit het pentodedeel van V9, doch is niet uitge
steld doch afgetakt tussen RI67 (A.G.C.-I.F.).
Uiteindelïjk belandt het m.f. signaal op de diode Dó, de OA 70; het bevat bij de C.C.I.R.
uitzendingen tevens het geluidssignaal, dat boven C61 geleid wordt naar de afzonderlijke
geluids-m.f.-versterker.

Geluids-m.f.-versterker (Franse normen)
We zagen reeds hoe het m.f.-signaal uit de VHF tuner (ka naai kiezer) via punt 1 in de le
m.f.-transformator naar de beeld-m.f.-versterker gaat; via C4 en een inductieve koppeling
komt het m.f.-signaal tevens in deze geluids-m.f.-versterker met V15 en V16.
Deze versterker is uit de aard der zaak omschakelbaar op 33,4 MHz (Belgische geluid), op
28,75 MHz (Frans geluid) en 5,5 MHz (CCIR geluid). In de hier getekende staand gaat het
Belgische-geluidssignaal door de versterker, om in de diode OA 81 gedetecteerd te worden.
De automatische sterkteregeling, werkt via de weerstand R16 op het rooster van VI5; het
a.f. signaal gaat via de omschakelcontacten 8-9 naar de gemeenschappelijke toon- en
sterkteregeling en vervolgens naar de a.f.-versterker.

Geluids-m.f. 5,5 MHz
In dit schema geeft men er de voorkeur aan het interdraaggolfgeluidssignaal niet via de be
staande geluids m.f. versterker doch via de beeld-m.f. te leiden en dan na de video-detector via een 5,5 MHz m.f .-versterker te versterken. Het signaal komt dan via C9 op spoel 12;
die evenals 12 A op 5,5 MHz is afgestemd; de schakelcontacten 13 en 14 zijn dan doorver
bonden. Bij de tussenkring 14-15-16 wordt niets omgeschakeld; dat filter heeft blijkbaar 2
pieken; de anodekring van VI6 bestaat uit spoel 18, voor het AM geluid met een m.f. van
33,4 MHz en in serie daarmee spoel 19, die afgestemd is op 5,5 MHz. Via de daarachterliggende discriminator met D4 en D5 komt het a.f.-signaal via de contacten 7 en 8 op de
reeds genoemde toon- en sterkteregelaar, enzovoort. We zien dat hier niet van een ratiodetector gebruik gemaakt wordt; D3 is hier de begrenzer.

Videosignaal
Het uit diode D6 komende videosignaal komt via de gebruikelijke filters op rooster (8) van
de PCL 84 vanwaar het in de hier getekende stand via C67 en de contacten 5-2 op de
katode van de beeldbuis komt. In verband met de negatieve beeldmodulatie, omdat via de
koppel condensator C9 naar de 5,8 MHz spoel 12 nogal wat hoge videofrequentïes verloren
gaan, is hier een extra compensatie nodig. Voor de positieve beeldmodulatie gaat het
signaal over de contacten 4-1 naar 't rooster; de katode gaat dan via de contacten 2-6 naar
een condensator C69 die aan aarde ligt. De gelijkspanning komt op de katode via de helderheidsregeling R78 (brightness) en een serieweersfand R80; bij het positieve modulatiesysteem doet D7 (OA 85) dienst als gelijkstroomniveau-handhaver (d.c. restorer).
Het omschakelen van de verbindingen naar rooster en katode v.d. beeldbuis geschiedt met
Tl 2-7
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Fig. 9
De capaciteit van een silicum diode BA 101 in
spertoestand. Links: het capaciteitsverloop ten
gevolge van een veranderlijke regel sponning.
Rechts: frequentieverloop van een kanaalkiezer
als gevolg van een veranderlijke regelsponning.

MtflD
» t rtrst

U. I HM,

2

r
-J»

1

HF

i
i
i
I

P(C)L «

21

I

:

MJTOK

:;

I•

• .

♦ ».r. #ur

/I

fj.»

HF

T

a

ti.Tn

-29

p

U-or
*-*r»

PtCIFë*

13=1

AUtOM

\

I

li.l ..on

u

üj

T

2:

fT

1

I»

T

uMttt rut
remt

mi Aurom.
tr.M.n

7Z

HF
Fig. 10
De toepassing van een diode als variabele condensator (X 1). Parallel met de laatste beeld-m.f.-trap zit deze
afzonderlijke beeld-rn.f.-transformator-met-buïs PCF 82, gevolgd door een discriminator. De geheel rechts
getekende oscillator zit in de kanaalkiezer. Komt er nu een m.f.-signaal van de juiste frequentie binnen op
die laatste m.f., dan blijft de oscillator op zijn frequentie werken. Is door de een of andere reden zijn fre
quentie verlopen, dan wijkt het m.f.-signaal af van de waarde waarop de discriminator is ingesteld, er komt
een zodanige regelsponning, dat de oscillator verloopt, zóver aat er weer een nominale m.f. binnenkomt.
Omdat we van achteraan de m.f.-verst, naar voren (de osc.) werken, noemen we dit een terugregeling. De
regelsponning uit de discriminator kan hier ook nog versterkt worden in de PCL 84; dit is n.l. nodig bij UHF
(hier niet getekend). Schakelen we de automatiek uit, dan verstellen we met de hand de osc.freq. (potmeter
P); De beide weerstanden naar de diode X 1 maken dat het gelijkstroomregelcircuit gescheiden blijft van het
r.f.-oscillatorcircuit.
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Fig. 11
Hier zien we een dergelijke schakeling als van fig. 10, doch met gelijkstroom-versterker. De diode X 1 zit
hier ook in de r.f.-oscillator.

T12—8

«
J

OXMAKa

PC(F)02

41
mi

5

füBüOÏ!'
X&-V.H,R, •

• i— C--U V

capaciteitsarme contacten van relais 957.

Geen nalichtende stip
Een aardig grapje zien we in de VDR 5, naast C70, een weerstand die zijn waarde wij
zigt als er een andere spanning op komt. Zodra de ontvanger uitgeschakeld wordt, valt
de 180 V spanning (punt 5 boven) weg, de waarde van VDR 5 wordt héél hoog en de
spanning op 't rooster van de beeldbuis zeer laag, dank zij de andere weerstanden in dit
circuit R82 en R83, waarvan de waarde niet verandert.
Met deze schakeling voorkomen we dat na het afdraaien van de ontvanger en dan 't weg
vallen van de afbuiging er een heldere spot op 't beeldmidden blijft staan, waardoor het
beeldscherm zou kunnen inbranden.

Synchronisatie
Zoals we zagen moet bij overgang van negatieve beeldmodulatie niet alleen het video
signaal maar tevens het synchronisatiesignaal omgedraaid worden. In de hier geschetste
toestand loopt het via R69 uit de anodekring van de videoeindbuis (pentodedeel van VI1)
over de contacten 1 en 2 naar C65, het rooster van de synchronisatiescheider V8, helemaal

links.
Bij de omschakeling van contact 2 naar 3 komt het synchronisatiesignaal uit de anode van
het triodedeel van Vil, welke buis als faze-draaier dienst doet. Die triode ligt met zijn
rooster aan aarde voor wisselspanning (C6Ó = 4 mF); de katode (3) heeft echter dezelfde
faze als de katode van de video-eindbuis, die via de katodeweerstanden R66 - R67- R84
aan aarde ligt.
Het signaal op de anode van de triode (punt 2) staat dus 180° gedraaid t.o.v. de anode van
de pentode (punt 6) en de synchronisatiescheider ontvangt zijn sync. pulsen met de juiste
polariteit.

Automatische regeling van geluidssterkte en beeldcontrast
We zagen reeds bij de geluids-m.f.-versterker, dat de eerste buis geregeld wordt via R16 met
de geli jkstroomcomponent uit de AM detector; via R17 komt de gelijkstroomcomponent uit
de discriminator op hetzelfde punt terecht.
Bij de regeling van het beeldcontrast wordt gebruik gemaakt van twee extra buizen, de
triode en de pentode van V9; in feite is dit een gesleutelde regeling, zoals we die zagen
in fig. 43 van les TV-7-26.
Er zijn enige verschilpunten: de regelbuis is hier een pentode (een deel van V9). De lijn
puls uit de hor. afbuigtransformator komt via C132 binnen; (in fig. 43 beneden rechts de C).
De diode beneden links uit fig. 43 is hier de triode-helft van V9; het rooster stuurt deze
triode met pulsen uit het circuit waar de terugslagonderdrukkingspulsen ontstaan (via Cl28
uit het vert. circuit).
Verder zijn de regelcircuits voor de tuner (kanaalkïezer) en de beeld-m.f.-versterker
(A.G.C.-l.F.) ook nog gescheiden; de tuner krijgt nl. een z.g. uitgestelde regelspanning.
In feite betekent dit, dat de tuner slechts een regelspanning krijgt als deze een bepaalde
waarde overschrijdt, dus als 't inkomend video signaal te groot zou zijn.
Doet men dit niet zo, dan daalt de ingangsgevoeligheid van de ontvanger.
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Fig. 12
Hier zien we links de schakeling waarbij een in doorlaatrichting gestuurde diode de frequentie van een L-C kring kan veranderen. Rechts zien we hoe onder invloed van een spanning
over de diode-in-doorlaattoesfand de gelijkstroomweersfand
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van die diode afneemt: bij + 1 V is de doorlaatweerstand Rd =
30Cl, bij -0,5 V is de doorlaatweerstand Rd = 1,5 Mf). Maken

1H-

we de spanning negatief, dan gaat de diode sperren. In 't kort
gezegd: met de diode schakelen we Cs geheel of gedeeltelijk
poralle! met de L-C kring door verandering van de weerstand
van de diode.
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Schakeling, waarmede het beeldcontrast aangepast wordt op de
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video-versterking, naarmate de kamerverlichfing geringer is en de
weerstandswaarde van de LDR hoger. Want daardoor wordt de
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schermroosterspanning lager. Rechts de weerstandsafname van de
LDR als gevolg van foegenomen verlichting (in Lux). Deze krom
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me is sterk logarithmisch, vandaar dat men papier met logarithmische verdeling heeft toegepast. (LDR = light depending resistor).
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Beeldbreedfe-sfabilisatie, tevens stabilisatie van
de beeldbuishoogspanning d.m.v. een VDR. In feite
heeft men hiermede de roosterspanning van de
lijneindbuis in de hand. Met de hand kan de in
stelling verricht worden met PI (Saba-schakeling).

Fig. 14
Schakeling waarbij de instelling van de video-eindbuis veranderd wordt on
der invloed van veranderde verlichting in het woonvertrek. In feite blijft de
hoofd-contrastregeling, namelijk de versterking van het video-signaal in de
beeld-m.f. versterker onbeinvloed, in beide schakelingen.

In ieder geval heeft de beeldinhoud ook hier geen invloed op de grootte van de regel spanning.

Omschakeling (lijnafbuiging)
De verticale afbuiging blijft ongewijzigd in alle systemen; bij de lijnafbuiging valt er
vrij veel om te schakelen. Men heeft hier verschillende relais-contacten gebruikt voor
deze omschckelïng; de spoel van dit relais (rel 1057) is opgenomen in de anodekring van
een buis V7. In de anodekring van een voorgaande buis, V6, bevindt zich een op 15625
Hz afgestemde kring (60/5N/S625) met C85.
Uit de synchronisatiescheider en de begrenzer V8 komen alle synchronisatiepulsen via
R98 naar *t rooster (punt 2) van die pentode; zowel die met 15625 als die met 20475 Hz.
Voor de pulsen van 15625 Hz raakt de kring in 't anodecircuit echter in resonantie
omdat die op 15625 Hz is afgestemd, en komt er een grote negatief gerichte gelijk
spanning via de diode D8 op 't rooster van de triode van V7, zodat de buis afgeknepen
is; komt er echter 20475 Hz op, dan valt die neg. spanning weg en wordt de stroom
groter zodat 't relais aangetrokken wordt.
Hierdoor worden verschillende contacten omgezet, om te beginnen 7-8 of 9 in het
afstemcircuït van de sinusgenerator V5. Verder gaan er mee: 5-4 of -6 en 1-3 of -2
in de lijnafbuiging, terwijl ook 11-10 of -12 omgezet worden.
Deze laatste omschakeling is nodig om de beeldbreedte en -hoogte te corrigeren, want
een hogere lijnfrequentie veroorzaakt een hogere anodespanning, maar een hogere
anodespanning veroorzaakt een kleinere beeldafmeting, indien de ofbuigingenergie
niet mede vergroot wordt. Daar dit laatste niet gebeurt, moet er dus een correctie
aangebracht worden. Voor de horizontale beeldgrootte geschiedt dit door instelling
van de spanning op 't rooster van de lijneindbuis V18 met potmeter R124; voor de
verticale beeldgrootte geschiedt dit met de potmeter R149 (vert.ampl., helemaal
links beneden). Door kortsluiting van R128 over punten 11-12 wordt de correctie
voor belde schakelingen aangepast; voor horizontale afmetingen bedraagt deze 90 112%, bij de verticale van 60 tot 150%. In feite bedraagt de anodespanning hier bij
819 lijnen 16 kV en bij 625 lijnen 17 kV; de terugslagtijd neemt voor 819 lijnen 21 %
van de totale tijd in beslag, bij 625 lijnen echter 18%.
Om nu een idee te krijgen van de versterking in een dergelijk apparaat geven we
hier nog enige waarden:
Beeldgedeelte: Om 30 volt vïdeo-spanning op rooster (of katode) van de beeldbuis te
verkrijgen, moet er op de ingang van de ontvanger komen: in Band I 10 /*V, in Band
III 15

mV.

Voor geluid is er nodig om 50 mW in de luidspreker te krijgen: 4,5 /xV voor

AM en 7 /xV voor FM.
De m.f. krommen hebben een doorlaatbreedte van 4,5 MHz voor de Belgische normen
van 6,5 MHz voor de Frans VHF normen en van 5,5 MHz voor de Franse UHF normen.
De C.C.l.R. normen worden niet genoemd, maar hiervoor zal 4,5 MHz gelden.
Voor de goede orde moeten we nog vermelden, dat deze bouwdoos alle benodigde
onderdelen bevat plus een uitvoerige bouw-en afregelbeschrijving. De beide m.f.strippen zijn reeds afgeregeld; men doet verstandig hieraan niets meer te verdraaien;
de overige afregelïngen kunnen verricht worden met normale meetapparaten, zoals
T12-11
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Fig. ló
Beeldhoogte-stabilisatie d.m.v. een VDR, tevens uitgaande van een
stabiele boosterspanning. De uit de vert. afbuigtransformator komen
de vert. terugslagonderdrukkingspulsen worden tot een negatief ver
lopende spanning gevormd, die de loadspanning beïnvloed van het
integrerend netwerk van de vertikale generator, waar de zaagtand
uiteindelijk gemaakt wordt. De VDR heeft hier een stabiliserende
werking.
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Het integratiefilter wordt wèl of nfet uitgebreid met C1-C2-R1. Dit wordt beslist door X 2.
Op de schakeldiode X 2 staan van boven de binnenkomende versterkte sync.pulsen (2) en
beneden de lijnterugslagpulsen uit de lijntransformator (3). Rechts ernaast zien we hoe die
beide pulsen gelijktijdig kunnen binnenkomen (a) of na elkaar (b), In geval a wordt
C1-C2-R1 direkt aan massa gelegd aan de geleidende diode X; in geval b is X 1 sperrend
(=hoogohmig) en doen C1-C2-R1 niet mee.
Geval a: tijdconstante groot, vongbereik klein, geringe gevoeligheid voor storing.
Geval b: tijdconstante klein, vangbereik groot, grote gevoeligheid voor storing.
Verder zien we links de synchronisatiebegrenzer ECH 84, die op zijn rooster de synchronisatiepulsen krijgt. De fazediscrinimator ernaast krijgt bij 1 zijn lijnterugslagpulsen ter
vergelijking.
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de meeste amateurs die reeds bezitten b.v. een universeel meetinstrument en een buisvoltmeter.

Automatische regelingen
We moeten nu nog verschillende moderne schokelïngen bespreken, zoals die in de nieuwere
toestellen voorkomen, zelfs in de goedkopere uitvoeringen.

Automatische frequentieregeling (A.F.R.)
De oscillatorfrequentie moet stabiel zijn; vooral voor de ontvangst van het FM geluid is
dit een eerste vereiste. Om welke reden verloopt nu de oscillatorfrequentie ? Nu, voor
namelijk de temperatuursverandering is hier als de schuldige aan te wijzen.
Het frequentïeverloop is dan ook het grootst de tijd nó het ïnschakelen, vóórdat een
stabiele temperatuur in de kast ontstaan is. En dat kan wel een uur duren. Natuurlijk is
het mogelijk om met de hand de frequentie bij te regelen, maar met een vernuftige scha
keling kan deze frequentie-correctie automatisch plaats vinden. Als correctie-orgaan
schakelen we dan parallel aan de L-C kring in het oscillatorcircuit een halfgeleiderdiode,
die we echter ook een spanningsafhankelijke condensator kunnen noemen, een varicap.
(Hg. 9).
Deze diode staat in sperrichting verbonden met een hulp-gelïjkstroombron; de beide elektronen-wolken, die elkaar door de sperlaag heen kunnen zien vormen een condensator; dfe
wolk vinden we ook bij een condensator die op een gelijkspanning is aangesloten.
Door nu deze gelijkspanning te verhogen of te verlagen gaan die ladingen verder van
elkaar of naderen ze elkaar, waardoor de capaciteit van deze condensator resp. kleiner
of groter wordt; deze sturing geschiedt volkomen energie loos.
We hebben dus een condensator-met-afstand-bediening. Natuurlijk moeten we ervoor
zorgen, dat deze geli jkstroomvoorziening niet de oscillatorschakeling in de war stuurt; dit
doen we met een ontkoppelfiltertje, 2 weerstandjes (in fig. 10) zijn genoeg.
Nu moet die C nog groter of kleiner worden al naar het geconstateerde frequentieverloop.
Deze sturing krijgen we uit een afzonderlijke discriminator, die gevoed wordt uit één der
m.f. trappen via een C van enige pF, in dit geval afgestemd op de beeld m.f., 38,9 MHz.
Deze discriminator is overigens geheel gelijk aan de reeds beschreven discriminatoren uit
de FM-techniek (fig. 10).
Staat de oscillator nu goed, dan zit het beeld-m.f.-signaal precies op 38,9 MHz en dan is
de gelijkspannings-output precies nul; loopt de zaak de éne kant op, dan komt er een
negatieve stuurspanning te voorschijn; verloopt de m.f. naar de andere kant, dan komt er
een positieve stuurspanning voor de dag.
Men stelt nu die varicap met een rustspanning in een midden-waarde in en voegt daarbij die
discriminator-output, die dan de capaciteit groter of kleiner maakt en daarmee de oscillator
frequentie naar boven of naar beneden bijtrekt. Met een schakelaar kunnen we de automatiek
uitschakelen en met een potentiometer die varicap sturen; een handbijregeling dus. Nu nog
enige opmerkingen. Door het verloop van de Nyquist-kromme van het TV-signaal zal de stuur
spanning uit de discriminator bij oseiIlatorverloop naar een hogere frequentie kleiner blijven
dan bij verloop naar lagere frequentie; het verloop is n.I. niet symmetrisch. Zelfs al hebben
T12—13
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Fig. 18A.
1) Ongelijkmatige schrijfsnelheid van de elektronenstraal bij

V
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een beeldscherm door een lineair aangroeiende stroom in de lijnafbuigspoel. De op het scherm afgepaste stukjes zijn verschillend
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i
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van lengte (a en b); de hoeken a en b zijn gelijk. Deze fout

/

treedt natuurlijk alleen maar op aan de rand van het beeld en
'hij wordt groter naarmate de afbuïghoek groter is.

2)

Een gelijkmatige schrijfsnelheid op het beeldscherm wordt

verkregen door de zaagtandstroom S-vormig te maken. Dit doet
men o.a. met de parabool-vorm van de stuurspanning. De op het
beeldscherm afgepaste stukjes zijn nu allen even groot, de hoeken
aj en /3 ] echter nu ongelijk.

Fig. I8B.
Indien een met lineaire afbuigstroom gestuurde straal niet op een
bol maar op een plat vlak geprojecteerd wordt, zien we de met 1
aangeduidende lijn, de z.g. kussenvervorming (1). Wordt dit beeld
echter op een bolvormig beeldscherm geprojecteerd, dan staat er
op die bol wel een mooi geometrisch beeld, maar ons oog, dat
zich op enige afstand bevindt, ziet ook het beeld op de bol als
een vervormd beeld. Denk maar aan een van nabij genomen
pasfoto: de neus is dan overdreven groot en de oren zijn on
vindbaar. Dat is dan de ton-vervorming (3). Ons beeldscherm
lijkt het meest op het platte vlak, vandaar dat de kussenver
vorming overheerst. Wij willen echter uitsluitend een beeld zien
volgens (2), al wordt dit dan omlijst volgens de stiplijn.
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Fig. 19a
Kussenvervorming op het beeldscherm in het
horizontale afbuigvlak, veroorzaakt door tonvervorming (b) in het afbuigsysteem.
Fig. 19b
Tonvervorming op het beeldscherm, veroorzaakt
door kussenvervorming in het afbuigsysteem.
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we een gesleutelde autom. contrastregeling dan komt dit euvel toch wel voor. Ook hiervoor
heeft men compensatieschakelingen bedacht.
Verder blijkt bij de UHF ontvangst deze regelspanning niet hoog genoeg te zijn om de varicap voldoende te kunnen sturen; we treffen dan nog een extra gelijkspanningsversterker
aan (fig. 11).
Dan moeten we nog wijzen op oudere schakelingen, waarbij nog niet een varicap maar
een gewone condensator gebruikt werd; deze stond in serie met een germaniumdiode, die
in dit geval in doorlaatrichting wordt gebruikt. Hij richt al enige oscillatorenergie ge
lijk; door nu een veranderlijke gelijkspanning op deze diode te brengen, verlagen wij
zijn Ri naarmate deze gelijkspanning hoger is. Doch als zijn Ri lager wordt, wordt het
effect van zijn seriecondensator op de L-C kring groter, en omgekeerd.
Tenslotte nog dit: dergelïjke autom. frequentieschakelingen dateren reeds van 1932, waar
zij met z.g. reactantiebuizen werkten.
Een andere automatiek vinden we bij de

Contrast* en helderheidsautomatiek
Deze instelling is voor vele gebruikers blijkbaar moeilijk, zodat er naar een automatiek
gezocht is. Men heeft dan gebaseerd op een fotoweerstand, een weerstond waarvan de
grootte afhankelijk is van de belichting. In donker is deze waarde zeer hoog.
Het mooie is nu, dat de helderheid en het contrast ingesteld wordt in samenhang met de
kamerverlïchting. We brengen eerst nog even in herinnering, dat het contrast, het ver
schil tussen donkere en lichte beeldpartijen alleen maar afhangt van de versterking van
het videosignaal in de tuner en m.f.-versterker en ook in de vïdeoversterker; de helder
heid echter, het algehele helderheidsniveau hangt af van de negatieve spanning van
Wehnelt cilinder (= rooster) van de beeldbuis t.o.v. de katode.
Meestal regelen we de helderheid met de roosterspanning, terwijl het contrast geregeld
wordt met de versterkingstrap van de m.f.-versterker. Dan is er nog een wit-resp. zwart
niveau regeling nodig, zoals we reeds eerder gezien hebben, om te zorgen dat het helder
heidsniveau niet afhankelijk is van het feit of er nu veel of weinig donkere partijen in
het beeld voorkomen (D.C. restorer).
De automatiek heeft men nu verkregen door de fotoweerstand parallel aan de contrastregelingspotentiometer te schakelen (zie fig. 13), waar we in feite de roosterspanning van
de videoeindbuïs gaan regelen.
Maar het is b.v. ook mogelijk om het schermrooster van de videobuis te voeden via een
LDR; tussen het schermrooster en aarde komt dan de contrastregeling (fig. 14).

Automatische beeldbreedte regeling
Tengevolge van netspanning-varïatie zien we bij oudere ontvangers de beeldbreedte veran
deren, soms enige malen per avond; ook de veroudering van de buizen heeft een beeldbreedte
verandering ten gevolge, maar die valt niet zo op omdat dit in een héél langzaam tempo
verloopt.
Meestal wordt de oplossing gevonden door de negatieve roosterspanning van de lijneindbuis
te koppelen aan de output van de l'jnuitgangtransformator (fig. 15).
In de meeste gevallen is er reeds een potentïometer aanwezig om de beeldbreedte in te stel
len; deze wordt dan overbrugd met een VDR, een weerstand waarvan de waarde afhangt van
T12—15
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Prototype van een balkengenerator.

de spanning die er over staat. In feite treedt zo'n VDR op als gelijkrichter, want hij
heeft een sterk gekromde karakteristiek. Hij richt de terugslag-impulsen die over C2
binnenkomen gelijk en de aldus ontstane gelijkspanning zou dus als negatieve roosterspanning van de lijneindbuis kunnen dienen.
Wordt nu de zaagtandamplitude kleiner tengevolge van een verlaagde netspanning,
dan wordt de neg. rsp. van de videobuis minder negatief, de stroom door de videobuis
gedurende de openingstijd weer groter enz. Om een instelmogelijkheid te verkrijgen
koppelt men dan variable spanning aan de boosterspannïng. Deze boosterspannïng is
n.l. heel constant, omdat de hoogte van de netspanning bij het ontstaan van de booster
spannïng een onbelangrijke rol speelt; alleen de frequentie is bepalend.
Met de potentiometer P kunnen we nu de beeldbreedte en tevens de ZHS instellen, terwijl
de neg. rsp. over de VDR dan verder voor de automatiek zorgt; ook de gloeispanning van
het Z.H.S. buisje blijft constant. Zo de boosterspanning nog neiging mocht hebben om
niet constant te zijn, dan wordt deze neiging door deze automatiek verregaand terugge
drongen. In het bij les 6 gevoegde schema van de Philips ontvanger wordt een afzonder
lijke buis B 17 t 2 gebruikt voor de instelspanning van de lijneindbuis; deze gaat via
R 124 naar 't rooster van B 18.
Zowel 't rooster als de anode van die B 17 t 2 worden gevoed met pulsen: op 't rooster
komen pulsen van spoel 571 van de lijnuitgangstransformator via leiding U; op de anode
komen pulsen uit spoel S 67, via leiding T en C 133; Zij dienen als anodespanning,
doch daardoor is er alleen gedurende de terugslag een anodespanning aanwezig.
De mate van geleiding van die buis wordt alleen bepaald maar door de grootte van pul
sen op 't rooster. Neemt de amplitude, op 't rooster toe, dan ontstaat er door 't gelijkrichtende effect een hogere negatieve spanning op de anode. De zaak werkt hier pre
cies als bij de eerder beschreven gesleutelde regeling van de autom. contrastregeling.
De lijneindbuis wordt dan meer negatief ingesteld en de versterking neemt af, totdat
er dus een evenwicht optreedt.
Als enig stabiel punt, als referentie punt fungeert de VDR,R 130, de katodeweerstand
van B 17 t 2; hij is het onderste deel van een spanningsdeler tussen + hsp. (punt 3) - R
129, zodat op de katode steeds 95V staat, onafhankelijk van de netspanning.
De beeldbreedte wordt ingesteld met C 129, een instelbaar condensatortje, dat met R
125 een afvlakfilter vormt voor de gelijkrichting van de inkomende pulsen op het roos
ter van de B 17 t 2.

Constante beeldhoogte
Als we de anodespanning voor de blockingoscillator (of welke andere schakeling ook
als roosteroscillator toegepast is) maar ontlenen aan de boosterspanning, dan is ook
deze al heel constant. Maar ook hier kan nog met succes een VDR toegepast worden.
We zien hier in fig. 16 hoe er, met pulsen uit de vert. uitgangstransformator, gecom
bineerd met de stabiele boosterspanning een regelspanning verkregen wordt om het
integrerende netwerkje van de vert. afbuïg generator te sturen.
Maar er zijn ook andere methoden:
In het genoemde Philipsschema stabiliseert men de anodevoeding van de roosteroscil
lator met behulp van buis B 17 t 1, die hier als diode geschakeld is.
Hij wordt, evenals de zoëven genoemde buis, gestuurd met pulsen uit de lijnuitgangsT12—17
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transformator (T en U). Er ontstaat een gelijkrichting en C 131 die in zijn katode zit, wordt
positief geladen; met R 131 en C 139 (= 8 /iF) hebben we nu een mooie afvlakkring voor de
anodespanning van de fantastronbuis B 8, de vert. zaagtand-generator; we vinden een
stabiele anodespanning, van ca. 170 volt, die dus aan de lijnafbuigtransfomator ontleend
is. De spanning is stabiel omdat deze pulsen door B 17 t 2 constant gehouden worden.
Die ïmpulsvormige laadstroom door S 76 wordt verder nog overgedragen op S 77 en komt
daarna als vergeli jkspanning voor de faze-discriminator van de lijnafbuiging.
Zie L 105 en R 109. Maar dat heeft niets meer met de roosterstabilisatie te maken.
We zien hier nog een aardige vorm van stabilisatie voor de helderheid: de katode van de
B 17 t 1 is positief en het rooster t.o. daarvan negatief. Dit spannïngverschil is eveneens
onafhankelijk van de netspanning. Via leiding S en weerstand R88 brengen we de stabie
le spanning naar de helderheïdsorganen H op het rooster van de beeldbuis.

Afstandsbediening
Willen we, gezeten op kijkafstand vanonze TV-ontvanger, de verschillende organen be
dienen, dan kan dit d.m.v. een afstandbedieningskabel. Deze wordt in het bedoelde
Philipsschema aangesloten op een z.g. octalplug, gemerkt AB, die we onder buis B 12
aantreffen. We beschikken in het afstandsbedieningskastje over een spanning van ca. 100V,
aangevoerd op punt 4.
De geluidssterkte regelen we d.m.v. een over R 18 vanuit de punten 7 en 8 van AB aan
gelegde spanning, die geteld wordt bij de regelspanning, die we uit de discirminator bij
R 12 zien komen.
Het contrast wordt ingesteld met een over R 78 gebrachte spanning, die uit de punten
3 en 5 van AB komt.
Dus ook weer beïnvloeding van de regelspanning; over C 92 staat n.l. de (gesleutelde)
regelspanning ook reeds.
De helderheid wordt geregeld met een spanning over R 91, die via de punten 1 en 2 van
AB aangevoerd wordt. Zoals we reeds zagen zit R 91 in 't helderheids-circuit bij H.

Lijn-vang automatiek
In de les over de lijns/nchronisatie zogen we hoe met behulp van een fazediscriminator,
een sinusgenerator en een puls uit de lïjn-uitgangstransformator de li jnsynchronisatïe in de
pas gehouden kan worden.
We zagen daarbij 2 mogelijkheden: Tussen de faze-discriminator zit een R-C filter.
Is de tijd-constante hiervan groot dan is de schakeling zeer ongevoelig voor storingen,
maar is de synchronisatie eenmaal gestoord en verloopt de lijnfrequentie in de ont
vanger t.o.v. de lïjnfrequentie in de zender dan "pakt" de synchronisatie niet meer,
want het vanggebied is maar smal, n.l. + of - 150 Hz.
Is de tijdconstante echter klein (kleinere C of kleinere R), dan is dat vanggebied wel
500 Hz. Bedraagt dus na hel verloren gaan van de synchronisatie het frequentiever
schil tussen toestel lijnfrequentie en zender-lïjnfrequentie b.v. 400 Hz, dan vindt er
wél synchronisatie plaats. Maar, zoals gezegd, er zijn maar weinig storingen nodig om
de synchronisatie weer te verbreken.
Nu bestaat er een mooie automatiek, die steeds grote tijdconstante bezit, zolang de
synchronisatie normaal werkt, maar die onmiddellijk na het verloren gaan van de synT12—19
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Fig. 25 Schermbeeld bij stand "Lijn".
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Fig. 28 tonenval niet goed ingesteld.
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chronisatie de tijdconstante van het R-C filter verkleint. Het vanggebied wordt daarbij
van+of - 150 Hz op -500 Hz gebracht, de synchronisatie wordt hersteld enonmiddellijk
wordt het filter met grote tijdconstante weer ingeschakeld. In het algemeen is een vang
gebied van + of - 300 Hz wel praktisch.
Er bestaan verschillende manieren om deze omschakeling tot stand te brengen.
We bezien hiervoor de schakeling van een Blaupunkt ontvanger, (fig. 17)
Links zien we de synchronisatiescheider ECH 84 (Impulssieb), waar de synchronisatiepuls op zijn rooster binnenkomt, waarna tenslotte deze midden zijn anode in de fazediscriminator terecht komt. Op de onderste weerstand van de faze-discriminator komt
de terugslagpuls uit de lijnuitgangstransformator op de gebruikelijke manier binnen.
De volgende ECH 84 is de reactantïebuïs (= Nachstimmrohre). De sinusoscillator
(= ZeilenoscïMotor) is hier weggelaten.
Tussen de faze-discriminator en het rooster van de reactantiebuis zien we een uitge
breid R-C netwerk, van links naar rechts 330 k Ï2, 1,8 Mil/1,5 nF, met naar aarde
1 nF, terwi jl er een compleet netwerk aanhangt, n.l. C] - C2 “ ^1/ waarbij een
germaniumdiode X] de weg naar aarde vormt.
Is die diode Xj nu geleidend, dan vormt hij feitelijk een kortsluiting en staan Cl en
C2 (via Rl) met aarde verbonden.
Is die diode X, echter nïet-geleidend, dan heeft hij een zeer hoge weerstand; R2 die
die daar parallel aan staat is ook hoogohmig en Cl - C2 -Rl zweven dan dus min of
meer in de lucht.
In feite komt het hierop neer: geleidt de diode, dan heeft het RC-netwerk tussen
discriminator en reactantiebuis een grote tijdconstante; spert de diode, dan vallen
Cl - C2 -Rl weg en heeft dit netwerk een kleine tijdconstante. En we weten: grote
tijdconstante klein vanggebied, geringe stoorgevoeligheid; kleine tijdconstante groot
vanggebied, doch grote gevoeligheid voor storingen.
De vraag is nu maar: hoe weet die diode X] nu of hij moet geleiden of niet ? En hoe
maken we die diode geleidend ? Nu, dit laatste punt is spoedig opgelost: Via R3, R4,
R5, R6, R7 en R2 wordt, op het schema gezien, de bovenkant van de diode met een
pos.spanning verbonden en is dan geleidend. Wanneer we nu even de rest van de
schakeling nagaan, dan zien we dat er ook op punt 2 synchronisatiepulsen binnen
komen en dat er op punt 3 ook nog terugslag-pulsen uit de lijnafbuigtransformator
binnenkomen. Is de ontvanger gesynchroniseerd, dan komen ze gelijktijdig op die
diode X2 en gebeurt er niets. Maar nu gaat de synchronisatie verloren, b.v. door
een ernstige storing dan komen de pulsen nó elkaar want er bestaat een tijdverschil
tussen de synchronisatiepuls uit de zender en de terugslagpuls uit de lijntransforma
tor, die door onze eigen sinusgenerator gestuurd wordt (plaatje rechts "ohne Synchronisation"). Dan treedt er geiijkrichting op in X2. We vinden hier een klein
p.s.a.'tje waarvan R7 - C2 het afvlakfilter is; de gelijkspanning die hier ontstaat
is negatief gericht en werkt in feite de reeds aanwezige positieve spanning tegen,
om het tenslotte te overwinnen. Via R2 komt die negatieve gelijkspanning op XI
en die gaat dan sperren, veroorzaakt het afschakelen van Cl - C2 - Rl, dus ver
kleint de tijdconstante en maakt dus een groot vanggebied. De reactantiebuis
krijgt een grote regel spanning, hij stuurt de sinusgenerator weer op de juiste fre
quentie, de pulsen vallen weer samen (linker plaatje rechts boven "mit Synchronisation"), de negatieve spanning op XI valt weg, hij gaat weer geleiden, maakt
de R-C tijd weer groot, verkleint het vanggebied, maar is onverstoorbaar.
Totdat de volgende grote verstoring komt '.
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Fig. 29 Stond "Roster"; slechte weergave
lage frequenties in de videoversterking.

Fig. 30
Stand "Lijn"; slechte weergave van hoge fre
quenties, m.f.-kanaal te smal of onjuiste fre
quentie karakteristiek van videoversterker.

Fig. 31
Het testbeeld zoals dat door onze TV zender wordt uitgezonden.
De letters in het beeld verwijzen naar de tekst.
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We hebben nu de belangrijkste automatieken wel gehad; wè zullen nu nog een onderwerp
bespreken dat we wegens plaatsruimte in de vorige lessen overgeslagen hebben, n.l. de

Tangensvervorming en kussenvervorming
Bij de grotere schermen en de kortere "halzen" van de beeldbuizen wordt de afbuighoek
heel groot; bij de moderne buizen is die 110°. Wanneer de spot zich met een z.g. een
parige snelheid over het beeldscherm beweegt en de afbuighoek is niet te groot, b.v. bij
een katodestraalbuis, dan wordt per tijdseenheid steeds vrijwel dezelfde weg afgelegd
op ‘t scherm. Bij de grote afbuïghoeken is dit echter niet meer het geval.
Een afbuiging van 5° betekent als de spot in de uiterste stand links of rechts staat een
afstand op het scherm van b.v. 5 cm; zo in de buurt van 't midden geeft diezelfde af
buighoek een afstand van slechts 4 cm (fig. 18A1).
We krijgen dan z.g. tangens of kussenvervorming (fig. 18B1).
De remedie tegen deze kwaal is dat we de spot in de linker- en rechter hoek wat min
der snel moeten laten lopen dan in 't midden van 't scherm; de mooie rechte afbuiglijn
van de heenslag mag dus niet recht zijn maar moet S vormig gebogen zijn (fig. 18A2).
We kunnen deze krommevorm verkrijgen door b.v. de boostercondensator betrekkelijk
klein te kiezen.
Toch blijven we liever vrij in de keuze van de boostercondensator, en daarom passen
we als correctie vaak een serie-condensator toe in serie met de afbuigspoel.
Hierdoor ontstaat over de condensator een parabool-vormig spanningsverloop dat, ge
voegd bij de constante spanning over de spoelen, een S-vormig stroomverloop door de
spoelen veroorzaakt.
Daarnaast kennen we dan de kussenvervorming als gevolg van onvolkomenheden
in het afbuigsysteem.
We zien in fig. 19a dat daardoor ook de spot in de breedte uitgerekt wordt.
Deze vervorming treedt-uit de aard der zaak- op, zowel bij de vertikale als bij de
horizontale afbuiging, ofschoon de horizontale afbuiging groter is en de fout zich dus
sterker demonstreert.
De remedie vinden we in de vormgeving van de qfbuigspoelen; we veroorzaken dan
daarin met opzet een z.g. tonvervormïng (fig. 19b).
Het resultaat is een figuur volgens fig. 18B2. Verder heeft men terzijde van de moderne
110° beeldbuizen verstelbare magneetjes geplaatst op de afbuigeenheïd; hiermede kan
de kussenvervorming opgeheven worden (fig. 20).
Natuurlijk valt er nog heel veel te vertellen over de televisietechniek, maar we gaan
nu de televisie cursus besluiten met het Service-aanhangsel.
SERVICE AANHANGSEL BIJ DE 12e LES
In de vorige lessen hebben we verschillende serviceapparaten besproken; als we wer
kelijk in een TV ontvanger de fouten willen opsporen dan is een blokkengenerator
eigenlijk onmisbaar. Nu zouden we wel een blokkengenerator kunnen bouwen en het
blokkensignaal aan de videodetector kunnen brengen, maar dan ontbreken toch de
syncpulsen voor de lijn- en rasterafbuiging. En als we een echt TV signaal zelf willen
opwekken dan komt daarvoor nog heel wat kijken.
Nu kunnen we natuurlijk ook wel gebruik maken van het stilstaande testbeeldsignaal,
dat vaak door de TV zenders wordt uitgezonden, maar gelukkig kunnen we zelf een
Tl 2-23

heel eenvoudig apparaat bouwen, n.l. de balkengenerator, dat steeds met een testbeeld
voor ons gereed staat (afb. 21).

Balkengenerator
Deze generator bevat een r.f. generator, die gemoduleerd kan worden met een blokpuls
met een frequentie van 250 Hz. of met blokpuls met een frequentie van 78,125 kHz.
(fig. 22).
We zien de opstelling in 't schema (fig. 22). Met een keuzeschakelaar wordt één der
beide blokpulsen gekozen; deze blokpulsen worden met transistoren in een a-stabiele
multivibratorschakeling opgewekt. Om deze generatoren niet te belasten volgt er na
de keuzeschakelaar een emmissor-volger, zoiets als een katodevolger bij buizen, die
een (voor een transistor) heel hoge ingangsweerstand heeft; de uitgang is laag ohmig.
Nu kan via een potentiometer een videosignaal rechtstreeks na de videodetector in de
ontvanger gebracht worden, maar het is ook mogelijk met dit bal ken-signaal een r.f.
transistor oscillator te moduleren.
Deze r.f. oscillator werkt op een zodanige frequentie, dat we één der harmonischen
gemakkelijk met één der kanalen in de kanaalkiezer binnen kunnen krijgen.
De beide frequenties zijn met opzet zo gekozen; 250 Hz. is 5 x de rasterfrequentie en
78,125 kHz is 5 x de lijnfrequentie; de uitgaande spanning bedraagt maximaal 9V t.t.
Wordt als videosignaal 250 Hz gekozen, dan wordt de rasteroscillator met elke 5e im
puls gestuurd; de 4 tussengelegen impulsen hebben geen uitwerking op de Synchroni
satie en doen dan dienst als beeldinhoud. We zien in dit geval vier horizontale balken
op 't beeldscherm (afb. 24).
Gaan we daarentegen met het bloksignaal van 78,125 kHz. moduleren, dan wordt de
lijn oscillator met elke 5e impuls gesynchroniseerd, terwijl de 4 overige impulsen weer
als 4 zwarte balken op ons beeldscherm verschijnen, ditmaal vertikaal (afb. 25).
Vanzelfsprekend is het beeld nooit geïnterlinieerd. In het schema van het geheel zien
we (fig. 23) dat wanneer één der pulsfabrieken gekozen is, de andere geen stroom
ontvangt.
Nu heeft een blokspanning meerdere aspekten: het zwart kan lang duren en het wit
kort, of omgekeerd; dit hangt helemaal van de weerstanden en condensatoren af.
Wenst men de tijd van de zwarte balk even groot als die van de witte tussenruimten,
dan moeten alle R's en C's in beide helften van de multivibrator gelijk zijn (fig. 26A)
De collector weerstanden Rl, en R4 worden bepaald in overeenstemming met deo<e van
transistor. We zien in figuur (26B een schakelingetje om deze waarde te vinden: P is een
veranderlijke weerstand, met een maximale waarde van, b.v. 2000 ft; voor Rb/ de
basisweerstand nemen we hier een waarde van b.v. 3500 il en over de gehele transis
tor, van collector tot emissor schakelen we een voltmeter.
We beginnen met de P op nul te zetten, draaien hem langzaam open en stoppen als we
op de voltmeter een spanning van 0,5V aflezen.
Dit is de spanning waarbij de meeste transistoren z.g. vastlopen. Natuurlijk mogen we
die weerstand P wel permanent in de schakeling laten zitten, maar we kunnen hem ook
wel vervangen door een vaste weerstand, die we dan iets groter kiezen.
Meten we b.v. 600ft, dan kiezen we 6800. Dat zijn dan Rl en R4.
Bij de 78,125 kHz generator doen we net zo; hier hebben we echter wel een r.f.
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transistor nodig, (trouwens ook voor de r.f. generator).
De pulsbreedte van deze blokken is de helft van de periodetijd, hier 12,8/^ sec, en dat
is juist de breedte van een genormaliseerde lijn impuls van de CCIR.
Voor België nemen we natuurlijk een wat hogere frequentie; we vinden dat in de condensatoren C3 - C4, die dan iets kleiner moeten worden dan in 't schema vermeld is.
Overigens wordt van beide multivibratoren de frequentie ingesteld met PI - P2 resp.
P3 - P4.
^
De afregeling van beide generatoren kunnen wc het best verrichten met een bestaande,
goede TV ontvanger, waarbij we tijdelijk een paar verbindingen daarin even moeten
lossolderen.
We laten hier de beschrijving van de afregel ing volgen, zoals die vastgelegd is in het
boekje TV service van A.J. Dirksen (uitgave van de Muiderkring N.V.).
a.

Instelling 250 Hz generator.

Men onderbreekt in de ontvanger de leidingen van de synchronisatiescheider naar de
rasteroscillator. Bij de Grundig ontvanger kan men b.v. C401 los solderen, in de
Philips ontvanger kan dit C160 zijn.
Daarna stemt men af op een zender en stelt de rasterfrequentie zó in, dat het beeld stil
staat.
De frequentie van de rasteroscillator is in vrijlopende toestand dus 50 Hz. Men komt
nu niet meer aan de regelaar voor de rasterfrequentie.
Dan wordt in de stand "raster" de spanning van de video-uitgang over de detectieweerstand van de videodetector aangesloten. In de Grundig ontvanger komt klem 1 dus aan
het stuurrooster van de video-eindbuis. Klem 3 wordt op M2 aangesloten.
In de Philips ontvanger wordt klem 1 met het stuurrooster van de video-eindbuis ver
bonden.
Klem 3 komt aan de onderzijde van R81.
Wanneer men een ontvanger heefy waarbij de detectiediode niet met de anode, maar
met de katode aan het stuurrooster van de video-eindbuis ligt, worden klem 1 en klem
3 verwisseld. De onderbreking in de ontvanger wordt nu weer hersteld.
De instelpotentiometers worden zó geregeld, dat op het beeldscherm vier stilstaande
balken verschijnen. Het beeld moet bovendien symmetrisch zijn.
Men verbreekt nu weer de leiding naar de rasteroscillator en ziet de balken langzaam
naar boven of beneden lopen.
PI en P2 worden nu tegelijkertijd zó ingesteld dat het beeld stilstaat.
De verbinding wordt weer hersteld en gecontroleerd, of het beeld symmetrisch is.
Is dit niet het geval, dan wordt gecorrigeerd.
De juiste eindtoestand is die, waarbij het beeld met ongesynchroniseerde, op 50 Hz wer
kende rasteroscillator, een symmetrisch stilstaand beeld geeft.
Is aan deze beide voorwaarden voldaan, dan is de frequentie van de blokspanning
250 Hz en de spanning is dan tevens symmetrisch.
b.

Instelling 78, 125 kHz generator.

In de ontvanger wordt nu het signaal van de synchronisatiescheider naar de fazediscriminator geblokkeerd. In de Grundig ontvanger sluit men daartoe de primaire van
de transformator 9030-389 kort. In de Phïlipsontvanger soldeert men Cl 10 los.
De lijnoscillator is dus vrïjlopend. Er wordt weer afgestemd op de zender.
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De lijnfrequentie wordt zo ingesteld, dat het beeld stilstaat.
De frequentie van de lijnoscillator is in vrijlopende toestand dus 15625 Hz.
Daarna komt men niet meer aan de regelaar voor de lijnfrequentie. De onderbreking wordt
nu hersteld en in de stand "lijn" wordt de spanning van de video-uitgang over de detectieweerstand aangesloten, waarbij we verwijzen naar het onder a. genoemde.
P3 en P4 worden zó ingesteld, dat er vier verticale balken ontstaan.
Het beeld moet symmetrisch zijn. Daarna wordt het signaal van de synchronïsatiescheider
naar de fazediscriminator weer onderbroken. P3 en P4 worden nu tegelijkertijd zó gere
geld, dat het beeld stilstaat.
De verbinding wordt hersteld en gecontroleerd of het patroon symmetrisch is.
Afwijkingen worden gecorrigeerd.
MECHANISCHE OPBOUW.
De opbouw van de schakeling is niet kritisch. De proefschakelïng wordt gemonteerd op
z.g. "printed circuit board". Dit is pertinax, waarop strippen koper zijn aangebracht.
Door de strippen te onderbreken kan iedere willekeurige schakeling worden gemonteerd.
Het gebruik van dit materiaal is vooral aan te bevelen indien apparaatjes van kleine
afmetingen worden gewenst.
Het geheel werd gemonteerd in een plastic kastje, waarvan de afmetingen 6,5 x 10 x 4,5
cm bedragen (afb. 21).
Wanneer geringe afmetingen niet zo belangrijk zijn, adviseren we een ruimere bouw.
Er is dan minder kans op sluiting, en men kan overal gemakkelijk bij.
Tenslotte vertellen we nog iets van de:

R.F.-generator
De gelijkstroominstelling van V6 wordt verzorgd door de spanningsdeler R9-R10 en de
emissorweersfand Rj j.
De frequentie van de opgewekte wisselspanning wordt bepaald door L en C7.
De collectorwisselspanning wordt via C6 teruggevoerd naar de emissor.
De basis is via C5 voor wisselspanning geaard.
is dus in geaarde-basisschakeling ge
schakeld.
De schakeling oscilleert wanneer de emissorspanning van V5 negatief is. Wordt deze
emissorspanning nul volt, dan stopt de oscillatie, daar a.h.w. de voedingsspanning uïtvalt.
Het gemoduleerde r.f.-signaal wordt afgenomen via een koppelspoel; het gaat naar de
ingang van de kanaalkiezer.

Wat zegt ons de balkengenerator ?
Dan komt natuurlijk de vraag: Wat kunnen we nu met die balkengenerator doen ?
Of liever: als we het balkenpatroon zien, wat kunnen wij daaruit opmaken ?
Zoals we weten kunnen we met het balkenpatroon een r.f. draaggolf moduleren en dit
r.f. signaal op de antenneaansluiting van de kanaalkiezer brengen. En we kunnen ook het
balkensignaal als video-signaal achter de video-diode rechtstreeks op het rooster van de
video-versterkerbuis brengen.
Wanneer er géén signaal op de TV ontvanger staat moeten we een egaal wit beeldvlak
zien, terwijl de terugslag niet zichtbaar mag zijn. Aan de kanten mogen we geen donkere
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randen zien. Is dit wel zo, dan moeten de regelorganen voor
Hoogte bijgesteld worden. Ook kan de beeldbreedte - of hoogte wel reeds goed zijn
maar de centrering ontregeld.
Met de reeds beschreven centreringsmagneet op de afbuigunit moet het beeld dan in
het midden gezet worden. We kunnen dit ook mooi met het testbeeld van de zender
constateren (afb. 27).
In oudere ontvangers kan dan ook nog de ionen-val -magneet verkeerd staan (afb. 28).
Natuurlijk zien we bij deze gelegenheid tevens of er nog slechte plekken in de na
lichtende laag van het beeldscherm zitten.
In de stand "Raster" zien we de horizontale balken. Bewegen deze omhoog of omlaag,
dan moet de verticale stabiliteit bijgeregeld worden totdat het beeld stil staat.
Laat het zich niet stilzetten dan moet de raster frequentie worden bijgeregeld.
Zijn de balken (de zwarte of de witte) niet even breed overal, dan is de lineariteit van
de vert. afbuiging niet in orde.
Die moet dan bijgeregeld worden. Ook moeten de balken over hun gehele breedte
gelijkmatig van helderheid zijn. Is dit niet zo (afb. 29), dan is de weergave van de
lage frequentie onvoldoende, maar in dit geval kan er ook sprake zijn van brommodulatie.
Zetten we de balkenfabriek in de stand "Lijn", dan krijgen we verticale balken.
Staan ze niet stil, dan moeten we ze met de horizontale "vang" (of "Hold") kunnen
stilzetten.
Lukt dat niet, dan moet de frequentie van de lijnoscillator bijgeregeld worden.
Zijn de zwarte (of witte) balken niet overal op het scherm even breed, dan is de hori
zontale lineariteit niet in orde. Die moet dan bijgeregeld worden. Ook deze balken
moeten over hun gehele breedte egaal van helderheid zijn.
De overgang van wit naar zwart en van zwart naar wit moet scherp zijn en dubbele
lijnen of schaduwen mogen we niet zien.
Is dit n.l. wél het geval, dan is de weergave van hoge frequenties onvoldoende.
We zien dit geval in afb. 30. Ongelijkmatige helderheid van verticale balken kan
trouwens ook optreden als de r.f. generator van de balkenfabriek niet goed op het be
trokken kanaal van de ontvanger afgestemd is; we gaan er van uit dat de r.f. oscïllator
van de ontvanger goed afgestemd staat. Ook kan in het Z.H. Spanningsgedeelte van de
ontvanger een fout zitten.
Hier eindigen de mogelijkheden van onze eigenbouw balkengenerator.

Testbeeld
Dan willen we nog aandacht wijden aan het testbeeld, zoals dat door de meeste TV zen
ders wel enige uren per week wordt uitgezonden ten behoeve van de reparateurs.
Helaas gebeurt dat meestal op uren, dat de amateur niet thuis is.
Dat testbeeld zit vol listen en technische grappen, waardoor we instaat zijn om vele
tekortkomingen in de ontvanger te ontmaskeren.
Hierbij vergeleken is onze balkengenerator werkelijk een eenvoudig ding, (waarmee we
toch wel gelukkig kunnen zijn).
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We kunnen met het testbeeld een oordeel krijgen over
1.
de verticale en horizontale lineariteit.
2.
het beeldkontrast
3.
de beelddefinitie
4.
de fokussering
5.
de fazelooptijdvervorming
6.
de interliniëring

We zullen nu achtereenvolgens alle markante punten van het testbeeld eerst even be
spreken:

Grote witte cirkel
Met deze cirkel beoordelen we, of de verhouding tussen horizontale en verticale afbui
ging juist is, en of de horizontale en verticale lineariteit goed zijn.
De cirkel dient ook werkelijk een zuivere cirkel te zijn, en geen ei'. Verder blijkt uit de
ligging, of het beeld in het midden van het scherm staat, hetgeen eventueel is te corri
geren met de metalen vleugels achter op de afbuigspoel unit.

Hoekcirkels
De door de niet-lïneaire horizontale en verticale afbuiging veroorzaakte vervorming
is het beste merkbaar aan de beeldranden.
Deze vervorming wordt daarom m.b.v. deze cirkels uitgeregeld.

Middelpunten
De middelpunten in de cirkelvormige rasters worden gebruikt bij de instelling van focus
en het afbuigsysteem.
Een vervorming van deze punten tot een verticale ellips betekent een vermindering van
de weergave in de verticale richting. Evenzo betekent een vervorming tot een horizon
tale ellips een vermindering van de weergave in horizontale richting.
Vanwege het niet-Iineaire gedrag van buizen en afbuigsysteem is het niet moge lijk om
over het hele scherm een optimale scherpte te verkrijgen.

Verticale strepen (A)
Met deze strepen, welke links, midden en rechts op het beeld voorkomen, wordt de
horizontale lineariteit onderzocht.
Het getal 200 in het NTS-testbeeld (afb. 44) geeft aan, dat er 200 zwart-wit variaties
zouden zijn, wanneer dit raster gedurende een volledige lijntijd zonder onderbreking
werd geschreven.

Horizontale strepen (A)
Met deze strepen wordt de verticale lineariteit bekeken. De aanduiding 200 heeft de
zelfde betekenis als bij de verticale strepen.
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Driehoekjes (C)
De witte driehoekjes geven de begrenzing van het beeld aan. Ze worden gebruikt bij de
instelling van het beeld binnen het masker, dus de centrering.
Het door de zender uitgezonden beeld heeft een verhouding van 3 : 4.
Omdat bij 110° beeldbuizen hoogte en breedte van het beeldscherm zich verhouden als
4 : 5, verdwijnen bij deze beeldbuizen dus de driehoeken aan de zijkanten, en terwijl
die aan boven- en onderzijde nog zichtbaar zijn.
Men kan dus zeggen dat een 110° beeldbuis niet breed genoeg is, of dat hij te hoog is.
In het midden van de boven- en onderzijden bevinden zich bovendien witte kruisen (B)
en links en rechts zwarte; deze kruisen moeten eveneens precies op de maskerrand wor
den ingesteld.

Cirkelvormig raster
De kleine concentrische cirkels in de hoekcirkels en in het midden (D) van het beeld
komen overeen met een frequentie van 4 MHz.
Met behulp hiervan kan dus worden bekeken of de bovenste grensfrequentie al dan niet
boven 4 MHz is gelegen. Bij het NTS-testbeeld zijn de concentrische cirkels alleen
in het midden van de jjrote cirkel aanwezig.

Balken voor contrastlnstelling (E)
In de grote cirkel komen twee horizontale en twee verticale balken voor, welke dienen
als hulpmiddel voor de juiste contrastinstellïng.
De balken worden elk gevormd door 10 rechthoekjes, waarvan de helderheid afneemt
van wit naar zwart. De contrastregelaar van de ontvanger moet zö worden ingesteld,
dat alle rechthoeken zichtbaar en van elkaar te onderscheiden zijn.
Het eerste blokje van elke balk moet goed wit zijn, het laatste diep-zwart.

Grijs beeld veld (F)
Dit gedeelte rondom de centrale witte cirkel doet eventuele stoorsignalen van buitenaf
(b.v. huishoudelijke apparaten en verbrandingsmotoren) goed uitkomen.
De helderheid moet overal dezelfde zijn.

Wigvormig stropen patroon (G)
De wigvormige strepenpatronen zijn een optische maatstaf voor de horizontale en verti
cale beelddefinitie.
In het NTS-testbeeld geven de getallen het aantal zwart-wit variaties in horizontale
en verticale richting aan.
Bij het onderste patroon is bovendien vermeld, wat de overeenkomstige frequentie
van de horizontale zwart-wit wisselingen is. Met behulp hiervan kan dus de totale
bandbreedte van de ontvanger worden bepaald. Ter oriëntatie is naast de onderste
verticale wig ook nog een frequenti esc haal in MHz aangebracht (H) (cijfers 3 tot 7).
De hoogst uitgezonden modulatiefrequentie is ongeveer 5 MHz.
De definitie is goed, wanneer 4,5 MHz nog waarneembaar is.
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De definitie kan m.b.v. de fijnafstemming zo gunstig mogelijk worden ingesteld.
Om de bandbreedte van de ontvanger juist te kunnen bepalen, is het echter vereist, dat
bij ontvangst geen reflecties optreden, b.v. in de antennekabel of t.g.v. obstakels in de
omgeving van de antenne, (geesten) De beeldkwaliteit in horizontale richting is afhan
kelijk van:
a. De r.f.-doorlaatkromme
b. De m.f.-doorlaatkromme
c. Doorlaatkromme videogedeelte
d. Ligging van de beelddraaggolf op de N/quistflank

Horizontale balken (J)
M.b.v. deze balken wordt de weergave van de lage videofrequenties gecontroleerd.
De doorlaatkarakteristiek is voor het lage gebied (nul...10 kHz) in orde, wanneer deze
balken gelijkmatig zwart zijn en er een scherpe zwart-wït scheiding is.
Een afval van de lage frequenties is merkbaar aan het grijs worden van de rechter ge
deelten.
Voor de hogere video-frequenties zijn de blokjes (K) aangebracht. Het grootste blokje
vertegenwoordigt 50 lijnen (video-frequentie 0,6 Mhz), terwijl het kleinste blokje
(600 lijnen) overeenkomt met 7,5 MHz.

Diagonalen (L)
Hiermee wordt gecontroleerd of de interliniëring in orde is.
In dat geval moeten de diagonalen strak en recht zijn. Wanneer de lijnen van de opeen
volgende rasters niet tussen elkaar worden geschreven ontstaan trapvormige diagonalen.

Hiermede eindigen we deze televisie-cursus.
Er staat veel wetenswaardigs in, maar nog veel meer heb ik er uit moeten laten.
Voornamelijk om de cursist niet te laten verdrinken in veel feitenmateriaal.
En ook wegens plaatsgebrek. Het meten en repareren met behulp van een oscillograaf, een
wobbelgenerator, een meetpip generator en een blokbeeldgenerator komt pas aan de orde
als U véél verder gevorderd is met deze techniek. Maar werk nu eerst maar eens een
paar jaarzonder deze kostbare zaken; voor het opdoen van ervaring is dat veel verstan
diger. Als U dan werkelijk zelf wilt gaan meten, volg dan eerst de cursus "Meettechniek"
van de Muiderkring N.V. waarin het werken met de oscillograaf in verband met TV ser
vice uitvoerig is behandeld, evenals trouwens het werken met de overige TV apparatuur.
Wilt U dan later eens wat meer weten van de TV techniek, alles omvattend goed begrij
pelijk, lees dan "Televisie ontvangsttechniek" van Allays, in het Nederlands van een
zéér deskundig leeraar aan de H.T.S. in Gent.
Hij zet vele mogelijkheden naast elkaar, compleet met theoretische afleiding en een
brug naar de praktijk, vooral over de meer-normenontvangers zegt hij meer dan iemand
anders.In het Engels: "Principles" of Television Engineering", van Whitehead, uitgave
llliffe. Alleen theoretisch maar alles omvattend en duidelijk. Een aardig en ook handig
boekje over reparaties is van A.J. Dirksen, TV service", uitgave van de Muiderkring
(155 pagina's)
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Wilt U alles over antennes weten, dan is zijn boekje "AntenneinstaUaties" onmisbaar.
Het beste boek dat ik ooit over Service in handen kreeg is het "Femseh Service Handbuch"
van Gunther Fellbaum, ruim 450 pagina's in schitterende uitvoering, in het Duits, ter
wijl daarnaast het boek "Femseh Service Fehlerdiagnose" van W. Diefenbach een
buitengewoon mooie verzameling foto's van diverse TV-beelden met allerhande kwalen
geeft. En bij elke foto geeft hij tevens een TV beeld, afkomstig van de balkengenerator,
waarop dezelfde ellende te zien is plus daarnaast oorzaak en remedie.
De foto's zijn op kunstdrukpapier, de tekst op voor onze begrippen wat ruig papier.
Maar niettemin zéér leerzaam, ook wat betreft het instrumentarium.
Dit boek is trouwens het aanhangsel van een lijvig boek, eveneens van W. Diefenbach,
"Handbuch der Radio- und Fernsehreparaturtechnik". Al deze boeken kunnen bij de
Muiderkring N.V. besteld worden.
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VRAGEN BIJ DE 12e LES

1.

Noem de 4 voornaamste punten die bij overgang van het C.C.I.R. naar het franse
systeem moeten worden omgeschakeld.

2.

Waarom kunnen we bij het franse (en waalse) systeem niet gebruik maken van
interdraaggolfgeluid?

3.

Hoe kunnen we de lijnfrequentie omschakelen van 625 lijnen op 819 lijnen?

4.

Door deze lijnomschakeling zal ook de zeer hoge spanning voor de beeldbuis
veranderen. Vertel nu, of de beeldafmetingen groter of kleiner worden als b.v.
de spanning van 18 kV op 19 kV gebracht wordt.

5.

Door de gelijkspanning op een z.g. varicap te veranderen kunnen we zijn capaciteit
variëren. De varicap is een diode in spertoestand. Als we nu de gelijkspanning ver
groten, wordt de capaciteit dan groter of kleiner?

6.

Vertel waar we de varicap toepassen en vertel ook waar we die gelijk-stuurspanning
vandaan halen.

7.

Beschrijf in het kort een methode, waarmede de helderheid van het beeld automatisch
ingesteld wordt als de kamerverlichting verandert.

8.

Bij de automatische beeldvanginrichting hebben we o.a. te maken met RC-filters voor
grote en voor kleine tijdconstante. Vertel nu, welk filter ingeschakeld wordt om het
vangbereik te vergroten en vertel ook, waarom we dat filter niet steeds ingeschakeld
laten.

9.

Vertel, hoe we z.g. kussenvervorming tegen kunnen gaan door de spanning op het
rooster van de eindbuis een bepaalde vorm te geven. Welke vorm is dat en hoe ziet
dan de stroom-curve (door de afbuigspoelen) er uit?

10.

Welk uitwendig correctiemiddel kennen we daarnaast?

11.

Bij een eenvoudige balkengenerator wordt geen speciale impulsgenerator aangetroffen.
Hoe wordt nu de synchronisatie (van lijn of raster) veroorzaakt?

12.

Als de verticale (of horizontale) balken op het schermbeeld niet overal even breed
zijn, wat is er dan aan de hand?

13.

Als de verticale (of horizontale) balken op het scherm niet stilstaan, wat moeten we
dan bijregelen?

14.

Indien de overgang tussen wit en zwart niet mooi scherp is maar wanneer het zwart
langzaam overgaat in wit, (of omgekeerd) waarop duidt dat dan?

15.

Waarvoor dienden de diagonalen in het officiële testbeeld (van linksboven naar rechts
beneden)en van rechtsboven naar links beneden)?

16.

Wat zeggen ons de verticale (en horizontale) wigvormige strepenpatronen?

17.

Waartoe dient de grote cirkel? Wat kunnen we hiermee beoordelen?
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DE MUIDERKRING N.V. BUSSUM - VORMINGSCENTRUM VOOR RADIO EN ELEKTRONICA

L.S.
Hierbij ontvangt U de opgaven voor het proefwerk, dat als afsluiting van de Dr.Blan cursus
TV-Service door U dient te worden uitgevoerd en ingezonden binnen een maand na ontvangst.
Bij de uitwerking mag ditmaal van de lessen gebruik gemaakt worden; lees de vragen goed door
en geef duidelijke, doch niet te lange antwoorden.
Uw examenwerk wordt niet teruggezonden, doch blijft in ons archief; het behaalde cijfer wordt
in het diploma verwerkt tezamen met de eerder gegeven beoordelingen.
Het diploma zal in het algemeen binnen 3 weken na binnenkomst van het proefwerk aan U worden
toegezonden.

1. Wanneer we de r.f. - en m.f.-versterking in onze TV-ontvanger flink opvoeren kunnen we stellig ook wel verafgelegen
zenders ontvangen. Waarom zullen we ons in de praktijk echter tot de ontvangst van nabijgelegen zenders moeten be
perken ?
2. Vertel wat een spanningsprong is.
3. Wat is geïnterlinieerde aftasting en wat is het doel hiervan?
4. We kennen 3 synchronisatiesignalen: lijnimpulsen, rasterimpulsen en egalisatie-impulsen. Vertel waartoe ze dienen.
5. Bij welk modulatiepercentage is bij het systeem van negatieve beeldmodulatie het zwartniveau bereikt?
6. Wat gebeurt er wanneer we A.S.R. toepassen bij buizen met grote steilheid op hoge frequenties? Hoe voorkomen we dit
verschijnsel?
7. Wat verstaan we onder elektronenoptiek? Noem de verschillende plaatsen waar die wordt toegepast.
8. Wat is een cascodeschakeling? Waarom heeft die de voorkeur boven b. v. een pentode?
9. Aan welke eisen moet een buis voor brede-band versterking voldoen? (b.v. in m.f. -versterkers)
10. Wat is fazevervorming? In welk gedeelte van de TV-ontvanger is die ze'ér storend en waardoor?
11. Waarom zullen de hoge video-frequenties minder versterkt worden dan de lage? Wat doen we daartegen?
12. Wat is overshoot? Waardoor ontstaat dit verschijnsel en waarom is het storend?
13. Op welke manieren kunnen we het video-m. f. -kanaal "breed" maken?
14. Op welke twee manieren kunnen we FM-geluid bij een televisie-uitzending ontvangen? Kan dat ook bij AM-geluiduitzendingen ?
15. Waarom passen we directe (of gelijkstroom-) koppeling toe tussen video-detector en beeldbuis? Wat doen we als dit om
de een of andere reden niet mogelijk is ?
16. Beschrijf een karakteristiek verschil in de manier waarop we een geluids (a.f.) -eindbuis instellen en de manier waarop
de beeldbuis of de video-eindbuis bij gelijkstroomkoppeling wordt ingesteld.
17. Op welke manier kunnen we de synchronisatiepulsen verkrijgen uit het videosignaal?
18. Op welke manier zorgen we ervoor, dat er geen synchronisatie-impulsen in het beeld komen?
19. Welke organen kennen we om de lijnsynchronisatiepulsen en de rastersynchronisatiepulsen te scheiden?
20. Door welke kunstgreep is het mogelijk om de eindbuis voor de lijnafbuiging van voldoend hoge anodespanning te voorzien?

21. Hoe komen we aan de zeer hoge spanning voor de beeldbuis ?
22. Verklaar de begrippen: voetpuntweerstand van een televisie-antenne; ingangsweerstand van een TV-ontvanger en de

karakteristieke impedantie van een kabel (Z0).
Indien de voetpuntweerstand en de ingangsweerstand onderling verschillen, hoe verkrijgen we dan een goede aanpassing?
23. Vertel hoe we de zaagtandspanning voor de vertikale afbuiging opwekken en hoe we deze synchroniseren.

24. Vertel waarom deze synchronisatiemethode onvoldoende is voor de horizontale afbuiging. Welke extra voorzieningen
moeten we aanbrengen om een betrouwbare horizontale synchronisatie te verkrijgen?
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