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fschoon 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 aanmerking
om door amateurs geheel zelf te worden vervaardigd. Voorts is de voor het afregelen benodigde
apparatuur volstrekt niet kinderachtig. Zelfbouw van fabrieksmatig vervaardigde onderdelen
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 geheel te krijgen
en verdiep U dan pas later 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 uitsluitend 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 die niet over televisie handelen gaarne op een afzonderlijk stukje papier; ik kan ze
dan naar de Muiderkring ter beantwoording doorzenden. Dit is dan de „gebruiksaanwijzing1
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 rekenen, wanneer ze eens om de
één of andere reden zijn „uitgevallen".
Dr. BLAN
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oehomsll
Het zijn de vele in opbouw zijnde toepassingen, het ..entie
nous” en achter de schermen kijken, wat aan de beoefening
der radiotechniek zo'n sterke bekoring - EN KANSEN! geeft. Arbeidsveld met plenty ruimte voor toekomstplannen en
reeds daarom volle aandacht waard, is radio tevens een door
millioenen bejubelde en met gloed doorleefde hobby. Van
deze feiten getuigt’n bloeiende, de gehele wereld omspannende
radiopers . . . daarvan spreken de 80 pagina's van het aan
trekkelijk verzorgde altijd interesante. door alles-wat-aan
radio-doet gelezen maandblad RADIO BULLETIN.
Techniek en toepassing nieuwe methoden en laatste constructies
wereldnieuws en eigen ideeën, de mogelijkheid TOT DIRECTE
BENUTTING THUIS OF IN HET BEDRIJF, en niet te ver
geten de daaraan onafscheidelijke romantiek, het wordt u gebracht
in magnetische, vlotte schrijftrant door een even kundige als
enthousiaste redactie.

IS EEN UITGAVE VAN
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VERSCHIL TUSSEN FILM- EN
TELEVISIEVERTONING
Hoewel in de oudheid reeds pogingen gedaan zijn om buiten
het directe gezichtsveld liggende voorwerpen te kunnen waar
nemen moeten we toch constateren, dat enige eeuwen lang
de verrekijker het enige middel daartoe was, een middel
waarvan slechts generaals en zeekapiteins gebruik konden
maken. De verschijning van de film kan in feite als de eerste
behoorlijke oplossing van het vraagstuk beschouwd worden,
maar, wonderlijk genoeg, nog vóórdat Edison de bioscoop
uitvond kwam Paul Nipkow reeds voor de dag met een uit
vinding, die achteraf nog steeds de basis voor onze heden
daagse televisie blijkt te zijn. Op dat ogenblik (1884) was de
techniek echter niet rijp om zijn uitvinding praktisch uitvoer
baar 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 achtereen
volgens een serie plaatjes voor de ogen gebracht en wel
25 per seconde. Die film glijdt echter niet met een gelijk
matige (eenparige) snelheid door onze projectielantaarn,
neen, door een vernuftig systeem wordt de film er met rukjes
doorgetrokken; tussen 2 rukken staat het plaatje telkens 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. De z.g. beeldfrequentie
is dan 25 beeldjes per seconde. Omdat dit eigenlijk toch wat
hinderlijk is voor onze ogen sluit men de lichtbron ook nog
even tussentijds af, dus terwijl het beeldje stilstaat en ge
projecteerd 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. geïnterlinieerde 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 be
keken, 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 be
wegende voorwerpen of mensen.

Een stukje Kinofilm.

VLINDER
LICHTBRON
LENZEN

a

Schokkrndt btwrging (lilmiramoorr)
Aandri/ymde ttnoarfgt btwtging

MALTHEZER KRUIS

fig. 2
Het Malthezer-kruis.

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, waar
op, zoals we weten, het beeld onderste-boven zichtbaar is.
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Een televisieontvanger uit 1936 met
de Nipkowsche schijf. (Foto ont
leend aan het boek Televisie door
Kerkhof en Werner).

gevoeüg mozaïekscherm

i
cA'
spaming afhankelijk
van lichtsterkte
kathode

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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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 samenstel van witte
en zwarte stippen. Bij een foto-afdruk is dit niet zo duidelijk
zichtbaar; 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 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 o p n e m e n van het beeld in de studio of waar dan
ook: en het weergeven in onze huiskamers, respectieve
lijk: 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 ontvanger
zijde, 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 lijnen 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.

I

Voor het overbrengen van de tekening, het „beeld" zoge
zegd hebben we een zeer vernuftige methode uitgevonden.
Zowel aan de zenderzijde als aan de ontvangerzede staan
2 meneren, die door 2 telefoonverbindingen met elkaar ver
bonden zijn. De Zendermannen noemen we Z.1. en Z.2. en
de Ontvangermannen heten dan 0.1. en 0.2.
Z.1 en 0.1 zijn met een stok uitgerust, zoals ze op school
bij de landkaart gebruiken, terwijl 0.2. met een zwart potlood
gereed staat. Nu komt het gewichtigste ogenblik van de uit
zending: 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.1 het eerste hokje aan
wijst en door de telefoon tegen 0.1 niets anders zegt dan:
één, waarop 0.1 zich haast om met de stok hokje één aan ie
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 verder te gaan, hij geeft 't afgesproken
teken aan Z.1 en die verplaatst nu zijn stok naar hokje 2,
zegt door de telefoon tegen 0.1: twee, waarop 0.1 plichts
getrouw zijn stok op hokje 2 zet.
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fig. 6a

fig. 6b

Een foto, afgedrukt met fijnrastercliché.

Dezelfde foto, afgedrukt met grofrastercliché.

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

fig. 7
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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 be
wegend beeld overbrengen, dan zouden we dus 25 van die
beelden per seconde moeten overbrengen, waarbij dus elk
beeld een paar kleine verschillen 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 moeten komen zullen we maar
even in 't midden laten. Misschien zitten die er wel onder
en kunnen we volstaan met het afscheuren van het afge
werkte blad, net als bij een scheurkalender (fig. 8). Maar hoe
dan ook, Z.1. mag niet beginnen met hokje één aan te wijzen
voordat de ceremoniemeester zijn horloge geraadpleegd heeft
en met beide opgestoken handen aangeeft dat met het „af
tasten" 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 ge
bonden 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 dap 2 handen omhoog bij het begin
van een nieuw plaatje.
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Natuurlijk moeten mijnheer Z.1 en Z.2 dan zelf handelend
op gaan treden. Heeft Z.1 dus de hand omhoog zien gaan
bv. bij 41 dan zegt hij dat aan 0.1 en verder moeten Z.1 en
0.1 dan maar zien, dat ze ieder zelfstandig de aanwijsstok
met een behoorlijke regelmaat 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.1 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 beneden
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.

eind van elk volledig beeld
(vertikale beweging)

fig. 9

Heenslag

Vertikale beweging

\
Terugslag van de horizontale
aftasting

Resultaat
Horizontale beweging

ELEKTRONENBUIS

I

I

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 televisie
gebruiken we geen aanwijsstok, maar een elektronenstraal, die we kunnen „besturen” over het beeldvlak, om
hoog, omlaag, van links naar rechts en omgekeerd. Overal
waar de straal ons beeldscherm raakt ontstaat een lichtende
stip, maar die stip kunnen we 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 commando:
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 of
Braunse buis naar de Duitse uitvinder Prof. Braun (fig. 10).
In een volgend hoofdstuk zullen we die buis nader aan de
tand voelen, we willen nu nog eens zien of een beeldbuis,

Beeldbuis (foto RCA)
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fig. 11
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).

die 30 hokjes kan weergeven wel voor ons doel te ge
bruiken is.
Nu, dat hangt helemaal van het onderwerp af; voor de grove
letters zou dit systeem voldoende 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 ,,defi
nitie". 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 be
schrijven maar bv. 30. We geven dan 25 X per seconde een
geheel nieuw beeld en elk beeld wordt door 30 lijnen ge
schreven. 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 band
breedte, die een televisiezender met bijbehorende geluidzender beslaat: 7 MHz. Dat is dus al heel veel meer dan
ons gehele 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 TVuitzendingen plaats in het meter-golvengebied, zo van 3 tot
7 meter, dus van 200 tot 40 MHz. Maar gelukkig heeft men
een methode gevonden 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; wan
neer men 25 beelden per seconde produceerde flikkerde het
beeld tamelijk sterk. We weten dat ook de film van 25 beelden
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
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fig. 13
Beide „roosters” van een interlaced
beeld.
te laten aftasten; we zien dat in figuur 13 a en b. Achtereen
volgens wordt het beeld nu afgetast volgens manier a en
manier b; we spreken dan van geïnterlinieerd af
tasten, 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 beschreven wordt; de streeplijn is volgens
a geschreven, de stiplijn volgens b.
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 lang
zame 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 asn 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 zenderzijde en aan de ontvangerzijde
moeten volledig gelijktijdig verlopen, evenals dat met de aan
wijsstok 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 vast
stellen, dat de elektronenstraal „afgebogen'' wordt; we
spreken dan van de vertikale en horizontale af
buiging.

Tig. 14
Een compleet inter
laced beeld.

Hg. 15
Amerikaanse iconoscoop
(foto RCA)

SYNCHRONISATIE
Voor deze beide afbuigingen zouden we aan de zenderzijde
een paar generatoren kunnen 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
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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 gene
rator 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 synchroon verloopt met de afbuiging in
de zender. We zouden dan een toestand kunnen krijgen zoals
wij die van filmvoorstellingen we! kennen: de benen van een
filmsterheld, keurig afgezaagd bij zijn knieën, maar ze wor
den niet vergeten, o neen, ze komen ergens boven z'n hoofd
op het witte doek (fig. 16). Bij televisie kan de ramp nog groter

Het beeld, zoals het moet zijn.

Het beeld dat we krijgen, wanneer
de film verkeerd in de projektor
geplaatst is.

worden: b.v. een auto zonder neus, d.w.z. zijn neus zien we
nog achter zijn achtersteven (fig. 17). Deze moeilijkheid is al
dus opgelost: Telkenmale als de horizontale afbuiging in de
zender zijn tocht aanvangt krijgt de ontvanger een startsignaaltje; voor de vertikale afbuiging gaat het precies zo. Ze begindan tegelijkertijd. Gelukkigerwijs vallen die startsignalen,

fig. 17a

fig. 17b

Het televisiebeeld zoals het zijn moet.

De horizontale afbuiging ls niet gesynchroniseerd
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die we synchronisati 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 synchronisaliesignalen; zijn die
eenmaal afgevuurd, dan geeft de zender 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 b e e I d-m o d u I a t i e of wel beeld
inhoud, ook wel b e e I d-i n f o r m a t i e. „Deze beeld
inhoud" bestaat in feite uit niets anders dan een opeen
volgende serie commando's: wit of zwart, met daartussen
alle nuances van licht grijs tot donker grijs. We zagen dit
reeds in de simpele voorstelling van fig. 8: de beeldinhoud
vormde de conversatie tussen onze mannekes Z2 en 02.
Vanzelfsprekend wordt het geluid ook uitgezonden; we kun
nen dus uiteindelijk vaststellen: bij een televisie-zendstation
geeft één zender ons de synchronisatie-signalen plus de beeld
inhoud, 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.), terwijl beeld plus synchronisatie volgens het
principe der Amplitude-modulatie (A.M.) worden uitgezonden;
we komen hierop uitvoerig terug.

Zowel de horizontale als de vertikale afbuiging zijn niet gesynchro
niseerd.

ONTVANGSTMETHODEN
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
onltnnr

fig. 18
tlvertlerker
( geluid i

dncrimmolor

audioeertterker

naar
luidipreker

Blokschema van een recht-uit f.m.
geluidsontvanger.

antenne
naar afbuiging

r /•
verkerker
(beeld)

breid detector

<ridto etnltrker

naar
beeldbuii

fig. 19
Blokschema van een recht-uit beeldontvanger.

echter een goedkoper mogelijk gevonden. De frequentie waar
op 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 tegelijker
tijd ontvangen worden. Men zou deze inrichting dus een ge
brek 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
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dit systeem van een superheterodyne gebruik gemaakt wordt;
dit is bovendien noodzakelijk, omdat op de hoge frequenties
waarop televisie wordt uitgezonden weinig versterking moge
lijk 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 (golf
lengte ca. 7 m).
Na de mengtrap kan men dan verschillende kanten uit: óf men
maakt voor beeld en geluid twee afzonderlijke middelfrequent
versterkers, of we passen een andere kunstgreep toe, die we
voorlopig slechts met de naam zullen omschrijven: het i n t e rdraaggolfmodulatiesysteem (intercarrier systeem,
Eng.) (fig. 20 en 21).

Picillalor
naar afbuiging
antenna

rtveriterker

mengtrap

fig. 20

mi
vertlerker

beeld-mtventerher

naar
beeldbuii

videoventerher

beelddetedor

leefkring

Blokschema van een televisie-ontvanger, waarbij de mengtrap en de
le m.f. trap gemeenschappelijk ge
bruikt worden voor zowel het geluids- als het beeldsignaal.
geluid mlveriterker

naar

audioveriterker

ducrimmalor

luidtpreker

oieittator
antenne

naar

ï
r Iveriterker

mengtrap

afbuiging
i i

mlveriterker

beelddetector

vldea •
veriterker

>

naar
beeldbuii

5Jt1Hi

fig. 21
Blokschema van een televisie-ontvanger volgens het interdraaggolfmodulatiesysteem.

5,5 tlHi
m I veriterker
en begrenier

ditcnminalar

atveriterker

____naar
luidtpreker

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. geluidssignaal 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 (impulsen)
wisselen elkaar als het ware af. Vanzelfsprekend bereiken
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deze synchronisatiesignalen óók de beeldbuis, waar ze door
een gelukkige omstandigheid echter weinig kwaad kunnen
aanrichten.
SYNCHRONISATIESCHEIDING
Maar vóórdat ze hier komen ontmoeten ze onderweg vóór of
na de videoversterker een scheidingstrap, de synchronisatiescheider, die zijn best doet het videosignaal naar
de beeldbuis en de synchronisatiesignalen naar de horizontaleen vertikale afbuiginrichtingen te leiden (fig. 22).

tynchr
tchndtr

lijn olbuigmgiheri

breid ■
olbuiginglytrlj

hoogipanningi generator

l •
von
beeiddeteclor

vtaeo versterker

breid buit

<■

m I vertlerher

Nu moeten we de bezigheden van die scheider volstrekt niet
laag aanslaan. Het is vermoedelijk wel duidelijk voor iedereen,
dat die synchronisatiesignalen strikt gescheiden moeten blijven,
d.w.z. dat die voor de vertikale afbuiging beslist niet de hori
zontale afbuiging mogen aanstoten of omgekeerd.
Deze vernuftige scheidingsinrichting met daarbij behorende
versterkers wordt later besproken, evenals die afbuiginrich
tingen. Hoewel ze uit de aard van de zaak vele punten van
overeenkomst bezitten zijn er ook belangrijke onderlinge ver
schillen aan te treffen. Het 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
625
volschrijven met het halve lijnenaantal, dus ------2

fig. 22

Blokschema van een televisie-ontvanger, d.w.z. het gedeelte ach
ter de beelddetector.

= 312%,

zodat deze per seconde 50 X 312% = 15625 lijnen schrijft!
Maar dat is nog niet alles. De moderne beeldbuis werkt met
een hoogspanning van 16 a 18000 volt. En die hoogspanning
nu wordt zo terloops ook nog even opgewekt door het hori
zontale lijnafbuigingssysteem!
Tenslotte blijft er de voeding over. Nu, heel veel valt hier
over niet te vertellen: de buizen worden bij de meeste merken
ontvangers in serie geschakeld en rechtstreeks uit het net
gevoed, terwijl ook de anodespanning zonder nettransformator

r

uit het net gehaald wordt.
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 voorzichtiger te zijn. Een voordeel van deze
voedingsmethode is ongetwijfeld de gewichtsbesparing en ook
de prijs wordt er stellig gunstig door beïnvloed.
We hebben nu alle facetten van die wondere vinding wel
de revue laten passeren en zullen in de volgende lessen ach
tereenvolgens 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 televisie-weergave?

2. Kan een elektronenstraal zich in de lucht bewegen?

?

3. Waarom kunnen we voor televisie-uitzendingen geen ge
bruik maken van b.v. het middengolfgebied?

4. Is een beeldfrequentie van 25 beelden per seconde aan
vaardbaar?

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 ont
vangers voor televisie?

10. De beeldzender verzorgt de beeldinhoud + de synchro
nisatiesignalen. Waaruit bestaat de beeldinhoud in feite?
11. Momenteel worden in onze televisiezenders 50 beeldjes
per seconde uitgezonden; 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 beeld
signalen.
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.
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DE KATODESTRAALBUIS
In deze buis, die we verder kortheidshalve maar KSB zullen
noemen, onderscheiden we ten eerste het scherm waar
op 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 k a t o d e. 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 noodzdkelijk, dat we hun snelheid
verhogen. De inrichting waarmede we dit doen noemen we
het elektronenkanon (het „gun", een karakteristieke engelse
benaming). Daar het gewenst is. dat deze vlek zeer kleine
afmetingen heeft moet er een inrichting zijn om deze elektronenstraal te bundelen; hiertoe dient de focusseerinrichting (fig. 1).
We hebben echter gezien, dat een beeld op het scherm van
een televisiebuis samengesteld 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, waarmede 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 officeel
„Wehnelt cylinder" 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 a fbuiging 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 func
tioneren.
In de navolgende beschouwingen zullen we de boven opgesomde inrichtingen achtereenvolgens 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.
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Fig. 1

DE ORGANEN EN FUNCTIES VAN DE
KATODESTRAALBUIS
De k a t o d e van een elektronenstraalbuis is de bron van
de elektronenstroom. Evenals bij een normale radiobuis is dit
een metalen lichaam dat door elektrische stroom wordt ver
hit. 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 der
gelijke wolk zal er een heen en weer gaande elektronen
beweging bestaan van en naar de katode. Brengen we nu
op enige afstand van de katode een plaatje aan van gelijke

Moderne katodestraalbuis.
(Foto Philips)
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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 ,,spanningsval" 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

?0cm
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Fig. 2

100
de katode af stijgt de spanning met------- = 5 volt, of zo men
20
20
wil: over elke ------100

Fig. 3
A. Een condensator, gevormd
door twee evenwijdige me
talen platen; daarnaast de
aequipotentiaallijnen (homo
geen elektrostatisch veld).
B. Een condensator, gevormd
door twee metalen bollen;
daarnaast de aequipoten
tiaallijnen
(nlet-homogeen
veld).

w
Krachtlijnen

G

2

Homogeen el.magn.veld

Fig. 4
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1
= — cm = 2 mm stijgt de spanning
5

1 volt. We spreken hier echter nooit van spanningsval, doch
potentiaalverschil of spanningsgradient. Welnu, na het door
lopen 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 Y3 van de lichtsnelheid bedraagtl
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 elektronenstroom, (dus een „elektronengedrang”)
in een geleider, die zoals we weten gelijk 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 bunde
ling van lichtstralen in optische (glazen) lenzen. (Op de
werking van de elektronen-optiek berust ook de werking van
het elektronenmicroscoop).
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 ver
schil 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 potentiaalverschillen of
magnetische veldsterkten heersen; door punten met gelijke
potentiaalverschillen of veldsterkten met lijnen te verbinden
verkrijgen we de aequipotentiaal lijnen, zoals dat ook ge
schiedt met de plaatjes van het K.N.M.I. waarop de baro
meterstanden over een groot gebied op deze wijze zijn aan
gegeven (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.
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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 elektro
statische) lens (fig. 5). Het elektrisch veld is echter volstrekt
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Fig. 5a
Elektrostatische (of elektrische)
lens. De spanning op anode 2
moet hoger zijn dan op anode 1.

Fig. 5b
Doorsnede over de elektrische
lens van fig. 5a; de aequipotentiaal-lijnen zijn gebogen, het
geen wijst op een niet-homogeen
veld.
De gebogen lijn B is de grafi
sche voorstelling van de spanningsgradient; we zien duidelijk
dat de spanning op anode 2 ho
ger is dan op anode 1 en dat de
spanningsstijging geleidelijk
plaats vindt.

niet homogeen, hetgeen we duidelijk zien in de gekromde
aequipotentiaalvlakken op de doorsnede-tekening van die
elektrische lens. Overeenkomstig het gebruik in de lichtoptiek
hebben we ook hier slechts één elektronenbaan (vergelijk:
lichtstraal) getekend; in feite doorlopen alle elektronen deze
optiek, doch ze worden evenals de lichtstralen, alle op één
punt geconcentreerd, zodat we van een convergerend
Brzndpunl
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 potentiaalverschil zien we in de kromme
onder het lenssysteem.
Fig. 5c
Een andere vorm van elektrische lens zien we in fig. 6 waarbij
De optische lens, waarmede de
gebruik gemaakt wordt van een elektrode, waarin een ronde
elektrische lens veel overeen
komst vertoont.
opening is aangebracht. Hierin worden de elektronenbanen,
die van links af evenwijdig het systeem binnentreden, echter
niet samengebundeld doch veeleer uiteengespreid. We
spreken hier van 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 overeen
komst met een plat-bolle optische lens.
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Fig. 6
Een divergerende elektrische
lens; zie overeenkomst met
plat-holle optische lens. De
plaat, waarin zich de opening
(het diafragma) bevindt, dus
het rooster, is op gelijke poten
tiaal (VI) als de anode, doch
op een positieve spanning ten
opzichte van de katode.
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Fig. 7
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 belangrijk, 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 niet-homogene
veld, dat bij de elektronenmicroscoop zeer grote vergrotingen
mogelijk maakt).
Bij dit magnetische lenssysteem is uitsluitend sprake van con
vergerende 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 wijsvinger 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 afbeeldingsmogelijkheden kun
nen 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.

Fig. 8
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Hierin ontstaat de feitelijke elektronenbundel; de basis ervan
vormt de katode, een busje waarin zich de bifilair gewikkelde
gloeidraad bevindt (fig. 9). Op de bovenkant, dus op het
„deksel" van het busje is een stof aangebracht bv. barium
carbonaat of strontium carbonaat of ook wel een mengsel
van beide stoffen; bij verhitting zullen deze elektronen vrij
maken (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 Wehneltcylinder 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-cylinder;
ook kunnen we deze buis geheel weglaten en bv. de hals
van de glazen KSB inwendig met een geleidende laag be
spuiten en deze laag met de anodespanning verbinden. De
aansluiting voor deze anode zit buiten op de glasballon. Dat
gaatje in de Wehnelt-cylinder is kleiner dan een millimeter
in doorsnede.
De Wehnelt-cylinder, die we nu verder maar overeenkomstig
het (verkeerde) gebruik rooster zullen gaan noemen wordt
gebracht op een spanning die zowel negatief als positief 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 onder
gaan 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 elektronen teruggestoten worden naar
de katode; slechts in het midden van het gaatje in het rooster
is de (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 begeven. In 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 nega
tieve 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 moge
lijkheid 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 afmetingen (0 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 welwillendheid 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 elek
tronenlenssysteem aan te brengen, kunnen we uiteindelijk de
katode als één scherpe spot op het beeldscherm afbeelden.
Dit tweede lenssysteem noemen we de

Bu»d«Unoop Focus ovicMifig
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Fig. 10

FOCUSSEERINRICHTING.
Vóórdat we echter verder gaan moeten we goed voor de
geest houden, dat het rooster er in de eerste plaats dient
om de hoeveelheid elektronen in de bundel te be
ïnvloeden; de bundelingswerkzaamheid is eveneens een be
langrijke 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 toe
gevoegd aan ons reeds aanwezige elektronenkanon (fig. 11).
Tussen de eerste anode en de tweede anode moet een be
hoorlijk potentiaalverschil aanwezig zijn, terwijl de 2e anode
steeds de hoogste potentiaal moet bezitten. Uit de aard van de
zaak kan dit potentiaalverschil voor verschillende buizen ver
schillend liggen, zodat men potentiometerschakelingen toepast.
De spanning op de 4e anode ligt meestal vast; men varieert
dan de spanning op de eerste anode. Meestal bedraagt die
ca. % 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 lenzen-
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De eerste anode is te vergelij
ken met de anode in een triode;
de overige anoden noemt men
..accelerators” ofwel naversnellingsanoden.

systeem 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 lenzensysteem, de zgn. elektrostatische
focussering lijkt de ware niet.
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 elek
trode met een schermrooster vergelijken; het wordt aan een
tussengelegen hoogspanning gelegd en men spreekt dan ook
van tetrode KSB (de oorspronkelijke uitvoering noemt men een
triode KSB).

DE MAGNETISCHE FOCUSSERING
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Bij die methode maken we gebruik van een magneetveld om
de buishals, zodat de hartlijnen van buis en spoel samenvallen.
De door deze spoel teweeggebrachte magnetische 2e opitiek
bundelt de elektronen tot één fijne spot op het scherm; in
feite wordt met deze methode een betere focussering ver
kregen dan met de zoéven besproken methode (fig. 13).
Hóe we dit magnetisme nu veroorzaken is bijkomstig; we
mogen hierbij zowel van een elektro-magneet als een per
manente 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 ring
vormige sleuf in de magneet „pot". In feite lijkt de constructie
wat op die van de bekrachtigingspot van de oudere E.D. luid
sprekers; de luchtspleet zit echter op een andere plaats
(fig. 14).
Ook kan men van permanente (bv. ferroxdure) magneten gegebruik 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 ge
schiedt door het variëren van de bekrachtigingsstroom; de
sterkte van permanente magneten heeft men in de hand door
het aanbrengen van een zgn. magnetische shunt, een stuk
weekijzer dat parallel aan het magnetische materiaal ver
schoven kan worden. Versterking of verzwakking van het veld
moet de vorm van de stip onbelnvloed 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
voordien 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 verkleinen streeft men naar een katode
straal met betrekkelijk weinig elektronen, 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 helder
heid 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 spreken
hierbij van
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 mogelijk is.
Natuurlijk is dit principeel pas het geval op het scherm:
daar 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 af
gedaan wordt aangenomen. Voorts dienen we te bedenken,
dat de elektronen na het verlaten van de focusseerinrichting
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. 15). In
de regel doet men het zo, dat de spanning op de éne plaat
Atgebogtn straal
bv. 50 volt lager en op de andere plaat 50 volt hoger is,
dan de anodespanning; hun gemiddelde spanning is nu gelijk
Fig. 15
-'"ï
aan die van de anode. Tussen de platen heerst een homogeen
QO------'
elektrisch (men zegt ook wel elektrostatisch) veld (nemen we
v.
nu maar aan). Het resultaat is nu, dat de elektronen (en dus
Focus Int.
ook de straal) aangetrokken worden door de plaat met de
Lijn waarlangs
hoogste potentiaal; er staan dus op elk elektron twee krachten:
de spot zicti kan
bewegen
de kracht waarmede het naar de anode getrokken wordt en
Afbuigplaat
een kracht loodrecht daarop en gericht naar de plaat met de
Gun
\
hoogste spanning. Door deze beide krachten zal het elektron
een gebogen baan gaan volgen en volgens berekeningen is
Fig. 16
dit een parabool. Is echter het elektron buiten het elektrische
veld gekomen, dan zal het zijn rechtlijnige baan vervolgen,
doch de verkregen afwijking blijft behouden en de nieuwe
baan maakt dus een hoek met de oudel
De helderheid van de spot is bij
Nu ligt het voor de hand, dat iemand de vraag voelt op
fig. 15 over het gehele traject
overal even helder; bij fig. 16
komen: Waarom nu twéé afbuigplaten? Eén plaat zou toch
neemt naar boven de helderheid
voldoende zijn om de afbuiging tot stand te brengen, wan
van de spot toe als gevolg van
de grotere snelheid die door de
neer we het „gun” naar de rand van het beeldscherm zouden
hogere spanning op de afbuig
laten wijzen (fig. 16). Het antwoord op die vraag luidt, dat
plaat verkregen is.
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 afgebogen worden, maar
tevens telkenmale bij het afbuigen een grotere snelheid ver
krijgen en daarmede zou het scherm niet alleen op een
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Fig. 17

Een katodestraalbuis voor elek
trostatische afbuiging en focussering.

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 loodrecht
op elkaar te plaatsen kan de spot het gehele scherm be
strijken. Helaas is het echter niet mogelijk deze beide systemen
op één plaat 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 uitwerking heeft op de afbuiging
bij overigens gelijke afbuigspanningen; in de buizengids staan
inderdaad voor beide systemen verschillende gevoeligheidswaarden. Voor televisiegebruik 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 3 : 4).
Overigens worden buizen voor elektrostatische afbuiging, die
meestal tevens van elektrostatische focussering gebruik maken,
weinig voor televisie toegepast, omdat de spot te groot blijft
en te hoge signaalspanningen op de platen moeten worden
toegepast wanneer de beeldbuizen grote afmetingen krijgen.

•3S0V

II-

f—*1 —

Input
jf fjUttn

•I9MV

♦60V
•WOOV ’M p.

IM

Input
i plat*n

•?ooov

ÏOOI.

t

2000V

Input h»td*fh«id

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 waar
door 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.

2-10

T

—c-------- Ih
Voor katodestraaloscilloscopen worden echter uitsluitend deze
buizen gebruikt; soms zelfs met 2 systemen in de bol, zodat
2 verschijnselen tegelijkertijd zichtbaar gemaakt kunnen wor
den, bv. stroom en spanning van een wisselstroom. De
ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING

is thans algemeen in gebruik voor televisiedoeleinden. De
invloed van een magnetisch veld is te voorspellen met behulp
van de rechterhandregel en hier is die toepassing van die
regel wat gemakkelijker. We gaan hierbij uit van een homo
geen magnetisch veld en gebruiken hiervoor voorlopig maar
eens een hoefmagneet (fig. 19). Overigens zijn ook hier de
focussering e.d. al achter de rug, en het elektron heeft zijn
max. snelheid bereikt. De elektronenstraal wijkt dus uit onder
de invloed van dit veld in de richting als aangegeyen in de
tekening. De stand van het magneetveld is dus 90°, een
kwart slag verdraaid vergeleken bij een systeem met statische

c
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Fig. 20
(boven)
Bij elektromagnetische afbui
ging: afwijking loodrecht op de
veldrichting.

Focus ine
Magn. I<rachtlijn«n

Fig. 19
Met de rechterhandregel voor
spellen we de richting waarin
de spot (= elektronen) zich zal
bewegen onder invloed van een
magnetisch veld.

Fig. 20
(onder)
Bij elektrostatische afbuiging:
afwijking volgens de veldrich
ting.

afbuiging (fig. 20). In dit geval echter zal het elektron
volgens een cirkelboog afbuigen; is het elektron echter buiten
het magnetisch veld, dan zal zijn baan weer rechtlijnig wor
den. De plaats waar de kromming inzet is ongeveer midden
in het veld; dit is trouwens bij de elektrostatische afbuiging
eveneens het geval. Dat de afbuiging bij het elektrostatische
systeem inzet volgens een parabool en bij het elektromagne
tische systeem volgens een cirkelboog is niet van wezenlijk
belang; de kromme stukjes in de straal zijn vrij kort.
Nu gaat het ons echter niet om een permanente afbuiging
maar om een beweegbare elektronenstraal; we moeten de
permanente magneet dus vervangen door een spoel, waar
door we een gewenste wisselstroom kunnen laten lopen en
daarmede het magnetische veld variëren, want de graad van
afbuiging staat natuurlijk in een vast verband met de sterkte
van het magnetische veld (fig. 21). Om echter met een zo
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Fig. 21
Triodebuis

/

I

De binnenwand van elk der
glasballonnen is gemetalliseerd
en vormt de naversnellingsanode.
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Fig. 21a

Te»rode buis

gering mogelijk elektrisch vermogen uit te komen moeten
de spoelen zo dicht mogelijk om de hals van de buis liggen,
maar gelukkig kunnen de spoelen voor vertikale en voor
horizontale afbuiging oyer elkaar gewikkeld worden, zodat
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Fig. 21c
Het magnetisch veld, veroor
zaakt door één om de hals ge
bogen spoelenpaar. Het zijn de
rechte einden in de spoelen
die dit veld veroorzaken. Deze
rechte einden lopen parallel aan
de elektronenstraal; de kromm e einden zijn een noodzake
lijk kwaad en veroorzaken een
ongewenste veld-vervorming.

Fig. 21b
Eén om de hals gebogen spoe
lenpaar.

Fig. 22
Twee over elkaar gewikkelde
spoelenparen.

de gevoeligheid voor beide afbuigingen even groot is (fig. 22).
Het fabriceren van deze spoelen is een probleem op zich
zelf. In principe hebben ze de gedaante als in de figuur te
zien is, maar daar de beeldschermen steeds groter worden
moet men de spoelen steeds dichter naar de overgang tussen
hals en conus brengen, ja zelfs ten dele tegen de conus
bouwen. De reden hiervan ligt voor de hand: anders zou de
straal tegen het glas komen (fig. 23).

Fig. 23
Rechts: de afbuigspoelen. die in
een vorm gewikkeld worden en
daarna door een bak-proces in
een oven tot een vormvast ge
heel gevormd worden. Men ge
bruikt hiervoor thermo-plaekdraad.
Links: de afbuigspoelen in bus,
met aansluitsnoer en steker; op
de bus zijn tevens de focusseermagneten aangebracht. Door de
schroef te verstellen worden
beide
ferroxdure
magneten
dichter bij elkaar of verder van
één gebracht.
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Natuurlijk zou er niets aan de hand zijn, wanneer de buis
maar voldoende lengte mocht hebben, maar dat mag niet,
omdat de diepte van de TV-ontvanger dan te groot wordt; bij
vele fabrikaten steekt de voet van de buis reeds achter uit
de kast.
Blijft als belangrijk punt nog over het
BEELDSCHERM.
De elektronenstraal zelf is, zoals we zagen(l) onzichtbaar;
een lichtvlek krijgen we eerst, wanneer die straal een be-

1

paalde substantie treft. Om dit effect te bereiken beschikt
de techniek over verschillende stoffen; bij een „elektronenbombardement" (zo noemt men het, wanneer de straal die
stof raakt) wordt de bij deze botsing vrijkomende energie
omgezet in licht. Dit verschijnsel noemt men I u m i n i s c e nt i e en wel katodeluminiscentie in verband met de „krachtbron"; overigens mogen we het niet verwarren met fosforiscentie, zoals we deze bij lichtgevende stoffen, bv. op onze
wekker waarnemen. Hier licht de stof nl. na, ook wanneer de
oorzaak (in dit geval het daglicht) reeds lang weggenomen is;
bij ons beeldscherm mag het nalichten maar héél kort duren

r?
\'

(fig. 24).
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Welke stof (luminofoor) we nu toe gaan passen hangt helemaal af van de kleur die we verlangen. Meestal ziet men
in de katodestraaloscilloscopen een heldere groene kleur, die
aangenaam aandoet en weinig vermoeit aan de ogen; voor
TV-toestelIen ziet men meestal blauw-achtig witte oplichting.
We moeten echter niet denken dat de behandeling 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 glasballon 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
wordt vermelden (fig. 25, onderhelft).
Een andere narigheid doet zich voor door de dikte van het
glas. De buis is sterk luchtledig gepompt, dus op het beeld
scherm 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. Resul
taat: 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 glasballon 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 be
ïnvloeden de levensduur ongunstig (men noemt dat vergif
tigen); de negatieve ionen hebben uit de aard der zaak meer
belangstelling voor de anode en alle bewerkingen als ver
snellen, focussering en afbuiging ondergaan ze gewillig, ten
minste bij de statische afbuiging. Ze gedragen zich nagenoeg
als de elektronen (fig. 27).
Bij de elektromagnetische afbuiging blijkt het merkwaardige
verschijnsel, dat ze, als gevolg van hun massa die wel 4000
è 400.000 maal groter kan zijn dan van elektronen, veel minder
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Fig. 24
Moderne beeldbuis met recht
hoekig scherm. (Foto Philips)
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ver af-gebogen worden dan de elektronen (lig. 28). Bij vol
ledige normale afbuiging van de elektronen over het buisscherm zullen de mede-geleverde ionen slechts een beeldje
van 4x4 mm beschrijven in het midden van het scherm,
dat onder het hardhandige bombardement daar ter plaatse
spoedig een gat in de luminiscentielaag vertoont, waar de
oplichting voor goed verdwenen is; we noemen dat een
IONENVLEK.
Dit opeenhopen op een kleine plek is vooral geprononceerd
bij elektrostatische focussering, want we zagen dat de elek
trostatische invloed op elektronen en ionen vrijwel even groot
is; de focussering was helaas dus wel in orde.
Past men echter zowel magnetische afbuiging en -focussering
toe, dan zal er niet alleen van de afbuiging van die ionen
niets terecht komen, maar ook de focussering valt in het

a) Uitwerking van elextrostatisch-veld is op elektronen
en ionen nagenoeg dezelfde.
b) Invloed van elektromagne
tisch veld op elektronen is
veel groter dan op ionen.
c) Elektrostatische focussering:
ionen worden behoorlijk gefocusseerd.
d) Elektromagnetische focussering: weinig invloed op de
ionen.
e) Felle ionenvlek bij magne
tische afbuiging en elektri
sche focussering, wanneer
geen voorzorgen genomen
zijn.
f) Vage ionenvlek bij magne
tische afbuiging en magne
tische focussering, zonder
verdere voorzorgen.

Fig. 29
Elektronenkanon van een buis
voor elektromagnetische afbui
ging (bestemd voor de MW53-80,
een 53 cm buis. voor 90° afbui
ging, waarbij 53 cm de lengte
van een diagonaal over het
beeldscherm voorstelt).
(Foto Philips)
Fig. 30
Elektronenkanon van een buis
voor elektrostatische focussering
en elektromagnetische afbuiging
(bestemd voor de AW53-80 en
de AW43-80).
(Foto Philips)
Zie ook fig. 32.
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Fig. 30
Het systeem van fig. 30; G4 en 6
zijn naversnellingsanoden, waar
bij, de ionen stranden in G4. De
spanning op G4—6 is 18.000 volt!
G5 is de focusserings-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 /<A = 0,1 mA.
G4 en G6 worden doorverbonden
door drukveertjes met de ge
metalliseerde binnenwand van
de glasballon. De hoogspanningsaansluiting komt opzij van
de glasballon tot stand op een
door het glas gevoerd contactpuntje.
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water en als gunstig resultaat zien we al de afbraakplek minder
sterk geconcentreerd en veel minder schadelijk. Maar niet
temin aanwezig.
De reeds genoemde inwendige metaalspiegel op het scherm
in de buis levert een afdoende remedie. Een andere remedie
past men‘toe, door het elektronenkanon scheef ten opzichte
van de laatste anoden op te stellen (fig. 29 en 30).
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 behulp
van een eenvoudige magneet buiten de buis een extra afbuigveldje aan: de elektronen 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).
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.

A

Richting elektronen\

\

Richting ionen

^

Richting elektronen

T

~ ' r Richting
------ elektronen
Gun

Fig. 31

Hals1^

Fig. 32
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Vragen bij de twéede le$
1.

Noem de elektroden, die we aantreffen in een tetrode
katrodestraalbuis voor magnetische afbuiging en elektro
magnetische afbuiging.

2.

De katode van een KSB heeft vrij grote afmetingen (ca.
5 mm e). Vertel op welke manier we het mogelijk maken
deze katode op het scherm als een stip van kleine af
metingen te projecteren.

3. Wanneer we een grote helderheid van de spot willen
bereiken, moeten we dan zorgen dat er veel elektroden
in de bundel komen of moeten we zorgen voor hoge
anodespanning?
4.

Schets in woord en beeld de werking van een elektro
statische 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 magnetische 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 op welke twee manieren we de ionenvlekken op
het beeldscherm kunnen ontgaan. Met welke van deze
twee remedies verkrijgen we nog een extra voordeel?

9. Waarom bestaan er bezwaren tegen het aanbrengen van
slechts één afbuigplaat in plaats van twee?
10. Zijn de invloeden van de beide paren afbuigingsplaten
bij een elektrostatisch afbuigsysteem even groot? Ver
klaar het antwoord.
11.

Welk verschil bestaat er tussen de verschijnselen: fluoriscentie en phosforiscentie.

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 luminiscentie 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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M.V.H.Rj
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 ij n-s y n c h r onisatie en de raste r-synchronisatie. In het al
gemeen kunnen we zeggen dat deze synchronisatie-signalen
de gedaante hebben van impulsen; allereerst moet dus wor
den vastgesteld wat een impuls is. In de dagelijkse spreek
taal wordt dit woord gehanteerd voor plotseling opkomende
handelingen; ook in de elektronentechniek kunnen we spreken
van een plotseling intredend verschijnsel.
220 V

IMPULSEN
Het eenvoudigst zouden we de grafische voorstelling van de
spanning over een gloeilamp kunnen tekenen; draaien we de
schakelaar om dan springt de spanning plotseling van nul volt
op 220 volt (fig. 1).
De spanningslijn verloopt dan horizontaal en wel even
wijdig 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 vertikale of y-as is de spanning aangetekend; dat is
dan de s p a n n i n g s-a s. Draaien we na 5 minuten de scha
kelaar weer om, dan gaat de lamp uit en de spanningslijn
loopt stijl naar beneden naar de waarde nul.
Wanneer we dit verschijnsel enige malen achtereen herhalen
met regelmatige tussenpozen dan krijgen we een figuur die
wel een bloksignaal of ook wel een „kanteelspanning" ge
noemd wordt; de vertikale 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 vertikaal op de horizontale as getekend
maar deze opgaande flank, het voorfront genoemd, (de
leading edge zeggen de Engelsen), zal in werkelijkheid 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 volts per
seconde (micro seconde).
Ook het wegvallen van de spanning gaat volstrekt niet tijd
loos; de neergaande flank (de trailing edge) is dus ook niet
vertikaal maar loopt schuinrechts naar beneden.
En nu hebben we feitelijk het gunstigste voorbeeld genomen:
een zuiver ohmse belasting, de gloeidraad van een lamp.
Wanneer we een capacitieve belasting nemen, (een conden
sator 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 plot
seling openen en sluiten van een stroomkring ongewenste span
ningspieken te voorschijn roept (fig. 3). Het is nu met derge
lijke impulsen (pulses zegt men in 't Engels) dat de synchro
nisatie-signalen worden doorgegeven. Ze verschillen sterk

y-as

t

spanning
aan

uit

lijd

■220 V
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0V

fig. 1

y-as

Kannen

voorflank
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-------- x-as
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van de blokspanningen van de triller. 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 mechanisch 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. Wan
neer we in een buis, b.v. een triode een sinusvormige span
ning brengen zal in de anodekring een stroomverloop plaats
vinden dat eveneens een sinusvormig verloop heeft. Ten
minste, wanneer de amplitude van het ingangssignaal zo klein
is dat het de roosterruimte niet te buiten gaat (fig. 4a).
Zetten we nu echter een sinusvormige instelspanning met
een véél grotere amplitude op het rooster, dan zal gedurende
het eerste eind van het sinusverloop de buis nog normaal
werken.
Wordt de sinusvorm echter steeds meer positief, dan kan de
katode niet meer dan het maximum leveren; hij loopt
dan in zijn verzadiging zoals dat heet en de anodestroom
neemt niet meer toe, hoewel de spanning op 't rooster nog
steeds positiever wordt. We zeggen dan dat de sinusvormige
spanning in de buis is vastgelopen. Daalt die spanning
op 't rooster echter wanneer de sinuswaarde 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 ge
noeg was geweest (fig. 4b). We zien nu ook wel in, dat de
flanken Yan 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 nage
noeg vertikaal. Vooral wanneer we een dergelijk bloksignaal
versterken en de nodige maatregelen nemen t.a.v. R—C-tijden
(fig. 4c) kunnen we de blokken met hoge flanksteilheid be
reiken. Men maakt in de praktijk gebruik van speciale pulseformers, impulsvormers, waarbij tijdsduur (= lengte) en
hoogte (= spanning) geregeld worden. Maar het is goed op
dit ogenblik uitdrukkelijk vast te stellen, dat alleen maar de
leading edge, het voorfront belangrijk is; de rest van de puls
en de achterflank is niet zo belangrijk. Welnu, aan de zenderzijde heeft men met zorg deze impulsen opgewekt; lang
durige 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.

HET VIDEOSIGNAAL
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 laagfrequentiesignaal, b.v. een geluidsignaal, kunnen we ook het
videosignaal op een oscillograaf zichtbaar maken.
Dit videosignaal is het signaal dat we op het rooster van
de beeldbuis brengen en stelt in feite één lijn uit een t e I evisietestbeeld 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,
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waardoor men onvolkomenheden in hel ontvangen beeld kan
vaststellen; wij komen hierop terug.
Het beeld op de oscillograaf stelt de spanningen op het
rooster van de beeldbuis voor. We kunnen die gemakkelijk
vertalen; de punten „boven" in het beeld geven de donkere
punten weer; de punten „beneden" in het beeld stellen de
lichte partijen voor. Aangezien we 2021/2 lijnen per beeld
schrijven, want 't is een beeldje van de Engelse TV, krijgen
we dus 2021/2 X zo'n beeldje gescheiden door een lijnsynchronisatie-impuls (fig. 6).

A. Testbeeld van de Engelse I-T-A
televisiezender, de Independent
Television Authority, die door
middel van reclame-uitzendingen zijn onkosten bestrijdt.
B. Dit is de foto van één lijn (bij
B), d.w.z. van het spanningsverloop op het rooster van de
beeldbuis, zoals dit voor die lijn
op een oscilloscope te zien was.
C. het stukje van beeld B, dat
door een wit lijntje onder
streept is, zien we hier wat uit
gerekt.

asassoJ

V V ïe—^
roüT

fig. 6
Oscillogram van een televisisignaal:
beeldinhoud van enige lijnen, ge
scheiden door Hjn-synchronisatiesignalen (lijn-impulsen).

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 videosignaal
begint. Ook na het beëindigen van het videosignaal zien we
een kort tijdsverloop voordat de impuls weer begint.
Men noemt deze „ruimte" resp. de v o o r s t o e p en de
achterstoep.
Dat wil zeggen vóór en na de impuls. Wanneer n.l. 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 „zwarter 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
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even op adem te komen; de voorstoep schept deze gelegen
heid t.a.v. de impuls.
Later zullen we zien hoe bij het pos. modulatiesysteem deze
vóór- en achterstoep dienstbaar gemaakt kunnen worden aan
de autom. sterkteregeling.
Verder heeft men afgesproken bij de nader te noemen nega
tieve 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.l.
niet langer bij 0 % maar bij 10 %, dit in verband met het
later te bespreken interdraaggolfsysteem voor het
geluid. Waren die 10 % niet aanwezig, dan zou bij afwezig
heid van een beeld ook geen geluid doorkomen en dat is
natuurlijk ongewenst. Wanneer we zo fig. 7 aanzien blijkt er
feitelijk maar een gering gedeelte van het Yideosignaalvermogen voor de beeldinhoud gebruikt te worden.
In het nu volgende betoog zullen we de gebeurtenissen be
zien, zoals die bij een videosignaal volgens het CCIR systeem
met 625 lijnen worden uitgezonden. In grote trekken verschil
len deze gebeurtenissen niet veel met het verloop in de
andere televisiesystemen; in een tabel zullen we verderop
in deze les de verschilpunten nader vermelden.

RASTERSYNCHRONISATIE-IMPULS
Wanneer we nu echter zo'n halfraster volgeschreven 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 verlengde puls; er zijn echter ver-

mitr wmv.puti

i
fig. 8
De eenvoudigste vorm van een
rastersynchronisatie-impuls.
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schillende redenen aan te wijzen waarom dit niet zo een
voudig kan gaan. Bovendien vinden we in verband met de
interliniëring namelijk 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 samenge
steld.
Vanzelfsprekend mogen de even- en oneven rasters niet op
dezelfde manier aangesloten 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 raseter; een veel grotere moeilijkheid wordt
echter gevormd door de omstandigheid, dat tijdens het rastersynchronisatiesignaal de lijn-synchronisatie gewoon door moet
gaan.
Hen heeft deze moeilijkheid opgelost door het invoeren van
een aantal z.g. egalisatie-impulsen vóór en na het rastersynchronisatiesignaal, die evenwel korter van tijdsduur zijn
dan een gewone lijn-impuls, terwijl bovendien er z.g. omge
keerde impulsen worden afgevuurd tijdens het rastersynchronisatiesignaal, dat daardoor uiteenvalt in een aantal impulsen
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(fig. 9), die langer duren dan een lijn-impuls. Door deze maat
regelen wordt dus de lijn-impuls steeds onderhouden; we
zien hierin het bewijs, dat feitelijk het voorfront van de
impulsen voor de synchronisatie voldoende is. Dit gehele ver
schijnsel duurt 9 lijnperioden, n.1. 3 Yoor de egalisatie-impulsen, 3 voor de raster-impuls en 3 voor de andere egalisatieimpulsen.
Van de tijd die we voor de rasterterugslag nodig hebben
(20 L) zijn tot dusver echter slechts 3 + 3 + 3 = 9L ver
lopen.
Wat gebeurt er nu in de rest van de tijd? Nu, we hebben
gedurende de terugslagtijd van de straal naar de bovenkant
van het beeldscherm tijdelijk de lijnsynchronisatie, 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 lijnafbuigingsgenerator toch nog onderbroken worden en
bij magnetische afbuiging mag dat niet. We geven dus nog
een aantal lijnsynchronisatiesignalen, doch zonder beeldinhoud
daartussen. De toestand is dus zo, dat de horizontale be
weging 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 vertikale
beweging. Doch dan begint de langzame vertikale beneden
waartse 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 boven 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 be
ginnen 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 lijnperioden de
terugslagperiode van de verticale afbuiging achter de rug is
begint de eerste lijn van de oneven lijnen (bij b). Uit de
aard der zaak is dat ook maar een half lijntje. B zien we be
ginnen met de laatste lijnen van het oneven raster; bij c
beginnen de egalisatiepulsen.

fig. 9
In deze figuur zijn voor de duide
lijkheid de impulsen voor lijn- en
rastersynchronisatiesignalen geheel
zwart gemaakt. Duidelijk zien we,
dat het rastersynchronisatiesignaal
in meerdere kleinere impulsen uit
eengevallen is door de z.g. omge
keerde impulsen.
Verder zien we de nummering van
de lijnen van 1—625 en het verband
tussen even en oneven lijnen.
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Weer na 20 X L, dus 20 lijnperioden (bij D) beginnen de
eerste lijnen van het even raster. In C geven we een ver
eenvoudigd beeld, waarin de lijnen van de even en on
even rasters duidelijk uitkomen.
Voor de duidelijkheid zijn de impulskopjes hier zwart ge
maakt; 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 rastersynchronisatie-impulsen niet op gelijke tijdsafstanden zouden gegeven
625
worden; dit is wèl het geval, n.l. na------- = 312^ lijn-periode.
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fig. 10
Hier zien we een andere lijn uit
hetzelfde testbeeld, doch nu met
de synchronisatie-impulsen. In
de tekening erboven zijn de
vóór- en achterstoep aange
geven met daarbij optredende
uitslingerverschijnselen (zie x).

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 half tussen 2 im
pulsen in.
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 behangseltjë 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 gelijkrichting van een m.f.-signaal;
men heeft hierbij gebruik gemaakt van een normale diodedetector, want het m.f.-signaal is in amplitude gemodu
leerd (A.M.). In fig. 11 zien we ten eerste een m.f.-signaal

A
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leerd (A.M.).
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fig. 11
A. Gemoduleerde h.f. draaggolf.
B. Ontvangschakeling.
C. Laagfrequent signaal, verkre
gen uit schakeling B.
D. Ontvangschakeling met omgekeerd geschakelde diode.
E. Laagfrequent signaal, verkre
gen uit schakeling D.
Op ons oor maakt het geluid van C
precies dezelfde indruk als van E.
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Nu keren we eerst even terug naar de radiotechniek; in fig. 11
zien we ten eerste een m.f. signaal van een A.M. g e I u i d szender, 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 den dag komen. Daar
het bij geluid om drukverschillen gaat doet het er niet toe
welke schakeling we gebruiken.
Bij een beeldoverdracht gaat het echter om wit of zwart.
Zouden we verkeerd omschakelen, dan krijgen we een nega
tief beeld, dat we uit de fotografie kennen doch hier bepaald
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ongewenst is. Wel kan men echter van deze mogelijkheid
gebruik maken in grote fotografische inrichtingen, waar m«n
over een televisie-opnamekamera + televisie-ontvanger be*
schikt. Men kan dan n.l. een foto negatief als P o sitie*
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 video-

I

UWWï
signaal berust n.l. op de z.g. positieve beeldmodulatie die
o.a. in Engeland, Frankrijk 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 toegepast (zie fig. 13).

«

♦

fig. 12
Positieve beeldmodulatie. Links de
gemoduleerde draaggolf, midden de
diodeschakeling, rechts het verkre
gen videosignaal.

AJWlr"
fig. 13

We zien hierbij, dat de videosignalen bij positieve modu
latie zijn verkregen door de gelijkrichter-diode op een be
paalde manier te schakelen, fig. 12 en 13, terwijl de video
signalen 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 alle op éénzelfde manier te tekenen,
n.l. met de synchronisatie-impulsen naar boven. Wij gaan dat
ook doen maar in ons achterhoofd bewaren we de gedachte
aan de manier, waarop deze grafieken verkregen zijn. Waar
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 % gedaan
wordt. Nu, hierin heeft men de synchronisatiesignalen onder
gebracht. Men behoeft aan de zenderzijde niets anders te
doen dan even de draaggolf te onderdrukken en men heeft

Negatieve beeldmodulatie. Links de
gemod. draaggolf, midden de diode
schakeling, rechts het videosignaal.
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fig. 14
Negatieve beeldmodulatie. Links de
ongemoduleerde draaggolf; daar
naast dezelfde ongemod. draaggolf,
doch met lljnsynchronisatie-impulsen. Rechts het gemoduleerde tele
visiesignaal.
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fig. 15
Positieve beeldmodulatie. Links
weer het ongemoduleerde h.f. sig
naal, midden idem, doch met lijnsynchronisatie-impulsen, rechts het
gemoduleerde televisiesignaal.
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een synchronisatie-impuls (zie fig. 14), waarin we de volgens
het positieve modulatiesysteem verkregen draaggolf afbeelden.
En nu komt de negatieve beeldmodulatie aan
de beurt.
Wanneer we hier van de nullijn uitgaan met de modulatie
dan gaan we reeds aanstonds beeldmodulatiezaken doen:
beginnende bij 0 % krijgen we eerst het wit-niveau; we door
lopen 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 ge
bied kunnen opbrengen.
Nu moeten we even oppassen dat we geen verkeerde conconclusie trekken: wanneer we de synchronisatie-impulsen eens
oven buiten beschouwing laten, hebben we met een normale
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 maxi
mumwaarde bereikt, doch slechts 75 % daarvan.
Want het signaal bevat niet alleen beeldsignalen maar tevens
synchronisatie-impulsen en tijdens het uitzenden van die im
pulsen vindt er géén beeldmodulatie plaats doch wordt bij de
negatieve modulatie-methode de draaggolfamplitude tijdelijk
verhoogd, totdat hij zijn voorgenomen waarde van 100 % be
reikt heeft. Welke vóór- of nadelen bevatten nu deze geheel
tegengestelde modulatiemethoden? De Engelsen waren on
tegenzeggelijk de eersten met hun pos. modulatiesysteem:
of men toentertijd de voor- en nadelen 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 beeldsignaaldetectie een r e g el
spa n n i n g verkregen worden, wat bij positieve modulatie
nog al voeten in aarde heeft, want het video-niveau is uit de
aard der zaak zeer inconstant en vormt geen uitgangspunt
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 negatief beeld, dan komt er tijdelijk een zwarte stip
of streep. Komt dezelfde piek in een positief gemoduleerd
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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 synchronisatie-impuls of met een ver
dwaalde storingspiek te maken heeft.
Maar men heeft door „clippers" (= afknippers) kans gezien
de schadelijke gevolgen in storingen in de beeldinhoud voor
de positieve modulatie te verminderen en anderzijds bij nega
tieve modulatie door vernuftige vliegwiel- en andere schake
lingen de synchronisatie immuum 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-impulsen. We
weten echter tevens, dat er verschillende systemen van uit
zenden bestaan, die onderling zozeer verschillen, dat men
voor het ontvangen van al deze systemen beslist over daar
toe ingerichte ontvangers moet beschikken.

.—zwart nivaau

witnlvtau
wi: niveau
W0%mc«J.

fig. 16
Een storingspiek in een posi
tief gemoduleerd televisiesignaal;
in werkelijkheid zal de amplitude
niet zo groot zijn.
-zwarte storingspiek

Jl

DIVERSE SYSTEMEN

Een storingspiek in een nega
tief gemoduleerd televisiesignaal.
Ook hier is de piek overdreven ge
tekend (zie ook pag. 3—15).

We zullen nu overgaan tot bespreking van de gebruikelijke
systemen en maken daarbij gebruik van verschillende standaard
grafieken.
In deze grafieken zien we, dat als maateenheid steeds de
tijdsduur van één lijn is gekozen, uitgedrukt met L, de lijn
periode.
In feite bestaat deze tijdsduur dus uit de tijd dat we een lijn
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fig. 18
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 stan
daardsignaal (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, Brazilië
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 bestaan slechts onderlinge verschillen
in het geluidskanaal.
Opvallend is hierbij het eenvoudige rastersynchronisatiesignaal.
Het Engelse standaardsignaal zullen we hier als zijnde van

Het televisiesignaal volgens de
C.C.I.R. standaard (625 lijnen,
negatieve modulatie).
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fig. 19
Het Franse televisiesignaal volgens
de Franse normen, positieve modu
latie.
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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 ge
bruikt 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 Nederlandsetelevisiezenders 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.
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 oorspronkelijk 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
dan 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.

HET UJNENAANTAL
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 tegen
over: de beschikbare bandbreedte, dus aetherruimte. Want
de voor een televisiezender benodigde bandbreedte is groot,
zeer groot. Gelukkig is het mogelijk gebleken een deel van
de zijband te onderdrukken in de zender. Die wordt dus niet
uitgezonden; aan de ontvangstzijde is dit nagenoeg niet merk
baar en de winst aan vrijkomende zenderruimte weegt ruim
schoots op tegen eventuele bezwaren.
Voor we nu verder spreken over het lijnenaantal moeten we
eerst eens zien wat er nu eigenlijk verloren gaat aan beeld
inhoud door de aanwezigheid van de onmisbare lijnen rastersynchronisatiesignalen.
We doen dit met een systeem van 625 lijnen, maar zowel
voor het Engelse systeem met 405 als voor het Franse met
819 lijnen gelden in grote trekken dezelfde omstandigheden.
We zagen, dat er 2 X 20 = 40 lijnperioden, dus 40 L van de
625 verloren gaan bij de terugslag van de vertikale 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, waar
door 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 overblijvende stuk de verhouding 3 :4
voor hoogte tot breedte moet hebben.
Deze overblijvende 585 lijnen zouden het dus mogelijk
moeten maken in vertikale zin 585 onder elkaar liggende
beeldpunten zichtbaar te maken. Nu, als ze alle zwart waren,
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kunnen we die natuurlijk nooit onderscheiden, maar zouden
we ze allen wèl onderscheiden wanneer ze afwisselend zwart
en wit waren? of: is de beeldoplossing (zoals we dat noemen)
voldoende om 585 afzonderlijke beeldpunten te onder
scheiden?
Helaas is dit ten gevolge van verschijnselen, die de heer Keil
in Amerika heeft ontdekt niet het geval; vooral wanneer de
zwarte en witte beeldpunten niet recht onder elkaar liggen is
het aantal afzonderlijk waarneembare beeldpunten veel lager.
De oplossing bedraagt in ’t gunstigste geval 75 % daarvan, dus
ca. 440 beeldpunten; die 75 % noemen we de Kell-factor
(zie fig. 21b).
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fig. 20a

fig. 20b

Hel witte vakje laat ons zien, hoe
veel tijd er besteed wordt voor het
vertonen van het eigenlijke beeld;
het grijze gedeelte laat zien hoeveel
tijd er besteed wordt aan het hori
zontaal en vertikaal afbuigen van de
straal.

Het Kell-effect in beeld.
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fig. 21

Nu hebben we een punt van uitgang, want we mogen gerust
de eis stellen, dat ook de beeldoplossing in horizontale zin
minstens even goed is. Dat betekent dus bij een vierkant
beeldformaat óók 440 beeldpunten, maar omdat het beeld
rechthoekig is in de verhouding 4 :3 worden het er
4
— X 440 = ca. 590.
3
En dat is dan nog maar het zichtbare beeld van fig. 20, dal
maar ca. 85 % van de totale horizontale tijd duurt.
118
Inclusief de lijnterugslagtijd moesten we dus ------100

X 590

beeldpunten hebben, en zo komen we horizontaal op ca.
685 beeldpunten.
625 van die lijnen geven dan ca. 440.000 beeldpunten, die
samen een geheel beeld vormen.
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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 punten
zijn dus 11.000.000 halve of 55.000.000 hele sinusfiguren
nodig, en dat alles per seconde.
Hiermede ligt de videofrequentie voor deze beeldoplossing
vast op 5.500.000 Hz of 5,5 MHz, die dus de hoogst voor
komende frequentie is bij dit systeem. En de laagste frequen
tie? 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 reprodu
ceren, overeenkomende met de verschillende helderheidsniveau’s in de diverse beelden. We komen hierop later terug.
Zoals we uit de radiotechniek weten, vereist een dergelijk
gedetecteerd signaal een hoogfrequent bandbreedte, die het
dubbele bedraagt; de benodigde aetherruimte 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 ge
moduleerd is en waarvan de bandbreedte, hoewel véél smaller
dan van het televisiesignaal toch ook nog wel V2 MHz
breed is.

.

!

SEMI-ENKELZIJBANDUITZENDING

»*

1

fig. 22

i

:

T
-0:10»

!
fig. 23

:

i
■rs

}-«

fig. 24

X

i

Gelukkig heeft men wel niet een volledige, maar toch een
semi-zijbandonderdrukking kunnen 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 bedraagt; 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 systemen ligt
het hoger. Zie hiervoor de tabel.
Ongeacht het vermogen van de televisiezender is overeen
gekomen dat de verhouding in zendvermogen voor beeld tot
geluid zal bedragen 5:1, welke verhouding in de praktijk
juist gebleken is.
En dan krijgen we nog de kwestie van de polarisatie van het
televisiesignaal.
Dit wil zeggen, of het veld vertikaal of horizon
taal gepolariseerd is, waardoor de dipolen horizon
taal of vertikaal opgesteld moeten worden. Hierover later
meer.

fig. 22
Frequentiekarakteristiek voor
Londense televisiezender.

de

fig. 23
Frequentiekarakteristiek voor onze
televisiezenders met semi-éénzijbandonderd rukki ng.
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FREQUENTIEKARAKTERISTIEK
De kromme, de frequentiekarakteristiek voor een televisieontvanger ziet er zonder onderdrukte zijband uit als in fig. 22.
Het is nog slechts de Londense televisiezender, die een der
gelijke karakteristiek er op nahoudt; voor het C.C.I.R.-systeem
ziet de kromme er uit als in fig. 23.

’

Nu za! 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 snijden, 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 toegepaste hoge zendfrequenties. In het overzicht
zien we de voor televisie in Europa toegewezen banden.
In de laatste tijd gaat men er toe over, de hoogste frequentiebanden, kanaal 11 in gebruik te nemen (in Duitsland); in
Engeland gebruikt men voor de Londense televisiezender de
laagste frequentieband, waardoor betrekkelijk eenvoudige ont
vangers mogelijk zijn. In Londen heeft, men oorspronkelijk
zelfs rechtuitontvangers gebruikt. De antennepolarisatie is
hierbij vertikaal. De later bijgebouwde Engelse televisie
zenders echters werken met hogere frequenties, doch het
lijnenaantal heeft men om onbegrijpelijke redenen niet ge
wijzigd.
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Storing door droogscheer-apparaat, links: op de oscilloscope,
rechts: op het beeldscherm (zie ook fig. 17 op blz. 3—11).

TABEL 1
TV-kanaal schema (Stockholm, juli 1952)
Golflengte
(m)

BAND I

tot.breedte
MHz

Beeld
MHz

Geluid
MHz

kanaal 2
kanaal 3
kanaal 4

47 ... 5*1

48.25
55.25
62.25

53.75
60.75
67.75

. 181
. 18S
. 195
. 202
. 209
. 216

175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25

180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75

1.72 . .
1.66 . .
i.59 . .
1.5*1 . .
1,49 . .
1,44 . .

(buiten Band III)
kanaal 11
216 .. . 223

217,25

222,75

1.39 . . . 1.35

BAND
kanaal
kanaal
kanaal
kanaal
kanaal
kanaal

S:::8

III
5
6
7
8
9
10

174 ..
181 ..
188 ..
195 ..
202 ..
209 ..

i

6.38 . . . 5.55
5.55 . . . 4.92
4,92 . . . 4.41
. 1.66
. 1.59
. 1.54
. 1.49
. 1.44
. 1,39
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TABEL 2
Systeem

Aantal lUnen ...........................
Kanaalbreedte
.......................
Afstand beelddraaggolf tot
kanaal grens ...............................
Afstand geluidsdraaggolf tot
kanaalgrens ...............................
Afstand beelddraaggolf tot
geluidsdraaggolf ...................
Video Bandbreedte ...............
Lijn-frequentie .......................
Raster-frequentie ...................
Beeld-frequentie ...................
Interliniëring ...........................
Beeldformaatverhouding
Richting van aftasting .......
Beeldmodulatie .......................
Geluidsmodulatie ...................
Zwart niveau ...........................
Wit niveau ...............................
Frequentie-zwaai ...................
Voorstoep ...................................
Achlerstoep ...............................
Lijnsynchr. impulsduur .......
Egalisatie impuls ...................
Aant. onderdrukte lijnen bij
vert. terugslag .......................

OIR

CCIR

Belg.
VI.

625
8

625
7

625
6

f3

per sec.
MHz

f4

MHz

+ 1.25 + 1.25

f6

MHz

— 0,25 — 0,25

f5

MHz
MHz
Hz
1-Iz
Hz
beeld
raster
br : h

A.M.

+ 6.5
6
15625
50
25

+ 5.5
5
15625
50
25

2 : 1
4 : 3

2 : 1
4 : 3

%
%
%
%
%
%

v.
v.
v.
v.

L
L
L
L

Ame
rika

819
14

525
6

819
6

405
5

— 2,75 — 1,25 + 1.25

+ io

+ 0.25 — 0.25

— 11,5 — 3.5
10,4
3
20475
20475
10125
50
50
50
25
25
25

iw

ïü iü

y y y y y y y y

*- Y > Y > Y
neg.
+ of — neg.
FM
75
10
20

Belg. Frank Enge
Fr.
rijk
land

FM
75
10
50 kHz
0.015
0.08
0.09
0,045
20

pos.
AM
25
= 3

}

0.16
0.08
40

+ 4.5
4
15750
60
30

lil
y Y

pos.
AM
25
= 3

pos.
AM
30
0

FM
75
il5

0,08

0.01
0.04
0.1

0.02
0.08
0.08
0.04

40

14

OIR
CCIR

Oost-Europese landen.
Rest van Europa met Brazilië en Australië.

Afstand beeld-kanaal tot geluidskanaal ...............................

Indien een -f- waarde is aangegeven, is de frequentie van het g eluids kanaal hoger dan van het beeld kanaal.

TABEL 3
BAND I en III
Kan.

1
2
2

GEPROJECTEERDE EN BESTAANDE TV ZENDERS
Bijzonderheden

Zender

Beeld
modulatie

Geluids
modulatie

Niet In gebruik.......
Vlaams programma
Programma NDR ..

(625 lijnen)
(625 lijnen)

Pos. - 6 kW
Neg. - 100 kW

AM - 1.5 kW
FM - 20 kW

Frans programma

(819 lijnen)

Pos. - 6 kW

AM - 1,5 kW

3

Antwerpen •)
BremenOldenburg
Luik ••)

4

Lopik *••)

Nederl. progr. (Bussum)

(625 lijnen)

Neg. - 20 kW

FM -

4 kW

5

Mierlo

Gereserv. voor Roermond

(625 lijnen)

Neg. - 25 kW

FM -

5 kW

5/6

Rijsel

Frans progr. (van Parijs) (819 lijnen)
(Stand 12 van 4 standaarden apparaat)
Nederl. progr. (Bussum) (625 lijnen)
Gereserveerd voor Smilde

6

Irnsum

7
7

Markelo
Goes
Luxemburg
Brussel PJ
FeldbergTaunus
Langenberg
en Hamburg
Brussel JP

7
8
6
9
10
10
11

Harz-Torfhaus
Keulen en
Teutoburgerwald

l*

(819 lijnen)

25
50
30
5
Pos.

kW
kW
kW
kW
30 kW

FM
FM
FM
FM
AM

- 5 kW
- 10 kW
- 6 kW
- 1 kW
- 6 kW

Pos. - 2 kW

AM - 0.5 kW

Hessischer Rundfunk (HR) (625 lijnen)
Nord- und Westdeutscher Rundfunk
Verband (NWRV)
(625 lijnen)
Vlaams programma

Neg. - 100 kW

FM - 20 kW

Neg. - 92 kW
Pos. - 2 kW

FM - 20 kW
AM - 0,5 kW

(Programma NDR)

Neg. - 100 kW
Neg. - 5 kW
Neg. - 100 kW

FM - 20 kW
FM - 1 kW
FM - 20 kW

Frans programma

»»

M
M

•) Ook in gebruik in Duitsland; Zwitserland
*•) Ook in gebruik in Duitsland; Spanje
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AM

Pos. - kW

(819 lijnen)

(625 lijnen)

•••) Ook in gebruik in Denemarken; Duitsland;
Italië; Noorwegen; Zweden en Zwitserland.

*

BIBLIOTHEEK

jN.V.H.Ri
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 laatste lijn met beeldinhoud ge
geven?
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 vertikale afbuigsysteem?
11. Teken de schakeling van de gelijkrichtdiode voor het
positieve en voor het negatieve modulatie-systeem; teken
daarbij het gemoduleerde h.f. signaal en het gelijkgerichte
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 gemak
kelijke wijze een regelspanning verkrijgen voor een auto
matische sterkteregeling?
14. Vertel wat het Kell-effect is.
15. Vertel waarom we semi-enkelzijband uitzending toe
passen.
Teken de frequentiekarakteristiek en verklaar de vorm.
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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 Yan
de moeilijkheden, die we ontmoeten wanneer we een derge
lijke 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 prak
tisch niet uitvoerbaar en daarom komen v/e thans ook in
Engeland uitsluitend superheterodynes tegen, waarbij het om
schakelen veel minder moeilijkheden met zich brengt.
R.F. VERSTERKER EN MENGTRAP
Een groot voordeel van de „super" is wel, dat het zwaarte
punt 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.
Toch is de versterking op 23.75 MHz veel geringer dan op
de bij de normale ontvangtechniek gebruikelijke 465 kHz. 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 doorlaatbandbreedte in de
omgeving van 5 a 6 kHz; bij de televisie dient de breedte
7 MHz te zijn; een dergelijke bandbreedte is bij een middel
frequentie 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.
HOOGFREQUENTVERSTERKING
Wanneer we nu zoéven gelezen hebben, dat de hoogfrequent-versterking niet groot is in het voor de televisie
benutte frequentiegebied, dan zal het wel enige verbazing

Storing door ruis.
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wekken, dat vrijwel alle televisie-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 ont
vanger, en dit is misschien nog wel de belangrijkste reden
voor de aanwezigheid van de r.t. versterkingstrap. Want ruis
demonstreert zich op ons beeldscherm als „sneeuw" (fig. 1).
Nu moeten we niet denken, dat ruis uitsluitend op de zeer
korte golven voorkomt; ieder kent de ruis in het klankbeeld
bij radio-ontvangst 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 muziek
genot is nihil in verband met de ruis.
RUIS
Wat verstaan we nu onder ruisen, wat is de oorzaak van

ruis?

*

5

gelijkspanning

MiW

s

vWl/VwTS
Fig. 2

Boven: de grafische voorstelling
van een gelijkspanning.
Beneden: dezelfde gelijkspan
ning maar nu met „ruis" er op.
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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 koolweerstandje of draadgewonden weerstand is een bron van ruis,
maar elke weerstand of in het algemeen gezegd: elke ge
leider zal ruis veroorzaken zolang de temperatuur daarvan
hoger is dan het absolute 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 uiteindelijk 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 be
wegingen zijn toevallig en voor zover wij thans kunnen na
gaan volkomen systeemloos. Ook de snelheden zijn verschil
lend, maar uiteindelijk zijn er weer vele elektronen, die op
een bepaald ogenblik geheel onafhankelijk van elkaar tóch
dezelfde bewegingen verrichten, dus evenveel malen per
seconde heen- of weer vliegen. Uiteindelijk kan men zeggen,
dat hier inwendig een zéér groot aantal wisselstroompjes
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 zo
lang 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"
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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
ruisverschijnselen 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 „t h e r m i s c he rui s".
Daar de ruis zoals we zagen een wisselstroomverschijnsel is,
dat op zéér vele en hoge frequenties voorkomt, ligt het voor
de hand, dat de totale hoeveelheid ruis, die in onze ontvanger
doordringt geheel afhankelijk is van de toegepaste band
breedte. 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 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 't algemeen
slechts ontwikkelt over ohmse weerstanden, zodat ruis in af
gestemde kringen zich slechts ontwikkelt over de verliesweerstand. Bij afgestemde kringen is dat de resonantieweerstand, dus de ohmse weerstand X Q; bij antenne-systemen en
kabels over de afsluitweerstandswaarde.

Fig. 3
Een signaal met ruis erop, ge
zien op de oscilloscoop (boven)
en in tekening (beneden).
Duidelijk zien we. dat ook de
lijnsynchronisatie-impulsen door
ruis overdekt zijn.

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 „h a g e I"-e f f e c t.
De sterk verhitte katode is hier als een belangrijke ruis-bron te
beschouwen, terwijl de ruimtelading om die katode een grote
rol speelt in de hoeveelheid geproduceerde ruis. Een ver
zadigde diode b.v. levert ettelijke malen meer ruis dan een
triode.
Een ernstige bron van ruis is de zgn. verdeelruis, die
door positieve schermroosters e.d. wordt veroorzaakt.
Want ook in deze buizen speelt het toeval een grote rol ten
opzichte van het aantal elektronen, dat in een bepaald tijds
verloop 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 hoogfrequente wisselstromen, dan zullen er vrij grote ver
schillen 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 elektronen-
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loop 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 constateren 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 verschillen; 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 onver
schillig, 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 beeld
buis een bepaalde videospanning, die dus door de boven
genoemde versterkingsorganen verkregen wordt uit het
antenne-signaol.
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 signaal : ruis
(= signal to noise); ruis van de ingangsschakeling is 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 sterkteverhoudingen in db uitdrukt, zegt men in dit ge
val: 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 beeldbuis maar een bepaalde minimum
waarde heeft, dan is de ontvangst acceptabel. Wordt die
waarde niet bereikt dan kunnen we door een zeer goede
en hoog opgetrokken antenne 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.
De signaalspanning op het rooster van de eerste buis, waar
van 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 /<V, (microvolts). Toch heeft in
de praktijk van de ontvangst op zeer korte golven dit begrip
niet voldaan; thans maakt men gebruik van de z.g. r u i stemperatuur om deze grensgevoeligheid in uit te druk
ken. Deze wordt dan weergegeven in 4 X k X To en uit
gedrukt in F, het ruisgetal. We zien dat hierin de konstante 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.
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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 voorbijrijdende ex
plosiemotoren (auto's en bromfietsen). Want ook deze storin
gen 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 ont
vangers wel, dienen we goed te onthouden, dat de „band
breedte” van de ontvanger hierin een belangrijke rol speelt.
Want zoals we zagen is „de ruis" de som van zeer vele
wisselspanningen van alle mogelijke frequen
ties. We gaan er hierbij van uit, dat de amplitudes van al
die 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 detec
tor krijgt dan van een „brede”. Het is hierbij net als bij de
regen: wanneer we een bierglas in de regen zetten en daar
naast een wastobbe, dan zal het water in beide „ontvangers”
even hoog komen te staan (= amplitude), maar de totale
hoeveelheid verschilt wel eventjes.
De formule, waarin aangegeven wordt hoeveel ruisspanning
V/- er over een weerstand gemeten wordt ziet er zo uit:
Vr = V 4 X kXÏXRxB
k is hierbij de zgn. konstante van Boltzmann = 1.38
10-23 J/°C, T is de absolute temperatuur (= kamertempera
tuur + 273° C) R is de betrokken weerstand en B de band
breedte uitgedrukt in Hertz. Uitgaande van een kamertempe
ratuur van 20° C vinden we in het algemeen:
Vr = V 1600 X R X B X 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. 4 — zie blz. 8).
Over deze ingangsimpedantie van buizen, die voor zeer hoge
frequenties heel laag is vergeleken met de impedanties voor
omroepgolven zullen 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 /«V; de buis-ingangsimpedantie van 1 megohm heeft
hierop geen invloed.
Zoals we reeds vertelden heeft elk huistype zijn eigen mate
van ruis, zelfs bij kortgesloten rooster. De hoeveelheid aan
de anode gemeten ruis nu stelt men voor als te zijn ont
staan uit de combinatie van een geheel ruisvrïje buis, met
op de roosterkring aangesloten een ruisende weerstand van
een bepaalde waarde. Men zegt dan: de aequivalente (= de
gelijkwaardige) ruisweerstand van die buis is zóveel ohm
(fig. 5).
De formule voor de aequivalente ruisweerstand van een
buis is:

P X la
Rae? = k X

s2

waarin k weer de konstante van Boltzmann (1.38 X 10-23
joule/graad) \a de anodestroom, f de frequentie en S de steil-

•♦Hip

•♦Hip

[mAJ ruiiilroom ir

Fig. 5
Links: Bü kortgesloten rooster
produceert de buis een hoeveel
heid ruis.
Rechts: De hoeveelheid ruis is
hier symbolisch voorgesteld als
een op het rooster aangesloten
weerstand, die de overeenkom
stige hoeveelheid ruis vertegen
woordigt (Racq).
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TABEL 1
Aequivalente rulswcerstand
van enkele huistypen.
EF50
EF80
EF85
ECC81
PCC88
PCC84

1400 ü
1000 /?
1500 o
450 Ü
300 &
700 ü

♦H*p

Fig. 4

Fig. 6

Links: De ingangsschakeling
van een buis met een L—C
kring. Parallel aan deze L—C
kring staat de ingangsimpedan
tie van de buis Ring, die zeer
afhankelijk is van hét huistype
en van de frequentie.
Rechts: dezelfde buis; de L—C
kring is voorgesteld door zijn
resonantie-impedantie
(blokkeer-weerstand). R^q; de in
gangsimpedantie van de buis is
RintJ. In serie hiermede mogen
we de aequivalente ruisweer
stand Raeq van de buis scha
kelen.

heid van de buis is. We mogen hieruit reeds concluderen,
dat een buis met een lage anodespanning en een
grote steilheid maar weinig ruis zal opleveren, met
andere woorden: Racq van een ruisarme buis is laag; van
een sterk ruisende buis is Racq hoog. In de tabel vinden we
de waarden van RacqEn om een indruk te geven van de ruisspannnig in het gebied
der zeer korte golven van een buis zonder aanhangende afstemkring met een R/.-C van 9000 ü, een aequivalente ruis
weerstand van Racq = 1000 & en een bandbreedte B van
7 MHz. De ruisspanning bedraagt dan 34 .«volt.
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 ont
vangst de Racq van de eerste buis laag moet zijn ten opzichte
van de kringresonantieweerstand Rlc en ingangsimpedantie
Rjhj7 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 roosterkring, 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 in de eerste kring zo belangrijk is vindt
zijn oorzaak in de versterking, die de ruis in de eerste buis
ondergaat.
De ingangsweerstand van verschillende typen buizen loopt
sterk uiteen Yoor 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 impedantie krijgen. Nu, ten eerste
speelt hierin de katoderoostercapaciteit een rol, omdat deze
zich werkelijk als een condensator gedraagt en voor hogere
frequenties een lage wisselstroomweerstand voorstelt.
Daarnaast maken we hier voor het eerst kennis met het ver
schijnsel, 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 popu
lair uit te drukken, niet bij benen, hetgeen resulteert in een
zekere dempende weerstand; als zodanig dienen we die in
gangsweerstand van een buis ook te beschouwen.
Door de roosterdraadjes strak op te spannen bij de vervaar
diging van de buis heeft men de z.g. gespannen-roostertriodes ontwikkeld (Spann-Gitterröhre). Bovendien heeft men
de afstand tussen rooster en katode hierdoor Yeel 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 de tabel 2 zijn dan
ook de waarden vermeld bij verschillende frequenties.
Wanneer we nu al deze gegevens verwerken voor een be
paald geval zien we, dat een bepaalde 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
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TABEL 2
ïngangswecrstanden van moderne buizen voor televisie bij
verschuilende frequenties.
Type

EF42
EF80
ECC81
PCC84
6BQ7

?

50 MHz

10
30
40
50
40

k.0
k.n
ko
kfl
k.0

100 MHz

1000
3000
5000
7000
4000

n
n
n
O
Q

200 MHz

300 MHz

950 Q
2000 a
4500 .Q
5000 Ü
1500 Q

950 .0
1000 O
3500 O

plaats een zo laag mogelijke aequivalente ruisweerstand van
de eerste buis. Daar in mengtrappen in het algemeen meer
ruis op zal treden dan in een versterkerbuis, laten we de
mengtrap dus steeds voorafgaan door een r.f. versterker*
trap.
Hiervoor gelden de volgende eisen:
buis met lage aequivalente ruisweerstand, met hoge ingangsweerstand met hoge steilheid en met lage inter-elektrodencapaciteit;
kring met hoge resonantie-impedantie; grote L en klein C;
gunstige aanpassing op de antenne.
Om een hoge resonantie-weerstand van de kring te ver
krijgen 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 eigencapaciteit van de spoel en de rooster-katodecapaciteit
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
temperatuursverhoging, die nog geruime tijd na het inscha-'
kelen optreedt. Het b ij stemmen van de kring geschiedt
door het bewegen van poederijzerkerntjes of koperen cylindertjes in de spoel, waarmede we de zelfinductie verhogen
of verlagen.
Wanneer we nu een hoogfrequentie-versterkingstrap nader
bezien, zullen we daarin zelden een pentodebuis aantreffen
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 scha
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 tóch maar een ruisarme
pentode heeft toegepast (fig. 7a).
Andere mogelijkheden bieden balansschakelingen, doch ook
deze dienen geneutraliseerd te worden (fig. 7b).

i
i

i

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
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Fig. 7a
Min of meer conventionele ingangsscliakeling met een pentode.
De koppeling tussen Lq en L2
moet zeer vast zijn.

7“

_n**rd*
volgtndt trap

Fig. 7b
Balans-ingangsschakeling met
twee trioden in normale scha
keling. Ti en T2 zijn neutraliserings-condensatortjes. De kop
peling tussen Lq en L2 is zeer
vast.

AVR (automatisch» vrrsWfkirvgs
regeling)

zal de geaarde roosterschakeling (ook wel genoemd roosterbasis-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
M 4- 1
normale schakeling,
X zo groot (ti is de versterkings-

Balans-ingangsschakeling
trioden in geaard-roostcrschakeling. De ingangsimpedantie
van deze schakeling is zéér
laag; de antenne doet tevens
dienst als afstemkrlng. Door de
grote demping is deze kring
zéér breed.

factor van de buis). De inwendige weerstand Rj van de aldus
geschakelde buis is groot ten opzichte van de in de anode
kring geschakelde LC-kring, wanneer we in de omgeving
van 200 MHz werken; het resultaat is dat de ingangsimpe
dantie van de roosterbasis-buis een nagenoeg uitsluitend
ohmse waarde bezit in de orde van 1/S; is de steilheid
10 mA/V, dan komen we op een ingangsweerstand van
100 ohm, een waarde die niet veraf ligt van de antenneimpedantie, waardoor men zelfs de gehele ingangskring kan
weglaten!
Eenvoudige doch zeer effectieve en ruisarme schakelingen
zijn met aldus geschakelde buizen mogelijk; om volledige af
scherming mogelijk te maken heeft men zeer speciale buisconstructies toegepast. Men moet er echter aan denken dat
de gloeidraad-katodecapaciteit parallel op de ingangs
kring 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 gelijkstroomvoeding 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 terugwerking 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
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Fig. 9

Fig. 10

Cascodeschakeling met seriegelijkstroomvoeding. BI werkt
in normale schakeling; B2 ech
ter werkt in geaard-roosterschakeling. De aarding van het
rooster geschiedt met de con
densator Cr.

Cascodeschakeling met parallelgelijkstroomvoeding (via de
smoorspoeltjes Sm).
Ook hier is het rooster B2 ge
aard met Cr.

vergelijken. In fig. 9 en 10 zien we deze beide voedings
mogelijkheden.
Er zijn vele schakelingsmogelijkheden met de cascode. Zo
kan men n.l. van één der beide trioden het rooster aan aarde
leggen, zodat hier cascode- en rooster-basisschakelingen ge
combineerd worden.
Hierbij krijgt de „beneden"-buis een heel lage belastingsweerstand RM, waardoor zijn versterking daalt tot 1. Het
„boven"-systeem versterkt echter behoorlijk, zodat de com
binatie 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

sooa

•Hip

\w.
SOOpF

Msooa

81

(fig. 11).

I

i

In het algemeen worden in deze schakelingen dubbel-triode
buizen toegepast, die betrekkelijk weinig meer kosten dan
pentodebuizen en vele voordelen boven dit type bezitten.
Bij het bovenstaande zijn we stilzwijgend ervan uitgegaan, dat
de roosterkring werd afgestemd. 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 antenne is niet omschakelbaar
en moet zo breed zijn in afstemming, dat men zonder om
schakeling vele kanalen moet kunnen omvatten.
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 mogelijke zelfinductie en zo laag mogelijke C, waarvoor de spoel-buis
en bedradingscapaciteiten dienst moeten doen.

w

WpF

-^82

Sm

3"*
SOOpF

Fig. 11
Ingangsschakeling met een dubbeltriode, waarbij BI als k atodevolger geschakeld is.
B2 is in roosterbasisschakeling
(met geaard rooster) toegepast.
De uitgangsimpedantie van Bl is laag; dit sluit
goed aan bij de lage i ngangsimpedantie van
B2.
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AUTOMATISCHE STERKTEREGELING
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Fig. 12
Voor de zeer hoge frequenties
is de door de buis gevormde
dempingsweerstand Rj ng veel
lager dan bij b.v. de middengolven.
Verlagen we de neg. spanning
op het rooster, dan wordt de
waarde van Rjn{r veel hoger, zo
dat de kring LC minder ge
dempt wordt. Bovendien wordt
de rooster-katodecapaciteit van
de buis, die parallel op de LCkring staat kleiner waar
door de frequentie waarop de
kring is afgestemd hoger
wordt.
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Fig. 13
Wanneer we een deel van de
katodeweerstand, b.v. 50 ohm
niet overbruggen door een ontkoppelcondensator treedt een
zekere tegenkoppeling op, waar
door de ingangsimpedantie Rjng
en Cg.j. vrijwel constant blijven
bij verandering van de A.S.R.
(die hier automatische contrastregeling heet).
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Bij al deze besprekingen is de automatische sterkteregeling
niet genoemd. 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.S.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.S.R., vooral wanneer 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 ingangsimpedantie 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).
Tenslotte wordt de L/C verhouding ongunstiger door die
toename van C, zodat de bandbreedte afneemt. Om een
idee te krijgen van zo'n capaciteitsverandering kunnen we
vaststellen, dat veranderingen van 5 pF gemeten zijn en dat
wil bij deze frequenties véél zeggen. En de ingangsimpedantie
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 onaan
gename verschijnsel nagenoeg geheel op, maar ten koste van
enige versterking van de buis (fig. 13). De invloed van de
A.S.R. zullen we bij de m.f. versterker nader bezien.
We komen nu aan de

In TV en FM ontvangers maakt men zonder uitzondering ge
bruik van de additieve mengmethode, omdat hierbij zo
wel 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 ingangsweerstand 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 antenne tot stand 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.
In het laatste seizoen is hierin wijziging gekomen ten gunste
van de pentode en wel voornamelijk om de in de laatste
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Fig. 14
Ingangsschakeling met de EF80
(pentode) als r.f. versterker en
de ECC81 als meng- en oscillatorbuis.

tijd toegepaste m.f. van 38,9 MHz, die betrekkelijk dicht bij
de te ontvangen frequentieband ligt. Hiervoor is de afscher
mende 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 derge
lijke schakeling wordt toegepast zien we in fig. 15, waarin
we bandfilterkoppeling zien toegepast tussen r.f. trap en
mengbuis.
„Zichtbare” condensatoren zijn hier niet toegepast, omdat de
onzichtbare bedradings- en eigencapaciteiten hier voldoende
zijn (fig. 15a).
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Schakeling van een moderne
De door stippellijnen omgeven
caroussel van de kanaalkiezer.
cillatorfrequentie gecorrigeerd

tuner.
spoelen bevinden zich op de
Met condensator C kan de os
worden.
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Fig. 15a

Fig. 16

Inductieve koppeling tussen r.f.
buis en mengbuis d.m.v. een
bandfilter. De afstemcapaciteiten worden gevormd door
buiscapaciteiten en
de eigencapaciteit
van de spoelen.

Koppeling van de r.f. trap met
het rooster van de volgende
buis d.m.v. een koppelcondensator. Spoel L is in feite afge
stemd door de eigencap. + Cak
(de anode-katode-capaciteit van
BI) en Cg.k (de roosterkatode
capaciteit van B2).
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Fig. 17
-j-koppeling tussen BI en B2
zoals die in de cascodeschakeling met serievoeding vaak
wordt toegepast.
Kringspoel is afgestemd met
CaR van BI en Ck.p van buis B2.
Dit filter dient om het afvallen
van de hoge frequenties tegen
te gaan.

De koppeling tussen de r.f. trap en de roosterkring van de
mengbuis kan overigens nog op verschillende andere manieren
plaats vinden, min of meer volgens oud en gebruikelijk recept.
De bekendste methode is met koppelcondensator, waarbij de
spoel in de anodekring van de r.f. buis blijft; de roosterkring
van de mengbuis heeft dan geen eigen afstemming (fig. 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 L 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 rooster-C
tevens de kring-C vormt (fig. 17). Men noemt dit een n (pi)
koppeling, waarbij een smoorspoel Ls de gelijkspanning op de
anode van de buis brengt; we zien hier ook wel vaak een
voedingsweerstand toegepast.
Het voordeel van deze schakeling is, dat de r.f. buis capaciteit
minder sterk belast wordt en de kring dus breder blijft; helaas
wordt de ruisconditie bij deze schakeling wat ongunstiger. In
verschillende cascodeschakelingen kwamen we dit n filter
reeds tegen.
OSCILLATOR

♦Htp

Tm
■(OU
«-f[IS
-L
7'

•<g:c.-vf

Fig. 18
Stabiele oscillatorschakeling.
C is hier de correctiecondensator voor de frequentie.
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Wanneer we nu de oscillator nader bezien kunnen we eigen
lijk niets bijzonders ontdekken, geen grote afwijkingen ten
opzichte van in de normale kortegolftechniek gebruikelijke
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 menglrap het geluids- en viodeosignaal ge
scheiden 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 fre
quentie-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 frequentieverioop wel heel erg groot moet zijn willen we er iets Yan

bemerken. We zullen daarom eerst op deze kwestie verder
ingaan bij de behandeling van het geluidssignaal.
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).

Fig. 19

oscilUtoc
199MH*
beelddraaggoK,
17525MHz

Uitgewerkt frequentie-schema
voor kanaal 5. De oscillatorfrequentie bedraagt 199 MHz;
de beeld-m.f. bedraagt dan
199 MHz—175.25 MHz = 23.75
MHz; de m.f. voor het geluid
bedraagt 199 MHz—180,75 MHz
= 18,25 MHz. Zoals we weten
bedraagt volgens de CCIR-normen de frequentie voor de geluidsdraaggolf 5,5 MHz meer
dan voor de beelddraaggolf,
dus 175,25 MHz + 5,5 MHz =
180,75 MHz.

beeld ml
23.75MHz

verschil 5.5MHz

goluidsdraaggolf18Q75MHz

geluids ml
18.25MHz

Om te beginnen moeten we vaststellen, dat in de praktijk uit
sluitend oscillator-frequenties worden toegepast, die hoger
liggen dan de te ontvangen beeld- en geluidsignalen. Theo
retisch 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 narigheden van dien aard.
We merken hierbij op, dat de gelijkloop van afstem- en
oscillatorkringen hier geen enkele rol speelt, omdat men in
de tuners geen continu-variabei 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 vanaf de frontplaat.
FREQUENTIESPEKTRUM
In fig. 20 zien we schematisch welke signalen we b.v. bij
kanaal 5 op het rooster van de mengbuis krijgen: beelddraag
golf met een freq. van 175,25 MHz en geluidsdraaggolf met
beeWdraaggolf
gduidsdraaggoU

oscillator- Irequmtie

vtrscM 55MHz
2375MHz boven de beelddraaggolf

1

1&25 NWz boven de gelvidsdraaggolf

2

4

6

8

10

een frequentie van 180,75 MHz. De hulposcillator levert een
signaal van 199 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 23,75 MHz en
voor het geluidsignaal wordt dat 18,25 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

12

14

16

18

20

22
24
—MHz

Fig. 20
Frequentie-schema in het alge
meen voor de CCIR-normen bij
een m.f. van 23,75 MHz voor
de beelddraaggolf.
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Frequentieschema voor de ka
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is het niet nodig hierop thans verder in te gaan; we komen
er in de les over de m.f. versterkers op terug.
In fig. 21 zien we het schema, waarin 6 televisiekanalen
zijn aangegeven, met hun draaggolfrequenties voor beeld en
geluid; verder zien we de bijbehorende oscillatorfrequenties
en tenslotte de resulterende m.f. draaggolven voor beeld en
geluid.
Bij bovenstaande beschouwingen zijn we uitgegaan van de
tot dusver gebruikelijke banden I en III; in de naaste toe
komst blijkt men in Duitsland reeds op de decimetergolven
(band IV) te willen overgaan. Sommige fabrikanten, o.a.
Telefünken hebben nu reeds in hun TV ontvangers de moge
lijkheden geschapen om achteraf een voorzetapparaatje in te
bouwen, bestaande uit menger met mengkristal-diode plus
een buis-oscillator (zie fig. 22); kennelijk ontbreekt de r.f. ver
sterking.

•nttnn*
0.S..4SpF

Fig. 22
Mengtrap met oscillator voor
het 200 MHz-gebied.
Als mengorgaan wordt een germaniumdiode benut; de oscillatorbuis is een EC93. Als
afstemorganen worden Lecherleidingen toegepast. De angeschiedt
tenne-aankopp el ing
met een % ;.-symmetreer lus.

L

-aC
mvngvt

De aldus verkregen middelfrequentie wordt dan verder ge
woon „rechtuit" versterkt in de reeds bestaande r.f. buis en
de mengbuis; de daar aanwezige oscillator wordt tot zwijgen
gebracht bij ontvangst van dat TV station in de decimeter
golven.
Noodzakelijk is hierbij, dat in deze ontvangers de middel
frequentie op 38,9 MHz wordt gebracht; we bedoelen dan de
middelfrequentie voor het interdraaggolf-systeem die voor
beeld- en geluidsignaal geldt en waarin zowel het beeld- als
het geluidsignaal versterkt worden, zij het dan niet even
sterk. Maar daarover later.
Momenteel treffen we echter in het merendeel van de
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TV ontvangers nog een m.f. van 23,75 MHz voor 't beeld en
van 18,25 MHz voor ’t geluid aan.
Men zou die decimetergolven hiermede natuurlijk ook wel
door het 2 X toepassen van golflengtetransformatie hebben
kunnen ontvangen, maar dat geeft maar extra kans op spiegels
en beeld-,.fluitjes", om het bekende overeenkomstige interferentie-verschijnsel uit de radiotechniek hier maar eens op
zijn boerenfluitjes te omschrijven.
Het schema van een dergelijke ,,toekomst"-schakeling zien
we in fig. 23 terwijl het blokschema van het schema volgens
fig. 22 in fig. 24 te zien is.

mt
C3fl-1p

0.7” iz
ii

: L
JT

I

1M

Een tuner voor de 200 MHzband (de decimeter-golven),
waarbij niet van Lecher-systemen doch van spoeltjes gebruik
is gemaakt.

Fig. 23
We hebben nu de verschillende schakel-mogelijkheden voor
de ingangs- en oscillatorkringen van onze televisie-ontvanger
gezien. Hoe ziet nu de gematerialiseerde werkelijkheid er
uit?
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Fig. 24

TUNER
In één opzicht zijn alle fabrikanten het wel eens: r.f. en
mengtrap + oscillator worden in één geheel afgeleverd,
voorzien van de buizen; we noemen deze eenheid de „tuner"
(Eng.) en eerlijk gezegd vind ik dit een bondige benaming,
vergeleken met „afstemeenheid".
Eén der veel toegepaste oplossingen is de „revolver-tuner”,
ook wel bekend als spoelencaroussel, waarin we
voor elk kanaal aantreffen: de complete benodigde set
spoelen, trimmers en condensatoren, inclusief eventuele neutrodyne condensatoren, alles onderling afgeschermd en, wat
het mooiste is, individueel uitwisselbaar (fig. 25).
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 viariabele C, met een lange
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Fig. 25a
Philips tuner.
Fig. 25c
Moderne Tuner met spoelencaroussel, fabrikaat: N.S.F.
Van buitenaf kunnen de zelfinducties worden bygeregeld.

Fig. 25b
Drukknop-Tuner (Grundig) van
onderen gezien. Op de boven
kant bevinden zich de huis
houders.

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 andere mogelijk
heid bestaat in het vergroten van een zelfinductie met een
sleepcontact; de kanaalkiezer heeft dan voor verschillende
kanalen een aantal stuitnokken. Voor zover ik weet is dit
systeem weer verlaten; een zeer veel toegepaste methode is
het door middel van schakelaars „verlengen" van z.g. Lecher-
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Fig. 26
systemen, die wat de vorm aangaat op een haarspeld lijken
(fig. 26). (De voorzetapparaten voor de decimetergolven
werken eveneens met dergelijke Lecher-systemen als afstemelementen; bij de behandeling van antenne's komen we op
deze systemen terug.) Tenslotte blijft nog over de tuner die
niet-uitwisselbare spoelen bevat, waarin de afstemming d.m.v.
kerntjes wordt gevarieerd, dus de z.g. variometerafstemming.
Ook hier wordt met stuitnokken gewerkt om de kanalen
„vast te leggen".
Vanzelf dient de tunner stabiel opgebouwd te zijn; bij voor
keur zal men deze niet op de warmste plek van de ontvanger
plaatsen; overigens is het mogelijk door toepassing van con
densatoren met negatieve A C in combinatie met conden
satoren met positieve A C toe te passen om temperatuursinvloeden te beknotten (met A C, lees delta C, wil men
zeggen: de procentuele verandering in capaciteit als gevolg
van één graad temperatuursverandering). Een volledige af
scherming 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".

Schakeling van een Tuner met
zgn. Lechersystemen. De r.f.
dubbeltriode geeft een balansingangsschakeling.
Ook de oscillator is vrij onge
bruikelijk, doch zeer effectief;
we zien ook hier een balans
schakeling.
Tenslotte zien we in het midden
de mengbuis, waarbü de beide
katodes en de beide anodes
doorverbonden zijn. Op de beide
roosters komen zowel de ver
sterkte antennesignalen van de
balans r.f. trioden als de oscillatorspanning (via condensa
toren van ca 2 pF) van de
balans-oscillator.
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VRAGEN BIJ DE VIERDE LES
1. Vertel iets over de kringruis.
2. Wat is de aequivalente ruisweerstand van een buis en
f

waarom heeft men dit begrip ingevoerd?
3. Bij een buis in het middengolfgebied bedraagt de z.g.
ingangsweerstand ca. één M jQ; 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 golven versterkt, veranderen?
6.

Welke nadelen heeft een pentode bij gebruik op zeer
hoge frequenties?

7. Welk nadeel heeft de triode versterkerbuis bij deze fre
quenties?
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 mogelijk 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 wan
neer gaat die een rol spelen.
12. Wat is het voordeel van de roosterbasisschakeling; wat
is het nadeel?
13.

Op welke manier maken we het mogelijk automatische
sterkteregeling toe te passen?

14.

De LC-roosterkring van de r.f. buis is sterk gedempt;
vertel waardoor en vertel tevens waarom deze demping
op deze plaats geen bezwaar oplevert.

15.

Wat verstaan we onder de signaal-ruisverhouding?

:•

r
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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 gekomen
zijn in de anodekring van die mengbuis, n.l. een beeldsignaal waarvan de middelfrequentie 23,75 MHz en een
geluidsignaal waarvan de middelfrequentie 18,25 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

Fig. 1
Een moderne m.f.-versterker, ge
monteerd op strip.
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Fig. 2
Het blokschema: de in deze les te
behandelen gedeelten zijn grijs ge
tint.

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. Trouwens, de
m.f.-versterker is ook lang niet gewoon; beide versterkers
zijn n.l. breedbandversterkers. De m.f.-versterker moet een
bandbreedte van 7 MHz (in Frankrijk 10,4 MHz) doorlaten en
de videoversterker een spektrum van 50 Hz ... 5 MHz.
We beginnen met de anodekring van de mengbuis. Hier
vinden we een r.f.-wisselspanning van 3 mV.
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vit

Spanningen van het video-signaal,
gemeten van top tot top.

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.
In feite krijgen we bij dergelijke videosignalen niet zozeer met
sinusvormige wisselspanningen te maken, doch met pulserende
gelijkspanningen, zodat men spreekt van t.t.-spanningen, dus
spanningen gemeten van top tot top (fig. 3).
We zouden daarbij uit kunnen gaan van de gedachte, dat
één trap m.f.-versterking voldoende 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 belangrijke redenen aan te wijzen
waarom een dergelijke opbouw ontoelaatbaar is. Ten eerste
is de middelfrequentversterker ons belangrijkste selectie
middel, want de selectiviteitseisen zijn ook in de televisiebanden 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 volts
moeten hebben, willen ze lineair werken.
Aan de andere kant 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 onvervormd
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. 4).

Fig. 4
Signaalspanningen. gemeten op div.
plaatsen in de TV-ontvanger.
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. Boven
dien komen in deze versterkers signaalvormen voor, die we
in de radiotechniek niet zullen aantreffen, n.!. impulsvormige
signalen.
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 ver
loop doch van een pulserende gelijkspanning.
De televisie-ontvanger nu moet deze impuls-vormige signalen
met zo weinig mogelijk vervorming versterken, want de ge
volgen van een dergelijke vervorming zijn de reeds eerder
genoemde in- en uitschakelverschijnselen, die de synchroni
sering in de war sturen. Doch de vervorming van video
signalen, 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
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aangeduid met „doorschot” (Eng. „overshoot”). Zij hebben
de neiging ons contrast te verkleinen. 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 spannings
verhoudingen 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 TV-beeldversterkers 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 vermeden te
worden.

BIBLIOTHEEK
\ N.V.H.B*

FAZE-VERVORMING
Een geheel nieuwe vervormingsmogelijkheid, waarover in de
radiotechniek (nog) niet gesproken 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 signaalvormen 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 krommevormen (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 weerstand.
Wanneer de hoek, waarover de faze draait voor alle frequen
ties 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. Een periode van een signaal van
1
100 Hz duurt ------- sec. en die van een signaal van 300 Hz
100
1
duurt------- sec. Wanneer beide signalen nu 60° gaan na-ijlen,
300
betekent dat voor het 100 Hz signaal een vertraging van
90°
1
1
------- X ------- sec. = ---------sec. Maar voor het 300 Hz signaal
360°
100
600
1
betekent dat ------- sec. Met andere woorden: het 300 Hz
1800
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De kromme van het signaal aan de
ingang van de versterker zien we
in A,; het is samengesteld uit fj
(100 PIz) en f2 (300 Hz).
Tengevolge van de koppelfilters
zijn beide signalen niet alleen ver
sterkt 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 fi en f2 maar ziet er
beslist anders uit dan het in
komend signaal A.

signaal wordt veel minder vertraagd dan het 100 Hz signaal.
Het resultaat zien we in het uiteindelijke beeld van de ge
combineerde kromme-vormen: dit is niet een getrouwe weer
gave van het oscillatorbeeld, dat we op de input zagen.
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We weten dat een condensator een voor-ijlen van 90° ver
oorzaakt, terwijl een spoel een na-ijlen van 90° veroorzaakt.
Door de spoel of de condensator in serie met een weerstand
te schakelen wordt de fazedraaiing in het algemeen gezegd
kleiner dan 90°. Daar de weerstand niet en de conden
sator of spoel wèl een frequenlie-afhankelijke weerstand be
zitten, zal een bepaald filter dat samengesteld is uit weerstand
+ spoel of condensator, voor signalen van verschiilende fre
quentie ook verschillende mate van fazc-draaiing veroorzaken.
In breedbandversterkers nu zal men door een oordeelkundige
combinatie van weerstand en spoel of condensator er voor
zorgen dat de totale loopt ij dvertraging door dc
gehele versterker heen gelijk is voor signalen van zowel
hoge als lage frequcn'.ie. Hei zal wel duidelijk zijn, dal
deze vertraging alsdan volstrekt niet van invloed op het
beeld is.
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 geschikt
heid namelijk van een buis voor brede-bandversterking wordt
bepaald door de verhouding S/C. S is hierbij de sleÜheid, ge
meten 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 Ca-k +
= Ctol

(fig. 6).
Fig. 6
6 kop

Uitgangscapaciteit C„ van buis 1
-f- ingangscapaciteit Cj van buis 2
zien we hier voorgesteld door Ct0(.
Bij deze voorstelling speelt de koppelcondensator Ckop geen rol; kan
voor deze hoge frequenties als een
kortsluiting worden beschouwd.
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Uit de aarde der zaak proberen we toch reeds de waarden
van Ca-k 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
10 mA/V te vervaardigen met zeer geringe buiscapaciteiten;
bij voorkeur gebruikt men in middelfrequcntversterkers
momenteel een pentode, de EF80, die hier werkelijk de voor
keur verdienen boven trioden in verband met de goede af
scherming door het schermrooster en de geringe buiscapaci
teiten.
Een volgende stelling is, dat het product van versterking en
bandbreedte evenredig is met de verhouding S/Ctof. C tot 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 wisselstroomweerstand omgekeerd evenredig
is met de frequentie, hierin een grote rol spelen. De frequentiekarakteristiek Yan een videofrequentie weerstandsversterker-
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Fig. 7

■I

Frequcntiekarakteristiek voor een
video-versterkertrap; bij gegeven S
en Ctot heeft het produkt van band
breedte B en versterking G» een
constante waarde. Bi X Gi =
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B2 x G2.

Fig. 8
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trap ziet er uit als fig. 7, terwijl die van een m.f.-trap 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 compensatie moedwillig zelfinducties
aanbrengen.
Welnu, wanneer we in een video-versterker elke aanwezige
capaciteit d.m.v. een extra zelfinductie afstemmen op de
FM-draaggolffrequentie en elke aanwezige zelfinductie d.m.v.
een extra capaciteit op diezelfde FM afstemmen verkrijgen
we uit figuur 7 de overeenkomstige figuur no. 8.
Deze verwantschap tussen a.f. en r.f.-versterking speelt bij
de normale radiotechniek volstrekt geen rol doch wel in de
televisietechniek; dit is dan ook de reden, dat wij hier de
videoversterker behandelen vóór de m.f.-versterker.
We weten uit de radiotechniek reeds dat voor hogere fre
quenties 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 vermin
deren 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 toevoeging van een zelfinductie (fig. 10).

(D

Frequentiekromme van een m.f.versterker met één afgestemde
kring tussen anode en rooster.
Bandbreedte B is maximaal 20 %
van de draaggolf.

Fig. 9
De inwendige buiscapaciteit Cu is
in feite een weerstand voor wissel
stroom Rw. Voor lage (audioof video-) frequenties is die weer
stand zeer hoog t.o.v. de belastingsweerstand Ru; voor hoge
frequenties wordt die Rw echter
zeer klein t.o.v. Ru, zodat voor deze
frequenties de outputspanning zal
afnemen. In feite staat de ingangscapaciteit Cinp van de v o 1 g e nd e
buis nog parallel aan die Rw, het
geen de verzwakking van de hoge
frequenties in de hand werkt (zie
fig. 6).
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Fig. 10
A) Een parallel-filter om het ver
lies aan versterking der hoge fre
quenties te compenseren;

B) een dergelijk filter opgenomen
in het anodecircuit;
c) een serie-filter, opgenomen tus

sen diode en video-versterkerbuis
D) de kromme van een dergelij
filter, waaruit duidelijk de ,,al
stemming" blijkt.
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Extra parallelcapaciteiten zal men tot elke prijs vermijden, om
dat deze evenals de reeds aanwezige bedradings- en buiscapaciteiten de versterking der hoge frequenties doen afvallen
en aldus de bandbreedte verkleinen.
Zeer effectieve filters bestaan uit de aard der zaak uit aan
eengeschakelde 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 ver
schillende trappen aangebrachte filtercomponenten. Bij TVontvangers hebben we echter zelden meer dan 2 trappen
videoversterking.
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Fig. 11
Verloop van stroom lp door
een weerstand bij het laden en
ontladen van 'n condensator C.
Verloop van de spanning Vp
over de condensator C tijdens het
laden en het ontladen; een
batterij vormt de gelijkspanningbron.
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Moeilijker wordt de zaak echter wanneer we spanningssprongen, dus zeer abrupte spanningsveranderingen in videoversterkers onvervormd 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 ver
anderen; het in een condensator opgezamelde vermogen is
zoals we weten gelijk aan: Wc = V2 CV2 (C = de capa
citeit, V is de spanning over de condensator).
Het afvloeien of toevloeien van stroom van of naar de con
densator gaat in de meeste gevallen over weerstand en kost
dus tijd (fig. 11).
Ook de stroom door zelfinducties kan niet plotseling of
sprongsgewijs worden vergroot of verkleind. Het vermogen,
opgezameld in een zelfinductie, de energie van het mag
netisch veld W^, = y2 Li2, waarbij L de waarde van de
zelfinductie in Henry's is en i de stroom (fig. 12).
De ideale spanningssprong zou er uit moeten zien als fig. 1
van les 3; 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 verandering 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".
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
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Fig. 12
Verloop van de stroom Ii door
spoel L en een weerstand bij het
i n - en uitschakelen van
een gelijkspanning.
Verloop van de spanning Vj ,
gemeten over spoel L tijdens het
in- en uitschakelen van
de stroom.
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gecompenseerd filter ligt het voor de hand, dat een dergelijk
filter niet a-periodisch meer genoemd kan worden en dat we
zelfs van een Q-waarde van zo'n filter kunnen spreken, doch
dat de toevoeging van parallel-weerstanden ons weer in staat
stelt eventuele opslinger-verschijnselen van deze L —C krin
gen, 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 % toelaatbaar en
deze waarde laat zich wonderlijk genoeg reeds bereiken, wan
neer elke afzonderlijke trap maar niet meer dan 5 % door
schot bevat; hierin dienen óók de m.f.-trappen te worden
begrepen. (Hoe we in de m. f.-v e r s t e r k e r s een gun
stige 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 vermijden van doorschot
in feite een grote controverse bestaat; in de praktijk zullen
we dus een compromis moeten zoeken waarbij tevens de
fazegelrouwheid 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 eigenschappen in serie schakelen. Door
middel van verschillende soorten filters poogt men dit te be
reiken; men ziet zowel serie- als parallel-filters. De grootte
van de koppelcondensator speelt een grote rol; hij mag niet
willekeurig groot genomen worden en moet zorgvuldig vrij
van aarde gemonteerd zijn, ook al weer om extra capaciteit te
vermijden. Tenslotte kan men de sprongkarakteristiek nog ver
beteren door de katodecondensator van de buis kleiner
te maken dan normaal noodzakelijk wordt geacht.
Men krijgt dan een spanningsafhankelijke stroomtegenkoppeling, mits de R —C-tijden R/,- —Cen 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 slech
ter wordt (fig. 14). In video-eindbuizen wordt deze tegenkoppeling wel toegepast, we komen hier op terug.

i

*/*c

Fig. 13
In fig. A zien we de „ideale”
sprongkarakteristiek, stijgtijd = 0;
doorschot = 0. In B zien we de
sprongkarakteristiek van een RCfiller als functie van de tijd. KCdeeld door de RC-tijd van het fil
ter. Doorschot is nul, stügtijd is
echter (te) groot geworden.
In C zien we verschillende karak
teristieken, behorende bij de ver
schillende waarden van Q. die het
filter aanneemt door wijziging van
L.
R2 X C
L
Voor Q = 1 zien we hei overshoot
oplopen lot 1,3 X H; we zeggen
dan = overshoot O = 30 %.

R

■HlIk
Fig. 14
Stroomtegenkoppeling voor videofrequenties d.m.v. een kleine ontkoppel-C in de katodcleiding. De
tijdconstante RC moet van beide
RC-filters gelijk zijn.
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DE MIDDELFREQUENT-VERSTERKER
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Fig. 15
Gemoduleerde draaggolf bij amplitudemodulatie. Omtrent de band
breedte geeft deze geen informatie,
wel zien we hierin de maximaal
toelaatbare amplitude.

Wat we in deze les tot dusver over sprongkarakteristiek en
faze-karakteristiek gezegd hebben geldt in onverminderde
mate voor breedband-middelfrequentversterkers.
Ook geldt voor deze versterker de eis, dat de buizen een
grote steilheid maar zéér lage interne buiscapaciteiten be
zitten.
Om tot een symmetrische 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 gaan, 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 beschou
wing laten, dan willen we vooraf fig. 15 bezien. Dit is de
§min of meer klassieke voorstelling van een amplitude ge
moduleerde draaggolf, die ontstaan is door het moduleren
van het r.f.-draaggolfsignaal met een laagfrequente trilling.
Toch voldoet deze voorstelling feitelijk slechts alleen maar,
wanneer we de amplitude 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 fo van 100.000 Hz, dus 100
kHz moduleren met een toon, dus een audiofrequentie fj van
1000 Hz dan ontstaan als mengresultaat: fo + fi = fnn1 en
fo — fi = fm2, met daarnaast: fo en f] dus in dit geval
101000 Hz, 99000 Hz en 100000 Hz, terwijl f2 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 fm1 en fm2
hangen uit de aard der zaak geheel af van de amplituden van
f0 en f1, de samenstellende wisselstromen; in deze regel
zullen ze kleiner zijn dan f1 (fig. 16).

r

Fig. 16
= f<> — *1Ï fm2 = fo + flf0 is de draaggolf; fi is een hoge
modulatiefrequentie. fmi is de onderztjband; fm2 is de bovenzijband;
we zien gestippeld de vereiste doorlaatkromme voor dit signaal.
Daaronder zien we hetzelfde, doch
voor 'n lage modulatiefrequentie fj.
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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 verlopen,
daar anders voor de betrokken frequentie een verzwakking
bij ontvangst optreedt. Voor lagere modulatie frequenties,
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b.v. 12 = 50 Hz ligt de zaak dan natuurlijk veel gunstiger.
Nu bestaan er verschillende manieren om een breedband
versterker te maken, n.l. a) met enkelvoudige filters,
zwaar gedempt met weerstanden om tot de gewenste band
breedte te komen, alle afgestemd op f0, 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. Rj/ is hier de
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loosterweerstand die tevens de dempingsweerstand is voor
kringspoel L; de roostercondensator Cfc is zo groot, dat de
impedantie laag is voor de betrokken frequenties; in feite is
C/,• een kortsluiting voor r.f.-wisselspanningen. De afstemcapaciteit van de L —C kring is in concretie niet aanwezig; daar
toe dienen de Cu + C/, resp. de uitgangs- en ingangscapaciteit van buizen B1 en B2. Om de kring af te stemmen kan
men een ijzeren of koperen kerntje (slug, Eng.) in of uit de
spoel schroeven.
Een poederijzerkerntje heeft hier geen zin. De metalen kern
tjes werken mede aan de verhoging der demping en zijn
goedkoper.
De demping van de L —C kring wordt gevormd door Rp,
maar parallel daarop staat de ingangsweerstand Ring buis B2.
Wanneer we Ru + Ring = R noemen, dan is de totale ver
sterking hier G = R X S (S = steilheid).
Hierbij kunnen we dan een vergelijking treffen met de reeds
besproken videoversterker: wanneer C (= Cm + Cf) ge
geven is, ligt het product van R en B (= bandbreedte) vast;
hoe kleiner C is, des te groter kan R zijn voor een bepaalde
versterking.
Wanneer we een aantal van deze kringen achter elkaar
schakelen zoals dit in m.f.-versterkers gebruikelijk is (in cas
cade zegt men dan), dan zal de totale selectiviteit en ver
sterking onvoldoende zijn.
Het andere geval met afzonderlijke kringen wordt interessant,
wanneer we een tweetal overigens geheel gelijke kringen met
gelijke Q (in opvolgende trappen) laten afwijken van het
midden fg van de doorlaatband. De 1e kring stemt men dan
evenveel ónder dat midden af als men de 2e er bóven af
stemt, zodat we de symmetrie bewaren. 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 Ru, ver
sterkt een veel smaller gebied en levert een veel groter
versterking.
De gezamenlijke krommen ziet er dan uit als in fig. 18 en 19
te zien is; men kan het aantal kringen er dan wel in aanzien.

LH R

Fig. 17
Spoel Lt in de anodekring van
buis Bi als afstemorgaan. Buiscapaciteiten vormen de afstem-C.
Daarnaast het vervangingsschema.
Hoe groter de S (steilheid) van Bi
en hoe kleiner C des te groter is
de versterking. Hoe kleiner R. des
te kleiner de versterking, doch des
te breder is de band.

A
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Fig. 18
Doorlaatkromme voor een verster
ker met 4 in cascade geschakelde
LC-filters; deze is ontstaan door
optelling van de krommen der
4 filters afzonderlijk.
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Fig. 20

Fig. 21

Door de omtrek van de halve cir
kel zijn 4 gelijke stukjes te ver
delen en op het midden van elk
stukje een loodlijn neer te later
verkrijgen we de 4 afzonderlijke
frequenties, waarop de filters van
fig. 18 zijn afgestemd.

Als 20, doch voor 5 filters. De
waarde van de dcmpingsweerstanden over de krin
gen worden door beproeving vast
gesteld.

A"

r~\
Fig. 19
Als 18. doch nu voor 5 filters.

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

5-12

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 gelijke stukken
als er afstemkringen zijn.
Het is deze methode die praktisch overal wordt toegepast;
over de detectordiode schakelt men de outputmeter en op de
ingang van de mengbuis brengt men met de meetgenerator
'achtereenvolgens een wisselspanning van elk der afzonderlijke
frequenties; elke kring wordt dan op de grootste output af
geregeld.
Tegen de schakeling van fig. 17 met de spoel in de anodekring en de weerstand R in de roosterkring van de volgende
buis bestaan bezwaren; wanneer namelijk een sterke stoorimpuls, b.v. van een auto, op de roostercondensator komt zal
deze de roostercondensator zo sterk kunnen worden opge
laden, 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 minstens 10 X zo groot zijn als de
rooster-katode-capaciteit van B2, anders zal er te weinig
spanning op het rooster komen door de ongunstige potentiometerschakeling C —C/l£/. De waarde van C staat dus daardoor
vast. En de waarde van Rp, 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 //sec. En in die tijd schrijven we meerdere lijnen. We zien
nu deze storing in fig. 22.
Daarom geeft men de voorkeur aan de schakeling volgens
fig. 23 waarbij de spoel op het rooster van buis B2 geschakeld

:

B?

Fig. 23
*

Dezelfde schakeling als in fig. 17.
doch spoel L en weerstand R heb
ben hier van plaats gewisseld.
is en de weerstand R« in de anodekring van buis B1. 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 +Spanning
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Fig. 24

Fig. 25

Bifilair gewikkelde spoel, schema
tisch voorgesteld.

Uitvoeringsvorm van een bifilair
gewikkelde spoel.

anodekring van B1 als in de roosterfkring van B2 een spoel
opneemt; beide spoelen worden echter tegelijkertijd opge
wikkeld, 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
♦ Hsp.

Fig. 26
Bandfilter; elke spoel is met een
weerstand gedempt.
hiermede minstens dezelfde resultaten verkrijgen als met de
verscherfde afstemming, maar ten eerste is de afstemming
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
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Rooster

opgenomen is in de automatische sterkteregeling, de ver
andering van de ingangscapaciteit van buis B2 het bandfiiter
„scheef" trekken tijdens het regelen (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 bandfiiter ongunstiger dan op een gestaggerde kring.

Wanneer door het veranderen van
de spanning op het rooster van de
buis (regelspanning) de roosterkatcdecapaciteit van de buis zich
wijzigt, verandert hiermee tevens
de afstem-C van de rechtse bandfilterspoel in fig. 26. Resultaat:
scheve kromme.
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SEMI-EENZIJBANDONTVANGST
Hetgeen hier over koppelfilters verteld is geldt voor normale
uitzendingen zonder onderdrukte zijband; het feit dat ook de
geluidzender binnen deze band moet worden versterkt brengt
geen moeilijkheden, omdat deze geluidsband relatief smal is.
Maar in werkelijkheid hebben we te maken met een semionderdrukt zijbandsysteem en dat brengt op verschillende
punten een verandering. In fig. 28 geven we een voorstelling
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Fig. 28
A. Draaggolf fo gemoduleerd met
fiï twee-zübanduitzending, ontvan
gen met 2-zijbandontvangst. De
sinusvorm is onbeschadigd.
B. Draaggolf fo gemoduleerd met
een lage f*; uitzending met semienkelzijbandonderdrukking. Afsnij
ding in ontvanger volgens de
Nyquistkromme van fig. 29 en 32.
De sinusvorm is enigszins bescha
digd. (Tijdas voor de duidelijkheid
wat uitgerekt).
C. Draaggolf. gemoduleerd met
een hoge frequentie ij, uitzending
met semi zijbandonderdrukking.
Afsnijding in ontvanger weer vol
gens de Nyquistkromme van fig. 29.
De sinusvorm is zwaar vervormd.
(Tijdas voor de duidelijkheid wat
uitgerekt).
D. Wanneer een uitzending met
enkelzijband-onderdrukking
semi
ontvangen zou worden met een nor
male ontvanger, zou de amplitudekromme in deze ontvanger er uit
zien als hierboven en dus niet als
de kromme van fig. E, die een ver
eenvoudigde vorm is van fig. 32.
De lagere frequenties zouden in dit
geval worden bevoordeeld.
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van een draaggolf fo, gemoduleerd met twee frequenties, fi
en f2. Wij zien nu, dat door het afsnijden nagenoeg alle zijbanden aan één kant van de draaggolf verloren gaan; de
laagste frequenties 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 product
van bandbreedte B en versterking G vast ligt voor een be
paalde waarde van buis-capaciteiten.
Een minder prettig punt komen we tegen op het gebied van
de fazegetrouwheid. Deze konden we d.m.v. compensatieschakelingen in 't video-gedeelte goed krijgen maar door het
afsnijden van een deel der zijbanden komt de fazegetrouw
heid weer in ’t gedrang.
Slechts door de zijflank van de kromme (men noemt een
dergelijke flank de Nyquist-flank) aan de kant van de onder
drukking een bepaalde vorm te geven kunnen we de faze
getrouwheid bewaren en er voor zorgen dat onze spanningssprongen niet vervormd raken (fig. 29).
Men overweegt om de door de afsnijding veroorzaakte fazevervorming te compenseren door het door de zender uitge
zonden signaal te wijzigen, te over-accentueren zou men
kunnen zeggen. Maar dan moet aan de ontvangerzijde nauw
gezet de krommevorm in de hand gehouden worden, hetgeen
mogelijk is door het afregelen van de afzonderlijke kringen.
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De genormaliseerde Nyquist-flank.
Daarnaast zien we in spiegelbeeld
3 afwijkende hellingen voor de
Nyquist-flank met daaronder de
uitwerking op de sprongkarakteristiek (vergerijk ook fig. 13).

ABSORBTIEKRINGEN
Maar voor normale, niet gecompenseerde zenders kan men
een fazegetrouwe m.f.-versterker bouwen door de nodige
absorpliekringen aan te brengen. In de allereerste plaats
dienen we dan deze absorptiekringen (vernietigings- of onderdrukkingsfilter) 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 onderdrukken, anders krijgen we geluid in het
beeld, v/a', even onaangenaam is als beeld-in-het-geluid, dat
zich als ratelen kenbaar maakt.
Bij AM-geluids-ontvangst met gescheiden m.f.-versterker dient
de amplitude van de draaggolf 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.
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 ver
schijnsel doet zich als een visgraatpatroontje voor bij FMmodulatie en is aldaar even ongewenst.
Passen we voor het geluid een afzonderlijke m.f.-versterker
toe zoals dat vroeger algemeen gebruikelijk was en thans
alleen nog maar voor in amplitude gemoduleerde (AM) geluidzenders (Engeland, België, Frankrijk), dan moeten we min
stens 2 absorptiekringen voor eigen geluid toepassen. Wan
neer we interdraaggolfmodulatie toepassen dan moeten we de
geluids-FM-zender evenwel wat 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 absorbtiekringen.
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 zijn moet aantreffen
in fig. 32.
Hier is trouwens tevens de invloed te zien van de absorptie
kringen. 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?
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Fig. 31
De verschillende afslcm- en ab
sorbtiekringen die' we in 't schema
van fig. 33 aantreffen.
De absorbtiekringen v—z zijn véél
scherper dan de afstemkringen
a—e. Zie voor het gezamenlijk
resultaat fig. 32.
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Fig. 32
De doorlaatkarakteristiek. verkre
gen met een m.f.-versterker vol
gens fig. 33. In de praktijk tekenen
we deze kromme veel vlakker
(fig. 16. 18. 19. 28).

5-15

»2Ö—

•nmengbus
Ik
«Op

EF80

EF80

3*.* MHz

10 k

fit- ij.

36.7MHz

Tp
1500

'4= ÏL -U

PI

”H -

tSMHÏ|

• rtgelcpannlng
uilgtsttldt rvgtlcpanning

Fig. 33
Schema van het m.f.-gedeelte van
een handelsontvanger, ingericht
voor Intercarrier-modulatie.
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Fig. 34b

Nu, in theorie zijn we daarin vrij bij ontvangers die voor
het geluid de interdraaggolfmodulatie 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 TV-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 moge
lijk bij de geluids-f.m. ligt.
Tussen die absorptiekringen en onze afstemkringen bestaat
nog een groot verschil; de onderdrukking 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 faze-draaiing, zodat hier naar een compromis
gezocht moet worden een minder scherp filter en in de videoversterker een tweede filter, waardoor de toon toch voldoende
onderdrukt is om het beeld niet te storen. In fig. 34 zien we
verschillende manieren van aankoppelen van absorptiefilters.
Bij dergelijke middelfrequentversterkers gebruikt men thans
vrijwel algemeen de EF80, een steile pentode met een steil
heid van ca. 7 mA/V. De ingangsweerstand van deze buis
heeft, wanneer we beneden de 40 MHz blijven, geen invloed;
uit dien hoofde worden de kringen niet gedempt.
Bij een bandbreedte van 5 MHz kunnen we op een ver
sterking per trap rekenen van 10; voor een vijftraps versterker

♦ Hip.

abs. kring
abc. kring

Fig. 34c

Verschillende mogelijkheden van
uitvoering en aankoppelen voor absorbtiefilters. De koppeling kan in
ductief of capacitief zijn.

5-16

*L

I

<!.
^m.f. kringen

nu 6*1*2=

üié

te 38.8MHz

T
I

Fig. 34d

betekent dat maar even een 100.000-voudige versterking.
Door middel van een later te bespreken automatische sterkteregeling kunen we dit versterkingscijfer naar behoefte ver
kleinen.
OPBOUW MF-VERSTERKER
Het is beslist niet eenvoudig een dergelijke 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 vol
strekt inductievrij te zijn; een z.g. doorvoercondensator is

ideaal.
De aanwezigheid van genereerneigingen kan men vaak her
kennen 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.

Crondgoll

Som der hogere
harmonischer!

Crondgoll en hogere
harmomschen in loze:
geen vervorming

_n_n_
Fazevervorming

Faievervorming:
grondgolf ijlt na

Faievervorming:
door hogere harmonischen

nn.

B.

A mplitudevervorming

V

c.

Amplitudevervorming.
150%)
grondgolf te klein

rux
A mp li/u de ver vorming:
Te kleine amplitude van de
hogere harmonischen veroorzaakI
onscherpte

Fig. 35
Om de eigenschappen van een
breedband-m.f.-versterker te onder
zoeken gebruikt men een meetzender, gemoduleerd met een z.g.
rechthoeksignaal. Dit kunnen we
ons samengesteld voorstellen uit
een grondgolf + een aantal harmonischen; we zien in de figuur
van boven naar beneden die grond
golf; daaronder de gezamenlijke
harmonischen (tot de 10e toe).
Daarnaast zien we het bloksignaal
aan de input van onze m.f.-ver
sterker.
En wat we nu in 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 bU vermeld; de gevolgen van de
fouten A, B en C op ons scherm
beeld zien we in fig. 36.
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Fig. 36
De fouten A, B en C. zoals die zich
op ons beeldscherm voordoen.
A. faze- en amplitude-vervorming;
B. faze-vervorming door uitslingerverschijnselen (hogere harmonischen) z.g. plastiek in ’t beeld;
C. vervorming, doordat de grond
golf te klein is. Reliëfachtig uit
zien van het beeld, dat uit twee
onderling een weinig verschoven
beelden lijkt te bestaan.
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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 sterk af en zodoende
krijgen we op de oscillograaf een indruk van de toestand.
Slechts wanneer met deze meting goede blokjes en met de
normale meting met meetzender en wobbler een goede amplitudekromme is verkregen mogen we zeggen dat de m.f.versterker in orde is.
In fig. 35 zien we de blok-beeldjes en daarnaast in fig. 36 de
beeldfouten zoals we die op het scherm te zien krijgen.
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 geschieden; veelal doet men dit met
een soldeerverbinding op het chassis, dat meestal uit ver
tinde, verkoperde of vercadmiumde staalplaat bestaat. Ook
wordt de centrale afstembus van de buis vaak voor dit doel
gebruikt; van daar gaat men dan met een zeer korte draad
naar het chassis (op een soldeerlip) (fig. 30).
♦ H*p
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Fig. 30
Volg«nd« trap

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 door
dringen 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 vaak schermbuisjes om de buizen plaatst (fig. 37).
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.

Alle tot een kring behorende ver
bindingen moeten naar één punt op
het chassis gebracht v/orden.

EF80

Het dwarsschotje wordt aan de
middenbus en contact 6 gesoldeerd;
het scheidt rooster en anode van de
buis.
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VRAGEN BIJ DE VIJFDE LES
1. In welke opzichten verschilt een

m.f.-versterker voor

brede doorlaatband van een m.f.-versterker voor de nor
male omroep, b.v. op 465 kHz?
2. Wat is faze-vervorming en waardoor kan die ontstaan?
3. Welke eisen stellen we aan een versterkerbuis voor brede
band m.f.-versterking?
4. Welke soorten kringen vinden we alzo in een m.f.-ver
sterker voor televisie?
5. In welk opzicht verschilt de opbouw van een afstemkring
van die van een absorbtiekring?
6. Teken

enige mogelijke schakelingen voor de koppel-

organen 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? (2 redenen)
11. Op

welke

frequenties

stemmen

we

onze

absorbtie-

kringen af?
12. Teken een m.f.-trap met de daarbij behorende kringen
en ontkoppelingen. Waarop moeten wij bij montage spe
ciaal letten?
13. Wat wordt er nu eigenlijk afgesneden bij een semienkelzijband-uitzending?
14. Noem eens 2 verschillende factoren, die de sprongkarakteristiek ongunstig beïnvloeden; er zijn er verschil
lende in de les genoemd.
15. Vertel wat van verscherfde afstemming; teken eens de
methode, die we zouden toepassen wanneer we zes m.f.kringen zouden willen gaan gebruiken.
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We zijn nu aangekomen op het punt waarop zich de duide
lijke verschillen tussen het C.C.I.R.-systeem (voor o.a. Neder
land 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 interporteuse) in verband met de grote ver
eenvoudigingen, die daardoor mogelijk zijn; bij de systemen
waarbij het geluid in amplitude is gemoduleerd (AM)
moet men voor het geluid een afzonderlijke middelfrequentversterker toepassen.
Voor we verder gaan dienen we echter uitdrukkelijk vast te
stellen, dat de wijze van beeldmodulatie positief of negatief
hier niets mee te maken heeft.

j

GELUIDS MF-VERSTERKER
We zullen beginnen met de afzonderlijke m.f.-versterker voor
het geluid, die oorspronkelijk trouwens ook voor de C.C.I.R.ontvangers werd toegepast (fig. 1). Zoals we bij de m.f.- en
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mengtrappen reeds zagen kunnen deze tevens dienen voor
dit geluidskanaal; na de mengbuis scheiden zich de geluids- en beeldwegen. In fig. 2 zien we een wijze van „uit• Hsp

lOOpj
mengbuis

l*ml
beeld

i

naar 2* m l beeld

IT

\

ECC81
!
Ml

I

oscillalor

van
r.i.buis

|
r

270
33

“pOOOp

kontras! regeling
beeld

£L

X

±

naar gelud mt.versterker

Fig. 2
Het geluids-m.f.-kanaal, uitgekop
peld na de mengbuis.
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koppelen", waarbij tevens de gelegenheid aangegrepen wordt
om te zorgen, dat er geen geluid in het beeldkanaal kan
belanden, want een dergelijke afstemkring voor het geluid
absorbeert „geluids”-energie uit de beeld-m.f.-versterker,
evenals een speciale absorbtiekring dit zou doen. In fig. 3
zien we, dat het geluid pas na de 1e 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 beeld
kanaal.
In fig. 4 zien we een dergelijke m.f.-versterker. Men past hier
uitsluitend bandfilters toe; twee a drie trappen zijn hier vol
doende, afhankelijk van de plaats waar we uitgekoppeld
hebben en tevens afhankelijk van wat er volgt: een normale
detector voor AM-geluid of een discriminator voor FM-demodulatie.
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
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Het geluids-m.f.-kanaal, uitgekop
peld na de eerste gemeenschappe
lijke m.f.-buis.

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 kanaalbreedte 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 (hg. 6). Een enkele maal
ziet men deze schakelingen uitgebreid met een noiseI i m i t e r, ook wel clipper genoemd, een storingsbegrenzer, die hoge storingspieken „afkapt", waardoor ze niet
tot de luidspreker kunnen doordringen. Meestal is het niveau
waarop men gaat afkappen instelbaar 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
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h220
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Fig. 6
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draaggolf

Fig. 7
Ongemoduleerde h.f. draaggolf.

AM verschilt en halen daarom eerst de kennis omtrent AM
even op.
In een AM-zender bevindt zich een zendbuis van groot ver
mogen. In ongemoduleerde toestand, dus in een zendpauze
zendt deze via de antenne een hoogfrequente wisselstroom in
de lucht. De amplitude van de uitgezonden r.f.-wisselstroom is geheel afhankelijk van de anodespanning van de
zendbuis (fig. 7).
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. 8). Het resultaat is dat de r.f.-draaggolf in
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Fig. 8a Zendbuis met a.f. modulator (Heissing modulatie).'

rrtn

a.f.-modulatiesignaal,
gemoduleerd op een
h.f.-draaggolf.

amplitude, dus in „hoogte" (= amplitude) van het r.f.signaal gemoduleerd is.
In de vorige les zagen we, dat dit een vereenvoudigde voor
stelling van het verschijnsel is; in werkelijkheid ontstaan door
deze modulatie niet alleen de draaggolf zelf, doch tevens
symetrisch gelegen zijbanden (zie fig. 28a uit les 5).
Wat zijn nu de „grenzen" bij AM-modulatie? Wel bij een
„zachte" passage, pianissimo 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 ge
luid, de a.f.-amplitude even groot is als van de r.f.-amplitude.
We zeggen dan: de zender is Yoor 100% gemoduleerd
(fig. 9). Nu kan men van een a.f.-signaal niet verwachten dat

Fig. 9

100% modulatie; de amplitude van
het a.f.-signaal is even groot als
die van het r.f.-signaal.
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het een gelijkmatig beeld geeft met al zijn pieken van drums
en pauken of stemverheffingen van baritons; men neemt daar
van 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 uit
schieter zoals we dat noemen, tot overbelasting van de
zender leidt.
FREQUENTIE MODULATIE
In mijn Radiocursus wordt hierop verder ingegaan. De „luid
heid" van een toon wordt dus vertolkt door de amplitude
van het r.f.-signaal, terwijl we de frequentie van de a.f.-trilling,
dus de „toonhoogte" zouden kunnen herkennen in de „om
hullende”, de vorm van de gemoduleerde r.f.-trilling, ten
minste 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 Yan 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 f0
1000 X per seconde van zijn nominaal-waarde gaan af
wijken, afwisselend naar onderen en naar boven. Hier
in drukken we dus de toonhoogte 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 ver
schil met AM: de luidheid kon daar nooit hoger worden dan
tot 100 % modulatie. Bij FM kan men echter gerust afspreken,
dat maximale luidheid uitgedrukt wordt door een frequentieafwijking, (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 f0. 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 ongemoduleerde draaggolf f0 = 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 f0 = 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 malen, 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 (f0) 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

!
|
Fig. 10
r.f.-signaal, gemoduleerd met een
1000 Hz signaal. Modulatiediepte
ca. 15 %.

*) Inplaats van deviatie (Eng.: deviation) spreekt men meestal
van frequentie-zwaai (Eng.: swing).
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Fig. 11a
FM-signaal, ongemoduleerd (komt
geheel overeen met een ongemodu
leerde draaggolf van een AMzender).

c

Fig. 11b
FM-signaal. gemoduleerd.

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 nood
zakelijk; 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 kanaalbreedte voor een dergelijk FMsignaal voor TV 75 + 75 kHz breed? Neen, dat is veel meer;
bovenstaande verklaring van FM is namelijk ook weer sterk
vereenvoudigd. In werkelijkheid ziet het frequentiespektrum
er héél anders uit: er ontstaan vele zijbanden, die veel verder
dan 75 kHz van de draaggolf f0 afliggen.
In fig. 11 zien we een ongemoduleerde draaggolf + een in
freq. gemoduleerde draaggolf. In fig. 12 zien we het frequena*
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tiespektrum Yoor 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 2^ X de
maximale frequentie-zwaai bedraagt.
PRE-EMPHASIS EN DE-EMPHASIS
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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 g$eft de frequentiekarakteristiek weer aan de ontvangerzijde. de de-emphasis-kromme.
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Fig. 14a
pre-emphasis-filter in zender.
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Omdat bij FM-ontvangst de ruis een rol gaat spelen, worden
aan de zenderzijde de hoge tonen extra versterkt uitgezon
den; men past hiervoor een filter toe, bestaande uit een R
en een C; de grootte daarvan drukt men uit in de tijdcon
stante, ook wel genoemd de RC-tijd; 50 /<sec. is bij de
C.C.l.R. gestandariseerd. Men noemt deze overdrijving „preemphasis” (zie fig. 13). Aan de kant van de ontvanger dient
deze overdrijving weer tot zijn normale proporties terugge
bracht te worden. We doen dat in een dé-emphasis-schakeling,
opgenomen in het a.f.-gedeelte. Het filtertje hierin zien we
in fig. 14. De gewenste tijdconstante bereiken we met b.v.
een condensator van 100 pF en een weerstand van 500 V.Q.
Maar ook de combinatie van een C van 500 pF en een
weerstand van 100 VO levert dezelfde tijdconstante (C uit
gedrukt in farad, R in ohm). Bij deze verzwakking, waardoor
de overdrijving weer verdwijnt, zullen mede de door de ont
vangst naar voren gekomen ruis-verschijnselen evenredig ver
zwakt worden.
VOORDELEN FM
In ieder geval zien we, dat dergelijke FM-uitzendingen 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 door
gelaten. De meeste van elektrische apparaten afkomstige
storingen zijn namelijk in amplitude gemoduleerde verschijn
selen; 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 ge
luidsterkte van b.v. een muziekuitzending inderdaad worden
weergegeven. Bij AM moet men deze verschillen comprimeren
om enerzijds overbelasting Yan de zender te voorkomen en
anderzijds te maken, dat de zachte passages niet in de achter
grondruis 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 feite is de reik
wijdte echter wèl groot, maar zijn onze ontvangmiddelen
onvoldoende voor het overbruggen van grote afstanden (ruisl).

K>0k

ingang

dt-tmpbasis filter

Fig. 14b
de-emphasis-filter in de ontvanger.
1 pF =
500 pF =

1
1.000.000.000.000
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sec. =
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.«sec. = 50 /«sec.
1.000.000

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 amplitudemodulatie 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 amplitude-piek dan loopt
nvt versterker

Bi
HF
input

ft m

begrenzer
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H
100k
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die „vast” in de buis, terwijl er tevens roosterstroom gaat
lopen, waardoor de secundaire van de m.f.-transformator daar
voor extra gedempt wordt. Een rol speelt de RC-tijd van
rooster-condensator Qg en roosterweerstand Rp. Is die te
groot, dan slaat het rooster te lang dicht. Goede combinaties
hebben een tijdconstante van 10 a 5 .«sec. (bijv. Rp = 100 k^3
en Cg — 50 pF). De regelkarakteristiek van een r.f.-pentode
zien we in fig. 16. In fig. 17 zien we een in frequentie ge
moduleerd r.f.-signaal, waarin tevens ongewenste amplitude
modulatie voorkomt.

*

Fig. 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 è 10 /«sec. moet be
zitten.
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Fig. 17
FM-signaal met ongewenste amplitude-modulatie.

Fig. 18
Ditzelfde signaal, doch nadat het
de begrenzer gepasseerd is.
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Fig. 16
Begrenzerkarakteristiek.
Langs de hor. as zijn uitgezet: de
m.f. spanning op het rooster van de
eerste buis in milli-volts en de
spanning op de begrenzerbuis in
volts; langs de vert. as zijn de
uitgangsspanningen aan de anode
van de begrenzerbuis uitgezet.
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Daaronder zien we dezelfde kromme, na 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 frequenties wel voor
komen.
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 Ratio-detector en c) de enneode, een zeer
speciale buis.
Bij beide eerstgenoemde methoden wordt het in f r e q u e nt i e-gemoduleerde signaal omgezet in een amplitude gemo
duleerd signaal, d.w.z. een signaal waarin de gewenste
amplitude-modulatie voorkomt; met de ongewenste amplitudemodulatie, 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.
Li—Ci

1/2—C2

af

BI

• Hsp

■L
Fig. 19

Fig.
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Foster-Seely fazedetector.

In feite hebben we hier te maken met 2 afzonderlijke LCkringen Lj —
en L2 —C2, die beide op eenzelfde frequentie
afgestemd zijn, n.l. op de nominale geluidsmiddelfrequentie f0.
De kringen zijn tegelijkertijd op 2 manieren gekoppeld, n.l.
inductief d.m.v. de spoelen en capacitief door mid
del van C kopp. De weerstanden Ri en R2 zijn gelijk; ook
Ci en C2 zijn gelijk.
Om nu de werking te begrijpen dienen we eerst eens een
normaal bandfilter nader te bezien (fig. 20). Ook hier hebben
we met twee gelijke, op één frequentie f^ afgestemde LC-

f

)

kringen te maken. Wanneer We nu met de generator G een
trilling met een frequentie fi op kring Lj — Ci brengen, zal
ook over L2 — C2 een spanning ontstaan; de grootte daarvan
zal afhankelijk van de 'koppelingsgraad zijn, doch in ieder
geval lager dan over Li — Ci. En de faze van deze wissel
spanning over L2 —C2? Nu, die zal normaler wijze 90° ver
schillen t.o.v. de faze over L-\ — C^.
Wanneer de frequentie van de door de generator geleverde
wisselspanning hoger wordt dan fj, dan verloopt zowel in
Lt —Ct als in L2 —C2 de faze, maar het belangrijkste voor
ons is, dat het fazeverschil tussen Et en E2 kleiner
wordt dan 90°; wordt de toegevoerde frequentie lager dan
fi, dan verlopen beide fazen zodanig, dat het fazeverschil
tussen Ei en E2 groter dan 90° wordt.
We keren weer terug naar onze fazediscriminator, waarvan
zoals we zagen de secundaire L2 —C2 op 2 manieren gevoed
wordt: inductief en capacitief. In fig. 21 vervangen we die
j*Hsp

i

Fig. 21

Gj = 1^ — Ci, Gj + G3 vormen de
vervanging voor L* L3 — C2.

'

i

2 voedingsmethoden door afzonderlijke generatoren: Gi ver
vangt Li — C] via de capacitieve koppeling en G2 en G3
tezamen vormen de vervanging voor de beide spoelhelften
van L2.
Wanneer het binnenkomende signaal nu dezelfde frequentie
heeft als waarop Li — Ci en L2 —C2 afgestemd zijn, dan staat
over Ri 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 (= Gi) hoger, wel, dan verschuift de faze van G2 en
G3 naar de éne kant en komt er b.v. over R2 een hogere
spanning dan over Ri; wordt de frequentie van het inkomend
signaal lager, wel, dan wordt de spanning over Ri groter
dan over R2. In beide gevallen, n.l. als de frequentie van G3
hoger of lager is dan van G1-2 zal er een spanningsverschil
tussen A en B ontstaan. Omdat deze spanningen nu gelijk
gericht worden, komen over die weerstanden Ri en R2 ver
schillende 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 Ri en R2, terwijl
deze spannnigen in rusttoestand, dus als de inkomende signaalspanning dezelfde frequentie heeft als de eigenresonantie van
Li —Ci en L2 — C2 (de nominaalfrequentie), aan elkaar gelijk
zijn.
In werkelijkheid zal de frequentie van het inkomend signaal
zeer veel malen per seconde heen- en weerpendelen om de
nominaalfrequentie en dus zullen de gelijkspanningen over
Ri en R2 evenvele malen een verschil te zien geven.
Welnu, dit verschil is in feite onze gewenste audiofrequente
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Fig. 22
Boven: het spanningverloop over
Ri; beneden: het spanningverloop
over R2; in het midden de resul
tante van beide krommen: de
karakteristieke Foster-Seely discriminator-kromme. In de gestippelde
lijnen zien we het resultaat bij
groter input: amplitude-variaties
komen dus óók tot uiting hetgeen
ongewenst is; een afzonderlijke be
grenzer is noodzakelijk.

I

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 nominaalfrequentie (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 ge
dachtengang 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.
Ter verduidelijking geef ik de grafieken van de spanningen
Ei en Ej die respectievelijk over Ri en R2 gemeten worden
t.g.v. de frequentiedeviatie; de resulterende laagfrequente
spanning zien we daartussen als a.f. (zie fig. 22).

Fig. 22b
Kromme van een Ratio-detector op
genomen met een oscilloscope; we
zien dat amplitudeveranderingen
geen invloed hebben op het werk
gebied (zie ook fig. 22. van de fazediscriminator, waarbij dit wèl het
geval is).
Voor de zeer nieuwsgierigen geef ik nog in fig. 23 de manier
waarop die krommen Ei en E2 ontstaan zijn.
Een groot nadeel kleeft aan deze faze-detector: wanneer de
generatorspanning Gj 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 toepassen van één of meer begrenzertrappen: de afge
geven spanning van deze fazedetector is voldoende om een
a.f.-buis te voeden.

\

//K~\ /O*

6-12

I
i

RATIO-DETECTOR
Het bezwaar van de mogelijkheid tot AM-detectie is volkomen
ondervangen door Seely in zijn ratio-detector (= vergelijkingsdetector). Wij vinden deze in fig. 24 en ontwaren alras, dat
die veel op de Riegger detector lijkt. In feite zijn hier de
beide dioden ,.medewerkend” geschakeld, de spanningen wor
den dus bij elkaar opgeteld en het resultaat is, dat over de
condensator over Ri + R2 een spanning te meten is, die
evenredig is met de amplitude van de inkomende draaggolf f0. Die condensator is een elco en heeft een capaciteit
van b.v. 10 /«F; van een a.f.-spanning is dus geen sprake over
die elco.
Maar tussen Ci 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 volmaakt on
afhankelijk is van de grootte der draaggolf, maar uitsluitend
afhangt van de grootte van frequent i e-z waai.
En ook hier hangt de frequentie van het audiosignaal helemaal
af van het aantal malen, dat per seconde de frequentie weg
zwaait en terugkomt.
Terwijl de spanningen over de weerstanden Ri en R2 dus bij
de discriminatorschakelingen vrijelijk kunnen stijgen en dalen
en alléén het verschil ervan wordt benut, is bij de ratiodetector bij ontvangst van een bepaalde draaggolf over de
beide weerstanden een gelijkspanning aanwezig, die door de

&

—nm
Fig. 24
Ratiodetector (principe-schakeling)
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Dezelfde schakeling, doch anders
getekend, zodat de brugschakeling
duidelijk herkend kan worden.
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elektrolytische condensator zo constant mogelijk wordt ge
houden. Een variatie in a.f.-ritme is onmogelijk.
Wat echter wél variëren kan is de spanning op het knoop
punt van de beide condensatoren Ci en C2 t.o.v. aarde, en
dat gebeurt dan ook zoals we hierboven zagen.
In de brugschakeling van fig. 24a geldt het volgende: ej : e2 =
V, : V*
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 V«.
We vinden nu: Vi = E — Vu en V2 = E + V«.
Wanneer we deze waarden invullen in de eerder genoemde
vergelijking ei : e2 = Vi : V2, dan krijgen we:
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Fig. 24b
Moderne Ratio-detector.
Er zijn 2 manieren om deze schake
ling toe te passen:
a) symmetrisch, waarbij het mid
denpunt tussen de beide weer
standen 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 toveroog kan op de aangegeven
wijze aangesloten worden.

ei X (E + VM) = e2 X (E - Vu)
ei X E + e, X Vu = e2 X E - e2 X VM
ei X Vu + e2 X Vu = e2 X E - ej X E
VM (e2 + e^) = E (e2 - ei)
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è2 - ê,

VM = E X

e2 + e!
We zien nu uit deze vergelijking dat de a.f. uitgangsspanning
van deze detector evenredig is met de verhouding van
de spanningen e2 — ei en e2 + e^
En we weten, dat dit de ingangsspanningen zijn op de
spoeltjes.
Vandaar de naam verhoudingsdetector (ratio-detector).
Wordt nu b.v.
= 5 V en e2 = 10 volt, dan is de spanning
5
1
X E = ------- X E = — X E.
15
3

10-5
VM =
10 + 5

Stijgen deze spanningen echter (terwijl de frequentie gelijk
blijft), bijvoorbeeld e2 tot 20 volt en ei tot 10 volt, dan is
20 - 10

Vu =

10
1
X E = ------- X E = — E.
30
3
20 + 10

Voor amplitude wisselingen is deze schakeling dus immuun.
Dank zij deze begrenzende werking behoeft men de ratiodetector 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 schakeling (in

r<

fig. 25).
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Fig. 25
Schakeling met de enneode; een be
grenzertrap is hierbij overbodig.
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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 ver
kregen worden op rooster 5 van de EQ80, terwijl tevens een
uitstekende begrenzing verkregen is, waardoor de vooraf
gaande 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 Philips-toestellen, de
buis nimmer toegepast.
Over het algemeen kunnen we zeggen, dat de gewone fazediscriminator 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-
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kelingen vervangen. De voordelen zijn: hebben geen gloeistroom nodig, missen dus bromneigingen, hebben zeer geringe
eigencapaciteit en een lang leven. In lig. 26 zien we schake
lingen 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
tonen (de pré-emphasis) weer te niet doen; we doen dit met
een dé-emphasis-filter, dat eveneens een waarde van 50 /<sec.
moet bezitten.
De luidsprekers, we moeten het hier met leed in ons hart vast
stellen, hebben in televisie-ontvangers maar een stiefmoeder
lijk 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 in
genomen 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 volheid te doen winnen.
Hoewel we later op de automatische versterkingsregeling van
de TV-ontvanger terugkomen, 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 gebouwde ontvangers toegepast.
Bij dit systeem wordt de 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 fre
quentie-transformatie wordt toegepast. Het recept is: voeg
een wisselspanning van een bepaalde frequentie fs tezamen
met een andere wisselspanning (fos) in een bepaald mengorgaan, zorg er voor dat de amplitude van fos gróót is t.o.v.
die van fs en men verkrijgt aan de uitgang van het mengorgaan om te beginnen de beide wisselspanningen waarvan
we uitgingen, dus fs en f0s, en daarnaast een wisselspanning,
waarvan de frequentie gelijk is fs + fos en nog een, waarvan
de frequentie gelijk is aan fs — fos.
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. fs — fos. 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 fs en het signaal van de hulp-oscillator
fos. terwijl we de anodekring van de mengbuis in de meeste
gevallen op fs — fo. zijnde de middelfrequentie f,H, afgestemd
hebben.
Naast de mengbuis als heptode, triode-pentode enz., waarin
de multiplicatieve menging plaats vindt, kennen we ook nog
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Blokschema van het superheterodyne principe.
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de additieve menging, die geschiedt in een diode, hetzij een
buis of germanium-diode. We zagen dit in fig. 22 van les 4.
Hoofdvoorwaarde is echter, dat f0s vele malen groter in
amplitude is dan fs.
In onze televisiedoos slaan we in onze mengbuis twee vliegen
in één klap: we hebben één oscillatorsignaal fo, doch twee
signalen van buiten af: fSJ; van het geluid en fsö van het

beeld (fig. 27b).
Fig. 27b

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 \mg als fmb
daarin kunnen aantreffen (de middelfrequenties van resp. het
geluid en van het beeld).
Deze twee middelfrequentiesignalen lopen nu eendrachtiglijk
door de hele m.f.-versterker.
Het beeldsignaal fmb wordt gekoesterd en versterkt in de op
volgende m.f.-trappen, die zoals we weten gestaggerd zijn.
Als de zaak nu eerlijk verliep zou de geluids m.f. \mg net
zoveel versterkt worden, maar onderweg heeft men er min
stens 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 mg dient ca. 20 % van de amplitude van
\,nb te bedragen, maar hoe dan ook, beide signalen fmb en
\,ng 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 (f»j&) 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 toe
voegen van de „beat frequency" aan de detector van een
superheterodyne, waardoor we een ongemoduleerde telegrafie-uitzending kunnen waarnemen door de beat-note. Beat
frequency en middel-frequentie verschillen b.v. 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
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Fig. 28

ten tweede een in frequentie gemoduleerd geluidsignaai,
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
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een v.f.-output kan geven en hoe het komt, dat het FMgeluids-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.
En nu een andere vraag: waarom heeft dat mengproduct nu
een middelfrequentie van 5,5 MHz? Nu, dat is eenvoudig om
dat de draaggolven van geluid en beeld overeenkomstig 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 videodetector die kring voor 5,5 MHz aanbrengen; meestal laat
men beide producten van de gelijkrichting eerst nog ver
sterken 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
uitkoppelkring dus aan in de leiding van videoversterker naar
de beeldbuis. We zullen in een volgende les precies zien
waar en hoe dat gaat (fig. 30).

v,t"

rum

V,4"

Fig. 29

Uitkoppeling van de geluids-m.f.
bU het interdraaggolfsysteem ach
ter de beelddetector.
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We slaan dat nu dus even over en beschikken over een
middelfrequent signaal van 5,5 MHz, in frequentie gemodu
leerd.
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.

ha]
Fig. 30

Als 29, doch achter de video-eindbuis.

*) v.f. is de afkorting voor video-frequentie en is te verge
lijken met a.f. (audio-frequentie,). 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
wonderlijk, wanneer we ons realiseren, dat deze videofrequenties hoger zijn dan vele zogenaamde hoogfrequente (r.f.)
trillingen.
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Velen zullen vragen of na de mengbuis, (vóór in de ont
vanger) nu ook geen signaalgelijkrichting optreedt. Nu, de
oude Engelse naam first (1e) 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 de 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. ge
luid 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; fmb zou dan immers ontbreken en wanneer één van
de twee draaggolven ontbreekt is onze 2e menging on

mogelijk.
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.
Nu nog een ander voordeel van de interdraaggolfmodulatie;
de afstemming van de ontvanger is veel minder kritisch. Met
name behoeft de stabiliteit van de oscillator in de mengtrap
aan veel minder hoge eisen te voldoen.
Kijk, vanzelfsprekend is een zekere stabiliteit van de oscillatorfrequentie noodzakelijk voor de beeldontvangst
maar bij een dergelijke brede band kan de oscillator-frequentie
heus wel een eindje verlopen voordat de beeldkwaliteit achter
uit gaat. Een afstemfout van 200 kHz is nauwelijks waarneem
baar.
Voor de geluidsontvangst ligt dit echter heel veel ongunstiger;
bij het relatief veel smallere geluidskanaal zal enig oscillatorverloop snel tot achteruitgang van geluidsterkte leiden bij
AM-geluid, terwijl bij FM werkelijk de volledige geluids
ontvangst geheel in het water zal vallen.
Eerst zullen we het geval behandelen van FM voor het geluid,
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volume regeling

zónder toepassing van intercarrier modulatie doch met parallel
middelfrequentversterker.
In fig. 31 B zien we de plaats van resp. de beelddraaggolf
en de geluidsdraaggolf aangegeven. 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 fig. A zien we dat de ontvanger „er naast" staat afgestemd,
doordat de oscillator verlopen is. Slechts één zijde van de
„swing” kan „ontvangen" worden. Resultaat: heel zachte ge
luidsweergave. Op het beeld heeft een dergelijk grote mis
afstemming ook een funeste uitwerking.
In fig. C zien we dat de oscillator naar de „andere kant"
verlopen is. Ook de absorbtiefilters staan „er naast". Resultaat:
Zeer luid geluid doch een sterke vervorming is nog hinderlijker. Beeldontvangst zwakker.
Voor A.M. geluidsontvangst zal een dergelijke drift ( = verBeelddraaggoll
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Fig. 32

Geluid in het beeld (AM).
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lopen) van de oscillator verlies aan geluidsterkte en afsnijden
van de hoge tonen betekenen in geval B; in geval C is het
tegendeel het geval, maar geluid in het beeld is niet te
ontgaan evenals bij FM omdat de absorbtiefilters er naast
staan.
In fig. 32 zien we „geluid in beeld" bij AM, in fig. 33 bij FM.
De maximaal toelaatbare frequentie-drift van de oscillator
bedraagt 0,01 % voor ontvangers met 2 gescheiden geluidsm.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 29,850 MHz, maar toch gemakkelijker te ver
wezenlijken.
In het algemeen kunnen we wel vaststellen, dat het FM voor
het geluid, gevoegd bij het intercarrier systeem grote ver
eenvoudigingen in de bouw van televisieontvangers mogelijk
maakt; de kromme van de m.f.-versterker kan een veel symmetrischer 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 be
hoeven 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 enkel 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 groter kans op beeldin-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 gewenste 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.
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Flg. 33
Geluid in het beeld (FM).
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 bestudeerd
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 posi.ieve beeldmodulatie?
4. Vertel in een blokschema waar we het m.f.-signaal voor
de geluids-middelversierker kunnen uitkoppelen bij ge
bruik 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 afge
stemd bij het interdraaggolfsysteem? Mogen we daarvoor
ook een andere frequentie kiezen?
15. Vertel, hoe de luidheid wordt overgeseind bij een FMuitzending en tevens waaruit de toonhoogte blijkt.
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Wij zijn nu gekomen aan de behandeling van de beeld-detector, waar het m.f. signaal zal worden gelijkgericht: 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).

0
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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 lijnafbuiging en de rasterafbuiging. Die moeten we ergens onder
weg „aftappen", tussen detector en beeldbuis. Dan zouden we
nog over een regelspanning willen beschikken om tot een
automatische versterkingsregeling (of automatische contrastv regeling) te komen. Verder moeten we bij-het interdraaggolfsysteem het geluid onderweg ergens tussen detector en beeld
buis 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 BEELDDECTECTOR
Deze verschilt in principe volstrekt niet van de diode-detector
in onze normale radio-ontvangers, maar toch zullen we spe
ciaal aandacht moeten besteden aan de hoge frequenties, die
ons video-frequentie-signaal bevat. Wanneer we in figuur 2

ttr

100pF

m

Fig. 2

De uit de omroepontvanger toe
kende detectorschakeling.

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 grootte 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 10 pF
al voldoende 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 a 0,05 microseconden. Deze lage
waarde voor R maakt de situatie voor onze diode niet gemak
kelijk. Zoals we weten heeft een buisdiode in de sperrichting
een oneindig hoge weerstand; in de doorlaatrichting zou de
weerstand nul moeten zijn, maar in de praktijk is dat niet
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helemaal het geval. Toch hebben de speciaal ontwikkelde
dioden als de EB91 een lage weerstand in de doorlaatrichting. 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 Yaak toegepast de OA70.*
Inderdaad zien we hoe langer hoe meer germanium dioden
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 capa
citeit geen rol t.o.v. de grote reservoir Ci, want in feite ont
staat er een spanningsdeling van het m.f. signaal via die Cf/
en
omdat Ci zo klein moet zijn voor de hoge videofrequenties dient Cu eveneens zéér klein te zijn.
In de praktijk vormt de aldus geschakelde diode dan nog een
compromis. Het is wel aardig even na te gaan tussen welke
grenzen de R —C tijd moet liggen: Ie R X C moet groot zijn
t.o.v. de tijdsduur van één periode van de middelfrequentie,
1
dus R X C>------m.f.

•f
2e: R X C moet gelijk zijn, of nog liever kleiner dan

2 7i fmod.

f
of wel: R X C <
2 71 ffjiod. *)
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Fig. 4
De uiteindelijke beeld-detectorschakeling.

Hierbij is C = Ci + Cd, dus de totale capaciteit van het
gelijkrichtcircuit; gezien uit het oogpunt van het R—C pro
duct staan
en Cd namelijk parallel, fmod. is voor de
C.C.I.R.-uitzendingen 5 MHz en voor de Franse uitzendingen
ruim 10 MHz.
Om nu het verlies van de hoogste video-frequenties te ont
gaan, passen we de reeds eerder beschreven p e a k i n g
c o i I toe, zie fig. 4, waarbij
een „ophaal''-spoel is en
L2, in combinatie met bedradingscapaciteiten Cb, 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 germanium-diode ons
een grote vrijheid geeft t.o.v. de schakeling, omdat de capa
citeit tussen katode en gloeidraad bij buisdioden niet te ver
waarlozen is en een spaak in het wie! kan steken bij sommige
schakelingen.
We weten uit de radiotechniek, dat er verschillende schakelingsmogelijkheden bestaan. We kunnen ze onderscheiden in
serie-gelijkschakelingen en parallel-gelijkschakelingen.
Maar we kunnen ze óók op een andere manier in twee hoofd
groepen verdelen: de schakelingen met positieve output en
met negatieve output. In fig. 5 zien we de verschillende
mogelijkheden.

*) > betekent: groter dan; < betekent kleiner dan; terwijl
< betekent: gelijk aan of kleiner dan; > betekent: gelijk aan
of groter dan; terwijl het bekende teken = betekent: gelijk
aan.
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signaal

Fig. 5
Verschillende detectiescliakelingen:
a en d zijn parallelschakelingen; in
b, c, e en f zijn de dioden in serie
met de belastingsweerstand ge
schakeld.
a. b en c leveren een negatief
gericht signaal; d. e en f leveren
een positief gericht signaal.
In g zien we de vergelijking tussen
buisdiode en germaniumdiode; in h
zien we de schakeling van e. doch
uitgevoerd met buisdiode. De in
terne gloeidraad-katode-capaciteit
zien we gestippeld aangegeven;
deze staat parallel aan de reservoircondensator C.

O.
STURING VAN DE BEELDBUIS

Bij de behandeling 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
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We zien hier het verband tussen de
stuurspanning op rooster of katode
van de beeldbuis en de helderheid
van de spot.
A. Wanneer de spot donker inge
steld is. kunnen we hem met
een positieve spanning op het
rooster lichter maken.
B. Wanneer de spot helder inge
steld is. kunnen we hem met
een positieve spanning op de
katode donker maken.
C. Is daarentegen de spot donker
ingesteld, dan kunnen we hem
ook helderder krijgen door een
negatieve spanning op de kalode.
Boven de grafiek zien we de zwart
wit gradatieschaal uit het testbeeld
(zie fig. 13 van deze les).
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Het pijltje naast wit wil zeggen:
spanning omhoog, spot wordt wit
ter; om de spot zwarter te maken:
spanning omlaag.

fig. 9

Fig. 10
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voorstelling van het verband tussen die roosterspanning en
de helderheid van de spot. Tot onze verbazing zien we, dat
bij A en B Yan positieve spanningen sprake is, maar toch is
dit minder gek dan het lijkt.
Wat gebeurt er nu als we de TV-ontvanger uitschakelen? Nu,
tot nu toe zijn we er n.l. 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
roosterspanning toepassen met een zgn. lange katodeweerstand Rfc (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 videoversterkerbuis rechtstreeks
met de beeldbuis wordt verbonden en wanneer we dat nu
doen met het rooster, dan behoeft er maar weinig aan die
video-eindbuis 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 beeld
buis 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 conden
sator, 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 ingangsweerstand 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 5 a 10 /<A
(micro-ampères), dus 0,000.005 A a 0,000.01 A, zodat we een
hoogohmige katodeweerstand kunnen toepassen. In verband
met deze schakeling streeft men er naar om de katode van de
beeldbuizen zo capaciteits-arm mogelijk uit te voeren (verlies
Yan hoge frequentiesl).
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

Foto-negatief; bij het afdrukken wordt hiervan een z.g. positief verkregen.

we nu zo ongestraft ons videofrequentie-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 werkelijkheid 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
videofrequentie-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 terug
grijpen. We kennen n.l. twee modulatie-methoden, n.l. de
positieve en de negatieve methode.
Toch kent onze beeldbuis maar één type videofrequentiesignaal, en dat heeft de vorm als getekend naast de katodeaansluiting van de beeldbuis. Of dit v.f.-signaal nu ontstaan is
na detectie van een positief gemoduleerd signaal of van een
negatief gemoduleerd signaal, daar trekt onze beeldbuis zich
niets van aan. Het enige waar hij zich wél iets van moet
aantrekken is, 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 gebruikelijke
schakelingen, waarbij op de katode van de beeldbuis gestuurd
wordt.
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Fig. 11
Verschillende schakelingen: A stu
ring op het rooster van de beeld
buis; B. C en D geven de meer ge
bruikelijke sturing op de katode.
Wanneer de pijltjes omhoog wijzen
betekent dit: ..spanning omhoog”;
wijzen ze omlaag: ..spanning om
laag”; het gevolg daarvan op de
spot wordt ernaast vermeld. De
sinusfiguren bij de detector ver
wijzen naar fig. 5. waar de scha
kelmogelijkheden en richting van
het gedetecteerde signaal nader
omschreven worden.

Fig. 12
De RETMA testkaart, die vaak door
t.v.-zenders wordt uitgezonden,
waarop verschillende onvolkomen
heden van de t.v.-ontvanger aan
getoond kunnen worden. De 10 gra
daties van zwart tot wit zien we
tussen de pijlen aangegeven.
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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 toegepast 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 geluidsweer
gave en van video-frequentie trillingen voor onze beeldbuis.
Bij geluidstrillingen wordt de lucht in trilling gebracht; wij
proberen in onze laagfrequent versterkers alle vervorming te
voorkomen, zodat uiteindelijk de lucht in de opnamestudio op
precies dezelfde manier trilt als in de huiskamer rondom de
luidspreker. Maar de luchtdruk in de studio, de barometer
stand dus, mag gerust veel hoger of lager zijn dan in ons
huis; ons oor reageert slechts op de luchtdruk v a r i a t i e s.
Bij de televisie-opname worden helderheidsvariaties opge
nomen en overgeseind naar de beeldbuis in onze ontvanger.
Men zou hier nog kunnen spreken van een zekere overeen
komst met de geluidsomroep: bij TV lichtvariaties
en bij de omroep luchtdrukvariaties. Maar dan
eindigen de punten van overeenkomst want bij de televisie
uitzendingen gaat bovendien de algemene h e lderheids-indruk van het beeld een woordje mee
spreken.
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 verder volgt begrijpelijk te maken moeten
we eerst even vaststellen, dat ons oog in staat is 10 opvolgen
de trappen van lichtsterkte (of helderheid) te onderscheiden.
Wanneer we dus roet-nachtzwart op 10 stellen en fel zonlicht

op 0 en we verdelen alles wat daartussen ligt in 10 opvol
gende graden van helderheid, dan kan ons oog inderdaad
deze trappen nog waarnemen. In het testbeeld dat vaak ge
bruikt wordt om de ontvanger te „testen" komen deze 10 op
volgende trappen van helderheid ook voor, zie fig. 13.
Zouden we nu bijv. 30 opvolgende graden van helderheid
weten weer te geven langs fotografische weg, dan zou men
deze contrastgradaties niet eens kunnen onderscheiden. Ditg^J^op^iis videosignaal.7”''^ U*'
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 terug
keren, 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 helderheidsvariatie weer en b. de algemene helderheidsindruk. Ken
nelijk is hier sprake van een vrij eentonig behangselpatroontje,
blokjes in gradatie 1, afgewisseld met blokjes in gradatie 3. De
Fig. 14
helderheid wisselt dus van 1 tot 3; de algemene helderheids
indruk is 2. Het geheel 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
blokjespatroon 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 nu 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 belastingsweerFig. 15
stand 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 donkerder te worden.
We zijn dus genoodzaakt de katode van beeldbuis in rust
toestand, dus zónder signaal op de katode, op dezelfde poten
tiaal als het rooster te brengen; de spot is dus helder (dus
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.
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Zetten we een positief gemoduleerd m.f.-signaal
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.
We mogen dus de beeldbuis niet op dezelfde rust-instelling
(spot = max. wit) laten staan, want dan zou het inkomend
m.f.-signaal 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.Y. het rooster wordt, hetgeen overeenkomt
met een positieve roosterspanning en ook voor beeldbuizen
is dat niet leuk.

7-9

♦Hip.
♦Hip.

0»t.

• 5.«50V
•50-«SV

Oei.

OV

-H
♦ 100V

♦ 50V
grsdilieichul

jwrt

zweni

zwart

30 mcd/^2

/

/

T

7

/

50

wil

1

25

helderheid
v.d.spot
20
r

f
/

15

/

10

7
> •60

gradalieschaal

5

0
*0 30 20 »10V
stuurspanning v.d.beeldbuis
Ihalode sp. lo.v. rooster)
- I

0

♦60

50

■»

instelpunt

30med cm2
25
helderheid
2Q v.d.spot

15
10

7

5
instelpunt
0

*0 30 20 »10V
stuurspanning v.d. beeldbuis
(katode sp. t.o.v. rooster)

I

-

erf
i=C

I

i
I
-5- !
I
I

b
vf

i

Ï=1
ml

9

c=LH

I

E=

^=3

NEGATIEVE MODULATIE

v.f.

73m.f.

9 ^

I
I
V
POSITIEVE M00ULATIE

Fig. 16

Fig. 17

De beeldbuis direct met de diodedetector verbonden. 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 signaal
wordt de spot donkerder

De beeldbuis direct met de diodedetector verbonden. 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. sig
naal wordt de spot helderder.

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 rustinstel
ling niet in het midden van zijn karakteristiek zoals we dat
met andere 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 licht variaties, maar
óók de algemene helderheidsindruk tot uiting komt in het
televisie-beeld.
Omdat we de „katoderuimte" van de beeldbuis zo goed moge
lijk willen uitnutten moeten we natuurlijk er voor zorgen, dat
de synchronisatie-pulsen buiten de „roosterruimte", in ons
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geval „katoderuimte" van de beeldbuis vallen; dat zien we in
fig. 18. We snijden dus de synchronisatie-impuisen af.
Zoals we echter reeds in een vorige les schreven zullen we in
de regel tussen detector en video-buis nog een trap videoversterking moeten toepassen.
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Wanneer we dit nu doen op de manier, die we uit de laag10
frequent-versterkingstechniek kennen, n.l. met koppelweerstanI 5
den en -condensatoren, dan gebeuren er nare dingen (fig. 19).
I
Elk v.f.-signaal gebracht op de koppelcondensator van een
1 0
versterkingsbuis zal zich n.l. automatisch op zijn nul-niveau
60 50 <0 30 20 *10V
gaan zetelen. De koppelcondensator ontvangt dan gemiddeld
stuurspanning v.d.btaldbuis
.1 (katode sp. to.v. rooster!
evenveel laadstroom als ontlaadstroom via de roosterweerI
stand en achter de koppelcondensator, dus op het rooster van
de buis, is het signaal ontdaan van zijn gelijkstroomcomponent.
De nul-niveau lijn loopt dan midden door het signaal; de
I
oppervlakken onder en boven de nullijn die we voor de
I->
duidelijkheid grijs gemaakt hebben, zijn in oppervlakte even
groot. In de anodekring van een dergelijke buis krijgen we
hetzelfde: hier is het versterkte video-signaal geënt op de I
l
anodegelijkspanning van de versterkerbuis; achter de koppel
condensator dus op het rooster van de beeldbuis is ook deze
gelijkstroomcomponent weer verloren gegaan en loopt de
i
nullijn weer door het signaal.
Fig. 18.
Vóórdat we nu verder gaan moeten we even constateren, dal
De synchronisatiepulsen vallen
achter een koppelcondensator er volstrekt geen verschil meer
thans buiten het stuurgebied
te zien is tussen een video-frequentiesignaal, afkomstig van van de beeldbuis,
een beeldzender met positieve modulatie en een v.f.signaal, afkomstig van een zender met negatieve modu
latie.
Natuurlijk verdwijnen de voor- en nadelen van deze systemen
•Hjp

•Hsp.
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Fig. 19
Via een versterkerbuis is de beeld
buis met de detector verbonden.
C is de koppelcondensator.
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gelijksp.

------ i-ov

:

Fig. 19A
De gebruikelijke methode bü geluidsversterking (a) is het gemo
duleerde hoogfrequent-signaal; b is
het gedetecteerde signaal positief
gericht met een gelijkstroomcom
ponent, die o.a. voor automatische
versterkingsregeling benut kan
worden, indien het signaal nega
tief gericht is.
In c zien we Achter de koppelcon
densator, ontdaan van gelijkspanningscomponent.
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niet; hun gedragingen tegenover storingen blijven volledig
aanwezig.
30mcd/cm2 Wanneer we ons nu even bepalen tot dat v.f.-signaal, het
signaal dus dat uiteindelijk op het rooster of de katode van de
25
helderheid beeldbuis terecht komt, dan zien we daar toch nog wel een
^ v.d.spot
„richting” in.
Betrekken we deze richting op de zwart-wit modu
/
latie, dan is het signaal op het rooster van de beeldbuis
is
uit fig. 11 A positief gericht en op de katode van de
10
beeldbuis (in fig. 11 B-C-D) negatief gericht.
Later, in de volgende les, komen de synchronisatie-impulsen
s
meer in de belangstelling staan; de puls op het rooster
van de beeldbuis in fig. 11 A noemen we dan negatief
o
♦60 50 <0 30 20 MOV
gericht en de puls op de katode in de figuren 1 1 B-C-D noe
stuurspanning t.o.v. beeldbuis
men we dan positief gericht.
(katode sp. t.o.v. rooster)
Hoe zal nu het beeld van fig. 14 er uit zien?
Dat hangt natuurlijk in de eerste plaats er van af hoe de
instclpunt
beeldbuis is ingesteld. Heeft men die op een gemiddelde
helderheid, dus op gradatie 5 ingesteld, dan zal het blokjesb
beeld in helderheid variëren van 2 tot 4, hetgeen dus niet
achter de condensator
met de werkelijkheid overeenkomt (fig. 20).
(over Rk)
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 tafreel weergegeven met helderheidsvariaties van 4 tot 6, hetgeen dus óók niet klopt (fig. 21).
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Bij a zien we het signaal (van fig.
14) zoals het er vóór de condensa
tor Cl uitziet over Rl: bij b zien
we hoe het signaal er uitziet op hel
rooster van de eerste buis, dus
over Rk van fig. 19.
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1

Fig. 21
En hier zien we bij b hoe het -sig
naal van fig. 15 er uit gaat ziet»
over Rk van fig. 19 en bij a hoe
het er uitziet vóór de scheidingscondensator over Rl.

5

I

Fig. 22 A
Een lijn uit het signaal van een
rechtopstaande witte paal met een
____ zwarte achtergrond; vóór en nó de
«—r condensator. De beeldbuis is op het
midden van zijn kromme ingesteld;
positieve becldmodulatie.

‘iïlffl,

b

Fig. 22 B
Een lijn uit het signaal van een
_ rechtopstaande zwarte paal met een
witte achtergrond, vóór en n& de
condensator. Let op de zwart-wit
gradatie-schaal.
I

HH-ftfV
I

Een andere mogelijkheid zien we in fig. 22 A. 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. 22 B 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 daarvan bestaat uit het toepassen van
een zgn. gelijkstroomversterker; de andere bestaat in het aan
brengen van een herstel-diode.

GELIJKSTROOM-VERSTERKER

•400V

Fig. 23
Ecu eenvoudige gelijkstroomverster
ker voor audioversterking.

We zien die in fig. 23; de anode van buis B1 is rechtstreeks
verbonden met het rooster van B2. Nu zal op die anode van
B1 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 -I--SV
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 B1.
Bezwaren kleven er stellig aan deze versterker: in de katodeweerstand van B2 gaat maar liefst 190 volt verloren, de anode
spanning moet dus wel een paar honderd volt méér bedragen,
dus zoiets van 390 volt.
Voordeel is echter een zéér grote versterking van de lage
frequenties, omdat de koppel-C geheel ontbreekt, want deze
vormt een serie-weerstand, die groter wordt naarmate de
frequenties lager worden.
iu,
En nu de gelijkstroomversterker, toegepast als videoversterker.
Hier moet dus een grote katodeweerstand toegepast worden
voor de beeldbuis, maar het spanningsverlies speelt hier vol
strekt geen rol: de beschikbare anodespanning is ca.
17.000 voltl In fig. 37 en 39 zien we dergelijke schakelingen.
De katode van de beeldbuis is hier rechtstreeks gekoppeld
met • de anode van de videoversterkerbuis, zodat de rust
instelling van de spot-helderheid uiteindelijk geschiedt met het
rooster Yan de video-versterkerbuis; dit kan tijdens de wer
king van de ontvanger gebeuren. De terugslag mag dan juist

• HïS

17SV

fig. 24

üovM
M5-180V

fig. 25
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Helderheidsinstelllng
Fig. 26
a) De amplitude van het inkomen
de video-signaal is goed (zie fig.
27a). ook de algemene helder
heidsinstelling van de beeldbuis
is goed:
b) video-signaal is goed, helder
heidsinstelling echter te hoog;
c) video-signaal is goed, helder
heidsinstelling te laag. Deze
beelden gelden voor een t.v.signaal met negatieve beeldmo
dulatie.
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Fig. 26a
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niet te zien zijn. En ook hier zijn dus twee instellingsmogeiijkheden, n.I. één voor een negatie! 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 roosterspanning staat; dat is natuurlijk niet leuk. Maar
dat is nodig, kijk maar: rsp nul
anodestroom groot
span
ning op anode laag
spanning op katode beeldbuis laag =
spot helder. We sturen de buis dus „in het zwart"; stoorimpulsen doen geen kwaad. Bij positieve beeldmodulatie
zit dat dus beter; we sturen hierbij de buis „in het wit" en in
rusttoestand staan de videobuis en dus ook de beeldbuis dichtgestuurd; de videobuis ontvangt dan een neg. roosterspanning.
Stoorimpulsen lopen in het 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. Hoofdvoorwaarde is een
stabiele netvoeding.

HELDERHEID
Maar of we nu een gelijkstroomversterker toepassen of de
beeldbuis direkt koppelen achter de diode ofwel een verster
ker 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, zou
de indruk 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
instellingsmogelijkheden; in fig. 26A een veel toegepaste scha
keling.

CONTRAST
Op dit ogenblik is het wel goed om even vast te stellen, dat
er op het punt van signaalversterking een fundamenteel ver
schil 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 licht
contrast varieert van gradatie 4 tot 6, dan behoeven we heus
niet dit beeldcontrast voor slechtziende t.v.-kijkers te ver
groten, b.v. variërend van 2 tot 9, of voor jeugdige, scherpe
ogen te comprimeren, variërend van 4'/j 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-signaal dus versterken totdat de amplitude een zéér
bepaalde grootte heeft.

In fig. 27 zien we de kontrastkwestie in beeld.
Koml het signaal te zwak binnen, dan zien we signaalkromme b; van het beeld, dat we dan zien kunnen we dit
zeggen: het zwart is niet zwart genoeg en het wit is niet wit
genoeg, m.a.w. de contrasten zijn niet groot genoeg. Is daaren
tegen het binnenkomende signaal te groot, dan zien we c.
En van dit beeld zeggen we: de half-tonen vallen weg. We
vervallen in veel te zwart ol 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 bij het positieve modulatiesysteem helaas met de hand moet geschieden, doch bij het
negatieve modulatiesysteem automatisch kan gaan, zoals we
zullen zien (zie fig. 28 A en B, 29 en 30).
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Contrastinstelllng
Fig. 27

Fig. 28A

Contrast te groot: tussentinten

ontbreken.

We zien hier drie video-signalen:
a) de amplitude van het video-signaal is goed: de beeldbuis wordt
volledig uitgestuurd met de
juiste contrasten:
b) de amplitude (dus de verster
king) is te klein; de buis wordt
niet uitgestuurd en de grada
ties beperken zich tot het ge
bied van wit tot grijs;
c) de amplitude is te groot, ver
sterking is dus te groot; buis
wordt overstuurd, d.w.z. tinten
die grijs moeten zijn worden
zwart en alles wat donkerder is
wordt óók zwart.

'%y

L

Fig. 28B

Contrast te klein: zwart en wit ontbreken.
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Fig. 29

Helderheid te laag ingesteld;
wit is niet aanwezig.

.'
Fig. 30
Helderheid te hoog opgedraail;
geen zwart aanwezig.
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

buil

i
mv

fig. 31
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De andere mogelijkheid om de „nulcomponent" te herstellen,
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 afkomstig kan
zijn van een zender met positieve als met negatieve beeldmodulatie, 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

I

I

!
j

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 gelijkrichting teweeg brengen; er zal
dus enige energie aan het video-signaal onttrokken worden,
maar dat zal geen bezwaar vormen.
De spanning, die nu over de weerstand zal ontstaan, zal de
helft,bedragen van de spanning, gemeten tussen bodem synchronisatie-signaal tot top video-signaal (in de tekening aan
gegeven 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
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Fig. 32

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 instelspanning tussen ka
tode en rooster. We moeten de diode dus zó schakelen, dat
een negatieve spanning ontstaat. En de grootte van de nega
tieve spanning, die er afgetrokken wordt hangt helemaal af
van de beeldinhoud.
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In lig. 33 zien we verschillende vormen van video-signalen,
afkomstig zowel van zenders met positieve als met
negatieve beeldmodulatie, doch zodanig gelijkgericht,
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-) stoep op zwart = 10 gra
datie ligt.
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Hier zien we 4 mogelijkheden voor
de gelijkspanningscomponent van
het video-signaal;
a) geen beeldinhoud, slechts syn
chronisatie-impulsen ;
b) beeldinhoud met overwegend
donker karakter;
c) beeldinhoud met overwegend
licht karakter;
d) beeldinhoud van middelbaar ka
rakter. evenveel wit als zwart,
variërend van zeer wit tot zeer
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zwart. Zoals we zien, kan hier
het video-signaal zowel afkom
stig zijn van een negatief
als van een positief gemo
duleerde zender, wanneer hel
video-stignaal maar negatief
gericht is.
Opgemerkt wordt nog, dat de an
dere helft van 't video-signaal, dus
de licht-pieken een even grote gelUkspanningscomponent oplevert; er
is evenwicht tussen de onder- en
bovenhelft.

De diode, die dus opnieuw voor een gelijkspanning-niveau
zorgt, noemen we de herstel-diode of d.c. restorer
(eng. = geiijkspanning-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
( = gelijkstroomherstel-diode) op het rooster van de videoeindbuis plaatsen en de anode van die eindbuis weer galva
nisch met de katode van de beeldbuis 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).

ö

•Htp.

#
:: R

Fig; 34
Wanneer wij het rooster van de
beeldbuis sturen moet de hersteldiode omgepoold worden.

DE VIDEO-VERSTERKERBUIS
We zullen nu de video-versterkerbuis eens gaan bezien en
wel in het bijzonder de video-eindbuis, 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 moet 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
bedragen 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 gelijkstroomvermogen van ca. 9 watt toegepast, b.v. een
PL83, een „krachtversterker" dus, terwijl zo de eerste indruk
zou zijn: voor deze spanningversterking kunnen we b.v. een
EF41 of desnoods EF42 toepassen.
• ... i .
• i
c
j
u
j
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; tezamen met de ingangscapaciteit van de
beeldbuis mag de totale capaciteit niet meer dan 10 pF zijn.
Ten tweede moet de waarde van de koppelweerstand R óók
laag zijn. Nu is dat geen onwelkome eis, want de TV-ont'
vangers zijn in de regel van U-voedingen voorzien 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 anodebelastingsweerstand). Verder bestaat er de algemene vergelijking:

♦Hip

h«U«rh«id
intuUing
vidtOtindbuis

w

C

l

*

-tov
Fig. 35
Diode (gelijkspanninghersteller) op
het rooster van de video-eindbuis.
Daar het vlde0-signaal hier z.g.
positief gericht is. d.w.z. omge
keerd is t.o.v. het video-signaal uit
fig. 31. moet de diode omgepoold
worden. De negatieve roosterspan-

ning voor de video-eindbuis is ge
lijk aan de negatieve ingestelde
spanning, verminderd met de over
de weerstand optredende positieve
spanning, die echter afhankelijk is
van de gemiddelde helderheid van
het beeld. In rust is de buis dus
praktisch dichtgedrukt.

♦ Hip

s
G X B =

■, waarin B de bandbreedte in Hz., S de
2 TT C

steilheid en C de kringcapaciteit is.
We vervangen daarin nu G door S X

R en krijgen dan

S

1
■, zodat we krijgen: R =

B X S X R =
2 7i C

2 TT CB

fig. 36

Voor een bandbreedte van 5 MHz vinden we dan voor R
een waarde van ca. 3000 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 3000 ohm in bij formule
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G = S X R, dan zien we dat we, om een ca. 30-voudige ver
sterking te verkrijgen, een buis met een steilheid van 10 mA
per volt moeten kiezen.
Om nu over een anodebelastingsweerstand R van 3000 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 ont
lenen, want E = I X R geldt eveneens voor deze wissel
spanningen.
Hiervoor kiezen we nu een PL83, die aan alle genoemde
eisen voldoet.
We zagen reeds eerder dat we op verschillende manieren
compensatiespoelen kunnen inschakelen: seriecompensatie en
parallelcompensatie. Meestal zijn beide typen noodzakelijk;
we zien ze beiden in fig. 37 toegepast. Vaak worden deze
♦ 200V
*00 k
3k
3
MS/jH),___ ï*

L4
(80/jH )

I

| SOOk

OLVJ

Fig. 37
De beelddetector met daarachter
de video-buis en de beeldbuis. LI
on L3 zijn parallel-filters; L2 en IA
zijn seriefilters.

output
V

3MHi
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—- »

Fig. 38
Hier zien we de frequentiekarakteristiek. waarbij een deel van de
in fig. 37 getekende filters de piek
op 3 MHz en een ander deel de
piek bij 5.5 MIIz veroorzaakt.

peaking coils even naast elkaar, dus op 2 verschillende fre
quenties 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 C/.• worden de lage frequenties wel, doch de
hoge niet betrokken in deze stroomtegenkoppeling, waar
door de versterking gelijkmatiger wordt.
Verder zien we een schema van een vaak toegepaste schake
ling, waarbij op punt A het interdraaggolf-geluid afgetapt
wordt en tevens de verbinding met de synchronisatiescheider
tot stand komt (fig. 39).

HELOERHEIOS
INSTELLING

lOk

naar getuid en
synchronisatie

* P(C)L81

rtt-r ±'

{■ff

[
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Fig. 39
Gedeelten van schema van handelsT.V.-ontvanger.
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CONTRAST
REGELING

<00k

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 „roosterruimte" van de beeldbuis
zo goed mogelijk uitnutten. Dit bereiken we o.m. door het
signaal zo vèr te versterken, dat het videosignaal zonder
synchronisatiesignaal deze ruimte opvult. De synchronisatiesignalen 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 lijn-terugslag. Maar we kennen ook nog
de terugslag tijdens de beeldwisseling en die kan nog moeilijk
heden 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 beeldonderdrukking komen ze uit de spoelen voor
de vertikale afbuiging. Deze impulsen hebben een zaagtand
achtig verloop.

bt*ld UrugtUg
, onderdrukking

oW

Fig. 40
Tijdens de beeldterugslagperiode
wordt het rooster van de beeldbuis
negatief gestuurd door een impuls
uit do afbuigingsinrichting.

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 bijvoor
beeld de eerste m.f.-buis.
Nu zou men, in overeenkomst met de regelbuizen (varipentode
e.d.) uit de normale radiotechniek verwachten, dat hiervoor
zgn. staartbuizen toegepast moeten worden, dus buizen waar
voor minstens een neg. spanning van 50 volt nodig is om ze
„dicht” te drukken (fig. 41).
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 optredende
vervormingsfouten nagenoeg geheel onschadelijk. Op dit punt
heeft de positieve 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 onderhevig zijn dan
kleine; welnu, bij positieve beeldmodulatie zijn de amplituden
voor de zwarte beeldpunten kleiner dan voor de witte beeld
punten. Voor de negatieve modulatie-methode is dit helaas
andersom, maar toch niet bijzonder storend.

ffi+aa
-€0-50-40-30-20-10 0
rootSertpvnng 606

Fig. 41
Karakteristiek van een „staartbuis”. een regelpentode als b.v. de
Amerikaanse 6D6.
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AUTOMATISCHE CONTRASTREGELING
Bij onze negatieve beeldmodulatie streven we naar een soort
automatische versterkingsregeling, een A.V.R., en die kan vrij
eenvoudig plaats vinden d.m.v. de gelijkstroomcomponent
van het gelijkgerichte video-signaal; we zien zoiets in fig. 42.
Een hand-contrastinstelling is bovendien in deze schakeling
opgënomen; zowel 1e m.f. buis als de cascode-r.f. buis in de
tuner worden met éénzelfde spanning geregeld, maar de
regelspanning bedraagt nooit meer dan 3 a 4 volt en dat kan
in sommige gevallen veel te weinig zijn.

Fig. 42

Eenvoudige automattere c°att,a|e_

Pnmg te Verde synchronisatie^
nut
om de regeisp gelspanning
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Fig. 43
De schakeling van een gesleutelde
automatische contrastregeling. De
impulsen op de anode van de regelbuis, afkomstig van lijnafbuiging m
zijn praktisch steeds even groot;
min of meer onafhankelijk van de
sterkte van het binnenkomend sig
naal.
De lijnsynchronisatie-impulsen op
de katode van de video-buis echter
zijn evenredig met de sterkte van
het inkomend signaal; is dit sterk
dan is de regelspanning groot, en
omgekeerd. Let wel: bij deze in de
katode gestuurde buis moeten de
inkomende signalen in faze zijn
met die op de anode! De tijdcon
stante wordt bepaald door R en C. —
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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 onbehoorlijke 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 A.V.R. toe,
die reeds onmiddellijk wanneer het signaal op de diode een
bepaalde waarde overschrijdt in werking treedt en de verster
king van de 1e of 1e en 2e m.f. buis naar beneden drukt.
Daarna komt een uitgestelde regelspanning op de r.f. cascode.
Deze uitstelspanning wordt verkregen d.m.v. een diode, waar
van 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 + synchronisatiesignalen, zoals deze in de katodeweerstand van de video-eindbuis voorkomen. Hiermede wordt het rooster van de regelbuis
gestuurd; het rooster zit „lager" dan de katode op die weer
stand, zodat het negatief is, zoals het behoort.
En nu de anodespanning van die versterkingsbuis. Die komt
niet van de algemene anodevoeding, doch van de transfor
mator 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 A.V.R. versterkerbuis. De A.V.R.-buis krijgt dus niet doorlopend anode
spanning, neen slechts gedurende de duur van de lijn-impulsen, dus betrekkelijk kort. Het komt er in deze schakeling dus
op neer, dat de video-variaties uit de beeldinhoud volstrekt
geen invloed hebben; ze komen wel op bet rooster van de
regelbuis, maar die werkt alléén tijdens de lijn-sinchronisatietijden. Die anode-impulsen zijn bovendien negatief gericht,
want we hebben een negatieve regelspanning nodig. Men zou
deze buis ook een „gestuurde gelijkrichter" kunnen noemen.
De tijdconstante van de schakeling is zodanig, dat gedurende
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de tijd, dat de lijn héén loopt de spanning gehandhaafd
blijft; tijdens de terugslag wordt de A.V.R. condensator ge
laden. Voordelen: gedurende de terugslagtijd werkt de zaak,
dus ca. 1/10 van de tijd, zodat atmosferische storingen
slechts 10% van hun kwaad kunnen stichten en dus praktisch
weinig invloed hebben.
Het video-signaal op de beeldbuis wordt door deze schake
ling zelfs bij zeer grote fluctuaties van de antennespanningen
constant gehouden; we komen deze regeling in de moderne
toestellen veelvuldig tegen. In het schema (fig. 43) zien we bij
P1 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: gesleutelde regeling.
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VRAGEN BIJ DE 7e LES
1.

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

2. Speelt de inwendige (eigen) capaciteit van de diode ook
nog een rol?
3. Vertel iets over de waarneembaarheid door het menselijk
oog van zwart-wit gradaties.
4. Noem de
sturen.

twee mogelijkheden

om

een

beeldbuis

te

5. We hebben een TV-ontvanger met na de detector twee
video-versterbuizen en ontvangen een zender met posi
tieve beeldmodulatie en willen de beeldbuis in het
rooster sturen. Teken de vorm van het signaal, dat
we op het rooster van de beeldbuis 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 ver
groten of verkleinen?

.

j

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
beeldmodulatie en directe koppeling tussen diodedetector
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 gelijkspanningcomponenten?

te

■

I
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VRAGEN BIJ DE 8e LES

1. Wal is de taak van de synchronisalie-scheider?
2. Welk bezwaar bestaat er tegen een zendsysteem met
negatieve beeldmodulatie, gezien uit het oogpunt van
synchronisatie?
3. Beschrijf een van de manieren, waarop we de synchronisatie-impulsen afscheiden bij een negatief gericht video
signaal.
4.

Beschrijf (met schetsje) hoe we een synshronisa'.iesignaal
van een zendsysteem volgens de C.C.I.R.-normen achter
eenvolgens van beeldinhoud en van ruis kunnen ontdoen.

5. Wat zien we in een beeld, wanr.eer de lijnsynchronisatiesignalen niet op gelijke tijdsafstanden na elkaar komen?
6. Wat verstaan we precies onder de R.C.-tijd (tijdsconstante)?
7.

Laat in een schetsje zien, hoe een langdurige puls tevoor
schijn komt achter een differentiërend netwerk.

8. Vertel hoe een korte puls, b.v. een lijn-sync puls er achter
een integrerend 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 syn
chroniseren.
14. Wanneer we een zaagtandvormige trilling gaan synchro
niseren zullen we öf de duur van de heenslag óf van de
terugslag moeten bekorten. Vertel welke.
15. Wat verstaan we onder het begrip „parigheid"?
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AFBUIGING
In de vorige lessen hebben we ons beziggehouden met de
lichtstip en de helderheidsvariaties, 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 bewegïngsmechanisme 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 beeldbuis 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 toegepast, zullen we ons tot de
bespreking van elektromagnetische afbuiging kun
nen 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 horizontale 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 die 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 min
deren 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 ver
draaien 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 elektro
nen 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 toe
neemt 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 en de spot snel
heid is 1 cm per seconde, dan doet die spot er dus 30 sec.
over. Het verband tussen de afgelegde weg en de
daarvoor benodigde tijd moet natuurlijk óók lineair
zijn; we zien dit dan in fig. 3.
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 „Terug-
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slag" 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 lang
zaam naar rechts en op de terugslag weer snel naar links
geschreven wordt, krijgen we uiteindelijk een aaneenschake
ling van de figuren 3 en 4 en zien we de zg. zaagtand als de
grafische voorstelling van het stroom 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 zaagtand
vormige 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 aan
wezig 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 synchronisatiesignalen 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 pro
duceert per seconde een aantal zaagtandjes, die elk een
beetje langer duren dan eigenlijk noodzakelijk is; de synchronisatie-impuls breekt hem dan af, veroorzaakt de terug
slag en geeft daarmede het tempo aan.
Nóg verder teruggaand in de levensgeschiedenis van een
zaagtand komen we terecht bij de synchronisatieimpulsen, 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 stuurden in
fig. 1 merkten we niets van de zelf-inductie van de spoel.
Maar wanneer we dat zo'n 1525 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, ge
zien 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) óf soms helemaal niet start, öf
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' N.V.H.Rop een verkeerd startsignaal aanspreekt en dat is voor het
beeld niet erg gunstig, want dan komen de lijnen niet recht
onder elkaar, maar beurtelings wat verschoven naar links en
naar rechts (fig. 6). Hierdoor ontstaat onscherpte: reeds een
zijdelingse verplaatsing van 0,2 mm geeft een aanzienlijke en
storende onscherpte.
Gelukkig heeft men ..overstoorbare” zaagtandgeneratoren uit
gevonden, die een korte tijd in onveranderd tempo door
gaan, ook wanneer de synchronisatie-impuls eens weg mocht
vallen öf wanneer er pseudo-impulsen komen. Vliegwiel
achtige inrichtingen dus. Aan de positieve modulatie-methode
kleven deze bezwaren praktisch niet: de synchronisatie-impulsen 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".

fig. 6
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DE SYNCHRONISATIE-SCHEIDER
In fig. 18 van de vorige les hebben we gezien, hoe we in de
beeldbuis de synchronisatie-impuls 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 synchronisatie-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 ge
richt 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 zelfs worden beide methoden na elkaar toegepast, om
bij negatieve beeldmodulatie de ,,kop" van de puls van ruis
te ontdoen (fig. 9).
De vraag waar 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 ampli
tude van het signaal is, des te gemakkelijker is het om een
scheiding tot stand te brengen.

fig. 7
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Toch kan het videosignaal wel degelijk een amplitude hebben
die te groot is voor ons doel. Een middenweg is dus geboden.
In lig. 10 zien we hoe een pentode dienst doet als synchro-
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fig. 10
Pentode als synchronisatle-scheider, onmiddellijk volgend op de
video-detector. Wordt vaak bij posi
tieve beeldmodulatie toegepast.
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fig. 11
Scheiding van beeldinhoud en
synchronisatie-impulsen

videooutput
R1

nisatie-scheider; het rooster van die pentode is rechtstreeks op
de detector verbonden.
Het videosignaal is positief gericht, de pulsen negatief; op de
anode zien we als output de lijnsynchronisatiepieken verschij
nen. De beide bochten in de karakteristiek begrenzen de
ampltiude 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 beeld

inhoud.
Een begrenzingsweerstand R2 is noodzakelijk en deze moet
minstens 10.000 ohm zijn om dit bezwaar te ondervangen.
Door deze weerstand wordt de dempende weerstand vermin
derd in de verhouding R1/R2. Gedurende de sync-pulsen ech
ter 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 beeldmodulatie zijn toepassing vindt.
Een andere sync-separatie is mogelijk met behulp van een
diode met een drempelspanning. In fig. 12 zien we de schake♦Htp

D □ D
sync

H-r-ï

R3

02 Jet X

fig. 12

R<

De diode D2 is de impuls-scheider;
Dl is de beeld-detector
ling, waarbij deze scheidingsdiode parallel aangesloten is op
de beeld-detector. De sync-pulsen worden nog doorgelaOen;
wordt de amplitude groter, dus wanneer de beeld-informatie
komt, dan wordt de spanning op de anode van diode D2
hoger dan de uitstelspanning 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 uitstelspanning). Ook deze schakeling
wordt in Engelse en Franse TV-ontvangers 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.
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Over het algemeen gebruikt men synchronisatie-scheiders,
waarbij van de knik beneden in de karakteristiek gebruik ge
maakt wordt; aan de anode houden we de sync-pulsen over;
meestal kiezen we hiervoor een buis met een geringe roosterruimte, 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, 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 contrastregeling.
♦ Hsp.
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fig. 13
Impulsscheider

Vanzelfsprekend wordt de synchronisatie-scheider via een
scheidingscondensator aan de video-eindbuis gekoppeld, met
een R-C filter. We ondervinden dan helaas weer het be
zwaar, dat de gelijkspanningscomponent verloren gaat, wat
zich echter ook hier met een d.c. restorer weer laat her
stellen. 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.
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We zien hier onder elkaar: a het
signaal zoals het van de anode van
de video-eindbuis komt (dus op
punt A van fig. 13), links zien we
een „lichfbeeld, rechts een ,,don
kere” beeldhoud.
In b zien we, hoe de signalen er uit
zouden zien achter de condensator,
dus op punt B. Het gemiddelde ni
veau voor de sync. pulsen voor het
beeld met lichte inhoud is hoger dan
voor de donkere beelden. BU C zien
we, hoe door de gelijkrichtende wer
king van het rooster het niveau voor
de pulsen weer hersteld is. BU d zien
we de sync. pulsen, die onderling
niet meer verschillen.
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Zoals we welen, zijn storingen de schrik van onze sync-pulsen
bij de negatieve beeldmoduiatie. Wanneer er nu een fikse
stoorimpuls komt op de sync-scheider (separator, zegt men in
Engeland) en we hebben daar de normale R-C koppeling of
een d.c. restorer, dan wordt de rooster-C geladen en pas
wanneer die extra lading afgevloeid is bereiken we weer de
normale toestand, maar ondertussen hebben we een stuk syn
verspeeld, omdat de buis „dicht” zat (fig. 15).
\ rooster chronisatie
Dit kan natuurlijk niet en daarom passen we hier een begren
ruimte
zing toe met behulp van de knik beneden in de buiskarakteristiek van een extra vóór-buis. Deze buis moet dan een
zodanige roosterruimte bezitten, dat het synchronisatiesignaal
ongemoeid wordt gelaten, doch de stoorimpulsen om zeep
gebracht worden. Bij een andere methode om het dichtslaan
van een buis met R-C filter te ontgaan, brengt men de weer
stand wel naar de anode van de buis; wil deze methode
slagen, dan moet 30 % van de totale amplitude bestemd zijn
voor de sync-puls.
Ideaal is een methode, waarbij zowel de „kop" van de syncpuls, als het ondereind geheel bevrijd van ruis afgeleverd
wordt. fig. 17.
We zijn nu aangeland op het punt, waar de sync-pulsen voor
resp. de lijn-afbuiging en voor de raster-afbuiging elk hun
eigen weg gaan. Want zoals de toestand nü nog is ontstaan
aan de anode van de sync-scheider van fig. 13 en 16 zowel
de sync-pulsen voor de I ij n e n als voor de rasters.
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

fig. 15
a) Op deze manier wordt het rooster
een tijdlang dichtgedrukt en verlie
zen we dus een aantal sync. pulsen.
b) Beeld op de oscilloscoop.
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fig. 17

Begrenzing van de stoorimpulsen bij
een uitzending met negatieve beeldmodulatie. De ,.in het zwart" schie
tende stoorimpulsen worden afge
sneden.

fig. 18

Roosterruimte van de
tweede begrenzer

De sync. puls wordt van onderen
ontdaan van het signaal en van
boven ontdaan van de ruis in twee
opvolgende trappen.
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volgen de egalisatie-impulsen, de raster-impulsen, dan de
tweede serie egalisatie-impulsen, waarna de eerste lijn-impulsen van het nieuwe raster volgen.
Daaronder zien we het verloop voor de volgende raster-wisseling. We moeten nu zorgen voor een tweetal organen, waar
van er één uitsluitend reageert op lijn-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 bepaalde
tijd nodig; van dit verschijnsel wordt gebruik gemaakt.
Zetten we een spanning op een condensator via een weer
stand, dan wordt deze condensator o p g e I a d e n. Bij het /
begin der lading is de spanning over de condensatorklemmen
nul; na een bepaalde tijd is de spanning over de condensator-Eb
klemmen Ec even hoog als over de voedingsbatterij. Vanzelf- \
sprekend hangt de tijd, waarin de condensator volledig ge- '
laden kan worden, af van twee factoren: de grootte van de
weerstand R en de capaciteit van de condensator. Welnu, de
tijd waarin een condensator opgeladen wordt tot 2/3 van de
batterij-spanning noemen we de R-C tijd, in seconden, waar
bij de weerstand in ohm en de capaciteit in .«Farad wordt
uitgedrukt (fig. 19).
Bij het ontladen van den condensator via een weerstand
verloopt de zaak net andersom: de spanning over de conden
satorklemmen 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 oor
spronkelijke spanning over de condensatorklemmen gedaald
is tot 1/3 van die waarde; R en C weer uitgedrukt in ohm en
«Farad. Uit de aard der zaak is dat F-C produkt van een
combinatie van een bepaalde condensator C en een bepaalde
weerstand R even groot bij het laden als bij het ont
laden van een condensator.

fig. 19
Het laden van de condensator, wan
neer de schakelaar gesloten wordt.
In (b) zien we het verloop van de
spanning over C.

I
I
1 ®
I

ontlading

»Ec
tijd ------- --

fig. 20
Het ontladen van de condensator
(a). Het verloop van de spanning
over C zien we in (b).

DIFFERENTIATOR
Om nu de lij n - i m p u l s e n ,,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 noemen,
omdat het de hoge frequenties bevoordeelt ten opzichte van
de lage (fig. 21).
In de toepassing hier echter spreken we van een different i a t o r. anneer we een blokpuls in de gedaante van een lijn
impuls dit filter laten passeren, vinden we daarachter geen
blok meer, doch twee pieken. Hierin kunnen we de krommen
uit fig. 20 — 21 herkennen. Bij het begin van het blokje, dus
wanneer het voorfront van de puls, de leading edge, de con
densator bereikt, is deze nog leeg en de spanning over de R
is gelijk aan die van de puls. Na enige tijd echter is de con
densator geladen en de spanning over R = nul.
Even vóór het ontladen van de condensator over een weer
stand R zal over die R de volle spanning staan van de con
densator. Na verloop van enige tijd echter is de condensator
leeg en de spanningsval over R = 0.
Wanneer er dus een puls terechtkomt op een dergelijk diffe
rentiërend netwerk, vinden we achter dit filter een tweetal
verschijnselen, die maar weinig lijken op de oorspronkelijke

fig. 21

,
,
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puls; het is echter opmerkelijk, dat de onderlinge afstand van

De differcntiator (high pass filter)
is in feite een potentiometerschnkeHng, waarin R2 voor alle frequenties

beide verschijnselen gelijk is aan de pulsduur, dus de tijdsafstand tussen leading edge en trailing edge.

g»*^*** TaartfllSl
dan voor lage.
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fig. 22
In a en f zien we een korte en een
lange puls.
Achter en differentiërend filter met
groot R-C produkt zien we de pul
sen als b en g; is het R-C produkt
klein, dan zien we in c en li korte
positieve en korte negatieve pulsjes
bü het begin en einde van de puls.
Achter 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 ver
krijgen we pulsen die maar weinig
afwijken van a en f.
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De vorm van de laad- en ontlaadverschijnselen kan nog ver
anderd worden door öf de R, öf 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 ver
schijnselen te doen en wel om de leading edge, het voor
front; het negatieve verschijnsel, dat het gevolg is van de ont
lading (trailing edge) kunnen we o.a. kwijtraken door het
signaal op het rooster van een buis te brengen; met de in
stelling 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 figuur
tjes; 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 rasterafbuigings-impulsen terecht
komen, want dat zal stellig gebeuren via het gemeenschappe
lijke distributie-kanaal vanaf de synchronisatie-scheider.
Nu, door deze impulsen wordt ons differentiërende filter vol
strekt niet van zijn stuk gebracht; 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-pulsen zullen normaal een negatief impulsje
aan de anode van de buis geven, terwijl tijdens de blokpulsen
van de rastersync de achterflanken van elk blokje
hetzelfde zullen 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 nor
maal door tijdens de tijd, dat het signaal voor de vertikale
afbuiging gegeven wordt.
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INTEGRATOR
De inrichting, die reageren moet op de synchronisatieimpulsen voor de vertikale afbuiging verschilt prin
cipieel van het hierboven beschreven filter; de condensator C
en de weerstand R zijn namelijk van plaats gewisseld (fig. 24).
In de filtertechniek zou men hier van een low-pass filter
kunnen spreken, omdat voor toenemende frequenties
een afnemende output te verwachten is. In onze scha
keling 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 wiskunde uitdrukt.
De gedragingen van één lange puls in een integrerend net
werk zien we in fig. 22, en wel in d en f 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 blok
jes van langere duur, de ingang 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 afbuiggenerator
reageert.
Nu zullen we eerst even nagaan, hoe dit integrerende filter
(of integrator) reageert op de lijnpulsen, die het uit de aard
der zaak doorlopend ontxangt. 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).

Hier zien we in A een normaal lijnpulsje en een uit enige blokjes be
staande rasterpuls (een lange blokpuls, waarin enige z.g. omgekeerde
pulsen voorkomen).
In B zien we hoe die pulsen op het
rooster komen; de buis is zodanig
ingesteld, dat de negatieve pulsjes
geen uitwerking hebben; aan de
anode verschijnen nu de pulsjes van
C. Tijdens de rasterpulsen gaat dus
de Ujnsync. gewoon door.

fig. 24
De integrator (low pass filter), is
in feite óók een potentiometerscliakeling waarin echter de lage fre
quenties beoordeeld worden (zie ook
fig. 21).
R, heeft hier voor elke frequentie
gelijke waarde, doch R2 neemt toe
voor lage frequentie, waardoor
Eout put groter wordt voor lage fre
quentie.

fig. 25

B

A

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.

8-11

;
In hoofdtrekken hebben we dus kennis gemaakt met de „toe
gangsdeuren" voor de lijn-sync en de raster-sync; de daar
achter volgende afbuig-generatoren reageren ieder naar hun
aard: die voor de lijnafbuiging op een puisje, die voor de
rasterafbuiging op een bepaalde spanning; we kunnen hier
bezwaarlijk van een „puls" gaan spreken bij een dergelijk
model. Bestaat de rastersyncpuls slechts uit één blokje (Frank
rijk), wel, dan is dat éne blokje reeds voldoende om de ver
eiste 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
herinnering-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).
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Lijn en rasterimpulsen voor het ne
gatieve beeldmodulatiesysteem.
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Wanneer we in gedachten houden, dat de vertikale afbuiggenerator moet starten op de spanning, die door de integratie
wordt bereikt, dan zullen we wel begrijpen, dat we verstandig
zijn, wanneer we die afbuiggenerator op een lagere span
ning laten starten, b.v. op de spanning op punt B en niet op
de maximaal bereikbare spanning bij punt A van fig. 25. Want
wanneer door een of andere reden het synchronisatie-signaal
gedeeltelijk verminkt wordt, dan virtdt er nóóit een rasterwisseling meer plaats. Stel nu, dat de spanning op punt B
3 volt bedraagt.
Wanneer nu, na de tijdsduur van 3121/* lijn de volgende
rasterwisseling moet plaats vinden, dan zal die spanning van
3 volt precies na 3121/* X L bereikt moeten worden en beslist
niet eerder of later, want dan loopt de geïnterlinieerde aftas
ting in de war. De beschreven lijnen liggen dan niet even ver
van elkaar af, maar op de manier als in fig. 27 te zien is.
We spreken dan van p a r i g h e i d, 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 aan
kabbelen als gevolg van de twee lijnsynchronisatiepulsen, die

n

nnnnr

fig. 28

a) De opvolgende even en oneven
rasters liggen precies 312VÜ lijn
na elkaar.
b) De duur van de opvolgende ras
ters is resp. 3121/! en 312*1 lijn.
c) De rasters duren resp. 312 en 313
lijn; de beelden zijn niet langer
geïnterlinieerd en het beeld is
streperig (pariglicid 100%).

a) Lijnpulsen, gevolgd door rastcrpulscn (le raster).
b) Lijnpulsen. gevolgd door rasterpulsen (2e raster). Het niveau
van de integratiekromme komt
iets hoger te liggen, omdat de
lading van de laatste lijnpuls
nog niet afgevloeid is. Spanning
B wordt dus eerder bereikt dan
vereist wordt.
c) Lijnpulsen. egalisatiepulsen en
rasterpulsen (le raster).
d) Lijnpulsen, egalisatiepulsen en
rasterpulsen (2e raster). De in
tegratiekromme begint op nulniveau, evenals in c.
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fig. 29
(a) Enkele en (b) dubbele inter
gratie — (b) is ..gladder".

geïntegreerd worden; telkens daalt de puls weer tot de nullijn
en dan komt het eerste blokpulsje voor de rasterafbuiging;
keurig kabbelt het omhoog om die spanning 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 n u I volt, maar op een
iets hogere spanning en aldus zal de 3 volt grens iets eer
der bereikt worden dan wenselijk is.
Om dit nu te ontgaan passen we de z.g. egalisatiepulsen toe; in de tijd L komen er twee. Om de invloed
op de integrator van twee egalisatiepulsjes ge
lijk te maken aan de invloed van één lijnimpuls moe
ten we die egalisatiepulsjes maar wat magerder maken. Maar
nu bereiken we, dat de blokpulsjes voor de vertikale afbui
ging werkelijk op 0 volt beginnen. Ook de egalisatie-impulsjes
na de rasterpuls hebben als doel het scheppen van gelijke
aanvangsomstandigheden voor de lijnpulsen van even of on
even rasters.
Bij de televisiesystemen met positieve beeldmodulatie wordt
vaak slechts één rasterpuls afgegeven; ook hier laat men
echter deze voorafgaan en volgen door egalisatie-impulsen.
De invloed van de egalisatie-impulsen op de differentiator
voor de lijn-afbuiging is dezelfde als die van de normale lijn
pulsen (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 gekregen hebben, zodat ze ieder hun
eigen afbuigingsmechanisme kunnen starten zonder daarbij
elkaar te beïnvloeden.

ZAAGTAND-OSCILLATOREN
We moeten ons nu gaan bezighouden met de oscillatoren,
die in de televisie-techniek gebruikt worden om op regel
matige 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 handelingen; 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):

oscillator

afbuigspotl

fig. 30
Blokschema van een afbuigsysteem.

a) een oscillator, die met een zekere regelmatigheid zaag
tandvormige spanningen produceert, daartoe aangespoord
door een sync-puls, en
b) een versterker, die na het ontvangen van een zaagtand
vormige spanning een stroom door een paar afbuigspoelen
zodanig doet lopen, dat een zaagtandvormige stroom ont
staat. Want hel is de stroom, die de elektronen doet afwijken
van hun baan.
Er bestaan verschillende grondvormen van oscillatoren, maar
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voor de vertikale afbuiging wordt de z.g. blocking oscillator
(Duits: Sperrschwinger) het meest toegepast. In principe kun
nen we van elke normale oscillatorschakeling een blokkeeroscillator maken door de 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 normale detectorschakeling met terug
koppeling, die, wanneer we de terugkoppeling steeds maar
sterker maken, b.v. door de spoelen Lj en L2 dichter bijeen te
brengen, of L2 groter te maken, aldus gemakkelijk in een r.f.
oscillator hebben kunnen veranderen. Li C2 bepalen de fre
quentie; C2 R bepalen bij toepassing als radio-ontvanger 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 Li en
brengen b.v. een ijzerkern aan en/of vergroten Cv Het signaal
zal in het algemeen een sinusvormig verloop hebben. Door
de terugkoppeling echter 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 uit-

*M«0

L\
C2

Fig. 31
Een gewone oscillator (teruggekop
peld triode).
terugslag
E

b
N heenstag

----- tijd
fig. 32
Eén cyclus van een zaagtandgenerator.

i prèfig. 33
voeringen; in b herkennen we fig. 31. In feite verschillen a,
b en c maar weinig van elkaar; het is slechts een verplaatsing
van onderdelen.
We zullen onze verklaring aan de hand van fig. a laten vol
gen; het spanningsverloop op de diverse punten zien we in
fig. 34a, b, c en d.
Wanneer we, na de katode de gelegenheid gegeven te heb
ben zich op te verwarmen, de hoogspanning inschakelen, zal
er onmiddellijk een anodestroom gaan lopen door L2; deze
stroom induceert evenwel over de roosterspoel Li een span
ning, waarvan de grootte afhangt van de wikkelverhouding
Li — L2. De richting van die spanning over L i is in faze met
die in L2 om terugkoppeling te verkrijgen; die kunnen we
vinden door met de wikkelrichting van Li t.o.v. L2. De be
doeling is nu, dat door die éne spanningstoot over L2 een
even grote spanning in Li wordt geïnduceerd en dat hierdoor
de roostercondensator C zover opgeladen wordt, dat er enige
tijd nodig is om te ontladen; in die tussentijd is de buis dus
dichtgedrukt.
Het zit dus zo: over L2 ontstaat even een spanningstoot. Deze
veroorzaakt een spanningstoot van Lj, 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

Drie vormen van de blokkeer-oscil
lator (Engels: blocking-oscillator;
Duits: Sperrschwinger).

6

d

V"-V
J\
fig. 34

Het spanningsverloop op de diverse
punten van de blokkeer-oscillator;
uil de aard der zaak is het ons te
doen om de kromme C. dus de span
ning over R-C.
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trilt de kring nog even na in zijn eigen frequentie; zowel L2
als Lj ondervinden dit „uitslinge’ren", waarbij Li wat langer
pendelt. Dit alles gebeurt in tijd ti. 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
dal 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 Li zien we bij
fig. 33a; de spanning over de anodespoel L2 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 t, het tamelijk snel opladen en gedurende t2
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
aanwezig. De spanning van het rooster t.o.v. aarde vinden we
in fig. d; in feite is deze figuur te beschouwen als een op
telling van de figuren a en c.
Kort en goed: we onderscheiden twee perioden ti en t2: ge
durende t] is de buis geleidend en ligt de condensator C via
de inwendige weerstand parallel aan de spoel Li, waardoor
de eigen frequentie lager wordt. Doordat er roosterstroom
loopt is de kring vrij zwaar gedempt. De tijdsduur ti wordt
bepaald door Li 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 ge
beurtenissen véél ingewikkelder dan hier geschetst is, maar
in het algemeen kunnen we met deze verklaring volstaan.
Hei hoofdkenmerk is echter van deze schakeling, dat één in
leidende handeling er automatisch twee achtereenvolgende
handelingen plaats vinden: de zeer snelle terugslag en de
langzame heen-slag (fig. 32).
De naam „heenslag” en „terugslag" is hier wat slecht ge
kozen, maar we gebruiken die namen, omdat ze in onze nor
male zaagtand zo genoemd zijn.
Verderop zullen we zien, hoe een sync-impuls als inleidende
handeling kan optreden.
Er bestaan verschillende zaagtandoscillatoren, die afgeleid zijn
van de blocking oscillator; b.v. de Multivibrator van fig. 35.

fig. 35
Multivibratorschakeling
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c Deze bestaat uit twee buizen, waarbij één der buizen voor
de benodigde tegengestelde faze zorgt. De ingeschreven let
ters hebben dezelfde betekenis als in fig. 83a. Deze schake
ling dateert reeds van 1918 (Bloch). De werking is als volgt
(zie ook fig. 36): In buis 1 gaat een anodestroom lopen; de
spanning op de anode (a) zakt; de dalende spanning komt
over C, op 't rooster van B2, zodat deze buis, waardoor óók
stroom liep, dichtgedrukt wordt. Hierdoor gaat vanzelfspre
kend de spanning op de anode (c) omhoog; via C2 wordt dit
verschijnsel op het rooster van b overgebracht, de spanning
hierop gaat dus nóg meer omhoog. Er treedt evenwel een
roostergelijkrichting op van het spanningsverschil tussen de
anode van b2 en rooster van bi, over R2. Resultaat: rooster
van bi wordt sterk negatief en de buis zit dicht. Dit alles ver
loopt zeer snel. Om de afgeknepen toestand van bi komt
natuurlijk een eind en wel, als Ci via Ri zich ontladen heeft
en b2 begint stroom te trekken. De grap is dus, dat om de

ÊlBLIOTHttK
*A
Q) Buis
I

CU

(Buis algeknepen)
(Buis geleidt)
Spanning constant door
jS,roosterstroom begrenzing

b) eg

Buis

n

Ea
Ci Buis
I

pi^r

Kantellijn
(Begin van de anodestroom)

n

d)J?
Buis

fig. 36
Spannlngsverloop aan rooster (G) en
anode (A) van buis I en II. Uit de
aard der zaak is het ons te doen om
de kromme (b), op het rooster van
buis II.

I

beurt de buizen bi en b2 om de beurt naar adem happen;
de tijd van de algehele periode, dus van T] + T2 wordt be
paald door Rt Ci + R2 C2; de verhouding van de heenslag
tot de terugslag door de verhouding
Ri C,

r2 c2
Er zijn nog meer Multivibratorschakelingen, die alle op het
zelfde principe berusten, waarop we hier niet verder in zullen
gaan (zie fig. 37).
Tenslotte zien we in fig. 38 de z.g. Transitron-schakeling,
waarbij het schermrooster en het vangrooster de tweede buis
geheel kunnen vervangen.
De vraag is nu: hoe beïnvloeden we nu de tijdsduur van de
zaagtandoscillator? Wanneer we dit zeggen, bedoelen we
natuurlijk de tijdsduur t2; t^ hebben we liefst zo kort mogelijk.
We mogen de vraag ook aldus formuleren: hoe maken we,
dat t2 in onze TV-ontvanger even lang duurt als in de zender?
Er zijn meerdere mogelijkheden:
a) door het veranderen van de RC tijd, b.v. door R te ver
anderen;
b) door het verarderen 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 om tijdig
afbreken.
Deze laatste methode beschouwen 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.

p

fig. 37
Een andere bekende Multivibratorschakeling. De terugkoppeling en
faze-draaiing geschiedt door de ge
meenschappelijke katodeweerstand
van buis 1. C-R bepalen de tijds
duur van de heenslag.

fig. 38
Transitronschakellng met een pentode. Inplaats van een tweede buis
benutten we het schermrooster en
het vangrooster. Werking nagenoeg
als van de Multivibrator van fig. 35
en 37.
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SYNCHRONISATIESCHEIDER
In de vorige les zagen we op welke manier we de synchronisatiesignalen voor de horizontale en de vertikale af
buiging konden scheiden van het beeldsignaal; in figuur 1
i
van roositrbfddbuis

ECL80

lijn fync.
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Mk

30k
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zien we hoe de afzonderlijke scheiders voor de ver
tikale 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 raster-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 tegelijkertijd met de lijn- en rasterafbuigingen
in de zender gaan werken.
We zullen beginnen met de generator voor de vertikale af
buiging en bezien hiervoor fig. 2, die ons uit de vorige les
reeds bekend was.

*A
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I

0.0'/J
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Fig. 1
De beide scheidingstrappen voor
resp. lijn- en raster-impulsen zijn
in feite parallel geschakeld. Boven
zien we het differentiërend netwerk
en beneden het integrerend net
werk, zie fig. 29 vorige les. De voor
afgaande buis is een amplitudebegrenzer, waarin de stoorpieken op
de syncpulsen worden afgesneden,
terwijl de eerste buis er voor zorgt,
dat van het complete videosignaal
slechts de beide synchronisatiesig
nalen overblijven en de beeldinhoud
verloren gaat.

(Bult a/geknepen)
(Buis geleidt)
Spanning constant door
jS roosterilroombegreniing

t»

EG
Buis 2

1

I

yS^Rtj Ct

Buis2

^ Kantellijn
(Begin van de anodestroom)

n

d)' Buist
E9

!
Fig. 2
Spanningsverloop, op rooster (EG)
of anode (EA) van elk der buizen
BI en B2 van fig. 3.

Fig. 3
Multivibratorschakeling
Het spanningverloop op het rooster;
wanneer dit de z.g. kantellijn be
reikt slaat de multlvibrator om en
wordt de heenslag afgebroken.

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. kantellijn, dit wil zeggen, dat wanneer de spanning op
het rooster de door deze lijn voorgestelde waarde bereikt, de
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Kantellijn

0

Fig. 4

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 RiCi kun
nen veranderen. Meestal laten we de Ct dan onveranderd en
veranderen we Rj. In fig. 5 zien we bij a, b en c drie ver-

»1
‘1

c

'l

_ —J—j- ----- — kantel lijn

Fig. 5
Hier zien we in b de uitwerking
van verkleining of vergroting van
de tijdconstante door R te vergro
ten (streeplijn) of te verkleinen
(stiplijn).

schillende tijden voor verschillende waarden van Rj.
Een andere methode bestaat in het veranderen van de roosterspanning van de oscillatorbuis(-zen); in dit geval liggen Ri en
R2 natuurlijk niet aan aarde maar aan een instelbare gelijkspanningsbron.
In figuur 6 a, b en c zien we, dat hiermede als het ware de
kantellijn „omhoog” of omlaag gebracht kan worden en dat
we op die manier de tijdsduur van t^ in de hand hebben. Drie
verschillende instellingen zien we in a, b en c.

M
— nullijn
— — kantellijn
O

I/"
l|
nullijn

____ kantellijn

b

geen Impuls

'1

____

*rf

r

kantellijn

V*

nullijn
kantellijn

C

Fig. 6 a, b. c
Spanningsverloop EG op het rooster
van buis B2.
a. Normaal verloop van de zaag
tand; tl is de héénslag; t2 is de
terugslag.
b. Door de roosterspanning te ver
hogen komt de z.g. kantellijn ho
ger te liggen en duurt de heenslag tl langer.
c. Door de roosterspanning te ver
hogen duurt de heenslag korter.
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t| . httnslag
I7 .((rugslag.

Fig. 6 d, e. f
Met een impuls op het rooster van
één der buizen kan de heenslag
van de zaagtand beëindigd worden.
Ook hier zien we dan 3 mogelijk
heden onder elkaar getekend; de
tijd tl is in de drie gevallen ver
schillend (d, e, f).

Bibliotheek
n.v.h.fu

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. 6.
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. 5d; komt hij later dan zien we fig. 6f,
terwijl de zaagtand zijn normale levensduur behaalt in het
geval, dat er in het geheel geen impuls op het rooster komt.
Dit betekent echter, dat de RC-tijd steeds langer van duur
moet zijn dan de te verwachten tijd t2. Als impuls fungeert
voor de rasters het geïntegreerde signaal, zoals we dat in de
vorige les leerden kennen en dat we nu in fig. 10 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.
In ieder geval hebben we gezien, hoe we met de synchronisatieimpuls de zaagtand oscillator er toe kunnen brengen zijn héénslag af te breken overeenkomstig het bevel van de zender.
Wat er nu gebeurt wanneer om de een of andere reden de
synchronisatie wegvalt zien we in fig. 7a, waar het beeld öf
^o.
'o>',

Impulutrie

tl

I

Fig. 7a
Synchronisatie.
a. Synchronisatie m.b.v. impulsen.

Oscillalorspanning

Fig. 7b
b. Het beeld beweegt op en neer zo
lang de beeldoscillator nog niet
synchroon loopt. Een beeldverschuiving per seconde betekent
een frequentieafwüking van 2 %.
naar boven, öf 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 gene
rator (t 0).
Dat de methode, genoemd in 6 a, b, c nooit toegepast wordt,
vindt zijn oorzaak in de onstabiliteit van onze netspanning: een
kleine netspanningsvariatie zou onze hele synchronisatie in de
war sturen; methode 5 wordt toegepast als vóór-instelling.
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Stoorpulsen
Verf. sync. pulsen
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Fig. 8
De dunne streepjes stellen stoorpulsen van verschillende amplituden voor; de dikke zwarte pulsen
zijn de vert. syncpulsen. die we
hier „gecomprimeerde vorm” zien;
uitgerekt zagen we ze in fig. 10.

Greepje sloorpulsen
Sync. pulsen

/
p ei n

i
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Fig. 9

De groepjes dunne lijntjes zijn ge
groepeerde stoorpulsen.

Fig. 10

Door de integratie gaan de ruis
storingen gelukkig verloren. (Bij
de differentiëring is dat helaas niet
het geval).

Fig. 11

Als een dobber op de golven daalt
en rijst de vert. syncpuls wanneer
de afvlakking onvoldoende is, waar
door de synchronisatie uitvalt.

Toch wordt ook methode 5d nog bedreigd door verschillende
verschijnselen. De voornaamste daarvan is storing door ontstekingsvonken van benzinemotoren in auto's en motorrijwie
len; helaas veroorzaakt deze storing een oplading 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 t2 uitoefenen; komt hij tegen het
eind van de rastertijd, ja dan is het resultaat een vroegtijdige
beëindiging van het raster.
In de figuur 8 zien we niet alleen de gewenste rasterimpulsen,
maar tevens een aantal willekeurige andere impulsen van ver
schillende tijdsduur en amplitude, die dus het integrerend filter
aangesproken hebben; zij hebben echter géén invloed wan
neer 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. 9), 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, om
dat ook deze geïntegreerd wordt; in fig. 10 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 sinustop, 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 synchronisatie 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 tijdsduur 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 impus binnen S valt
heel groot, maar daar tegenover staat, dat die stoorimpuls een
grote amplitude moet hebben om de kantellijn te bereiken.
De vraag is nu, waarom men dit bereik zo groot zou maken,

Fig. 12

Slechts impulsen die boven de kan
tellijn uitsteken hebben invloed op
de „synchronisatie”. Indien het
„synchronisatie-gebied” 50 % be
draagt moet de stoor-impuls groot
zijn, wil hij synchronisatie veroor
zaken (zie het linker pijltje),
t is de maximale tijdsduur van een
rasterperiode; tl is het punt waar
bij de oscillator uit zich zelf om
kantelt, wanneer er geen syncpuls
binnenkomt.
De ruimte tussen tl en t2 vormt
een synclironisatiegebied van 3 %
van t; tl—13 vormt een synchronisatiegebied van 50 %. In plaats van
synchronisatiegebied spreken we
wel van „vanggebied”.
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S.50%v.l S= 3% van l

t

t
L ■*"

SR

Kantellijn

Vereiste impuls hoogte

De grootstmogeliike
verschuiving van net beela
door een stoorimpuls bij
een synchronisatie gebied

O

ai van 3%
3%
b> van 50%

50%

maar wanneer we denken aan de TV-ontvangers, die voor
4 normen omschakelbaar moeten zijn, dan is dit grote „vangbereik" wel verklaarbaar. Overigens zien we in fig. 12 ook ,
nog hoe bij een synchroniseerbereik van 50 % het beeld
sprongen van de halve beeldhoogte kan maken.
Het hier gegeven betoog slaat in de eerste plaats op blockingoscillators, maar geldt onverminderd 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 de
zelfde wijze uitgevoerd als de hierboven beschreven raster
oscillator; 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 hoeveel
heid ruis de blokvorm onherkenbaar kan verminken, zodat er
geen sprake meer is van goede synchronisatie.
Bij de volgende les, die aan de horizontale afbuiging gewijd is,
gaan we hierop verder in.

•

t

Kantellijn

Rooster van
buis 1

Kantellijn
Rooster van
buis 2

Fig. 13
Stoorgevoeligheid van de multlvibrator
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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 verwachten, evenals
dit bij elke fatsoenlijke laagfrequentversterkerbuis het geval
moet zijn. Zoals we weten is de vertikale afbuigfrequentie
50 Hz (ook al passen we geïnterlinieerde aftasting toe) en
voor deze lage frequentie gedraagt de spoel zich ongeveer
als een ohmse weerstand (fig. 15).

Fig. 14
De eindtrap voor de vertikale af
buiging in zijn eenvoudigste vorm:
de spoelen zijn in serie geschakeld
en opgenomen in de anodekring.

stroom
Is

spanning
Vs

----- tijd

Fig. 15
De spanning (Vs) en de stroom (Is)
in het secundaire circuit verlopen
in het ideale geval als hier getoond
wordt.

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
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Fig. 16
a. Stroomverloop wanneer een zui
vere ohmse weerstand op een gelijkspanningsbron wordt aange
sloten. De stroom bereikt vrij
wel onmiddellijk zijn normale
waarde en blijft verder constant.
b. Stroomverloop, wanneer een
spoel met geringe zelfinductie
op een gelijkspanning wordt
aangesloten gedurende een korte
tijd tl; verloopt de stroom vol
gens een exponentiële kromme;
daarna gedraagt de stroom zich
geheel als bij een ohmse weer
stand.
c. Een spoel met grote zelfinductie
is nu aangesloten op een gelijk
spanning. De tijd vóórdat de
stroom constant wordt duurt nu
véél langer (tl).

I
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Fig. 17
Schakeling van fig. 16 a, b en c.

t

I
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Fig. 18

tijd

tijd

Uil
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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 ge
lijkspanning 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 weer
stand. In fig. 16 zien we naast elkaar die kromme voor een
ohmse weerstand en daarnaast die voor een spoel met een
kleine zelfinductie en daar weer naast een voor een spoel
met een grote zelfinductie. Het gekromde gedeelte noemen
we een e-kromme, omdat deze kromme z.g. exponentieel ver
loopt. 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 de stroom blijkbaar niet meer aan ver
andering 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 span
ning, die ettelijke malen hoger is dan de oorspronkelijke
aangelegde gelijkspanning. We noemen dit de EMK van zelf
inductie. 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 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 aanen 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 gelijkspanning wel heel iets anders dan een zaagtandspanning, want evenals bij een wisselspanning herkennen
we hier een periodiek 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 verschijnsel af, welke kromme van fig. 16
wordt doorlopen a, b of c. Is de frequentie laag en de zelf
inductie 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
lijn-afbuiging, waarop we later terugkomen, hebben we met de
véél ingewikkelder verschijnselen volgens fig. 16c te doen.
Wat is nu de praktische uitwerking van het bovenstaande op
de eindbuis van onze vertikale afbuiging, wanneer die door een
zaagtand op het rooster wordt gestuurd? Wel, dat bij deze lage
frejuentie (50 Hz) de stroom tijdens de héén-slag netjes volgens
de zaagtand loopt, maar bij de terugslag dermate schakelaar
achtig afgebroken wordt, dat er een flinke spanningsstoot ont
staat, waartegen de isolatiematerialen van onze spoel niet op
gewassen is. Bovendien zal de gelijkstroom component 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

Gearceerd•
spanning over P/

20 xEL
Rl

! I 3\
RJ!! «-3 TC

* ER1
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Spanning
over de spoel
(met R)

Vs

a
Fig. 19
Verloop van spanning en stroom
resp. over en door de afbuigspoel
(zie fig. 14). In de beide figuren
rechts zien we de vervangingsschema's a) tijdens de heenslag
(tl—15), b) tijdens de terugslag
(t5—16).
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Stroom
door de spoel
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Stuurspanning

Rl

r-C
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b
zaagtandspanning bestaat uit de spanning over de Ri van do
buis, dus Eri plus de spanning over de spoel El. De spanning
piek tijdens de terugslag kan aardig oplopen, tot 20 X de
spanning tijdens de héénslag.
Bij 19a zien we schematisch voorgesteld de heenslag; de
schakelaar staat dicht.
Tijd van tv-2: Ri is de inwendige weerstand van de buis;
R2 is de ohmse spoelweerstand en C is de eigen capaciteit
van de spoel. In 19b zien we de terugslag (ts —16). Nu de
schakelaar (— de buis) geopend is, doet de invloed van R en
C zich gelden. C staat parallel over de spoel en neemt de
energie op, die de spoel tijdens het „uitslingeren)) afgeeft;
R dempt die uitslingering.

TRANSFORMATORKOPPEUNG
Daarom past men algemeen uitgangstransformator toe, die
dan de vertikale uitgangstransformator
heet. Hierdoor kunnen een betrekkelijk laagohmige afbuig
spoelen toegepast worden; bovendien zijn de afmetingen dan
gelijk aan die voor de horizontale afbuiging en dat is om con
structieve redenen wel gewenst. Later zullen we zien, dat bij
de lijnafbuiging beslist gebruik gemaakt moet worden van een
uitgangstrafo (fig. 20).

♦Htp.

©
afbuigspc.Un
Vt

ü

a

Fig. 20
Afbuigspoelen voor de vertikale af
buiging aangesloten op de secun
daire van de vert. uitgangstransfor
mator.
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Vervangingsschema van een buis.
door een transformator gekoppeld
met de afbuigspoelen. Ri is de in
wendige weerstand van de buis; L
is de zelfinductie van de secundaire
wikkeling, terwijl R2 de z.g. spreidingsweerstand voorstelt van de
transformator en R3 uiteindelijk de
afbuigspoelen voorstelt. Deze vor
men uitsluitend een ohmse weer
stand.

Wanneer we nu eens het vervangingsschema tekenen (fig. 20a)
voor een buis-uitgangstransformator-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
R2 en R3. Hierin stelt L de zelfinductie van de secundaire van
die uitgangstransformator voor, terwijl R2 de z.g. spreidingsweerstand van de transformator voorstelt (dus een transformatorverlies), R3 is hier de enige manifestatie van de afbuigspoelen, een ohmse weerstand. Ten opzichte van de secundaire
wikkeling van de transformator is de zelfinductie van de afbuigspoelen verwaarloosbaar klein. Zoals de zaak er nu voorstaal
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 frequenties die de hoogste eisen stellen aan zo'n
transformator.
Stel maar eens, dat de gunstigste belastingsweerstand voor de
toegepaste eindbuis 4000 Q bedraagt. Bij een spoelweerstand
van 2 X 5 .0 geeft dat dan een transformatieverhouding van
V 4000
______________
------- = \/ 400 = 20:1. Maar de wisselstroomweerstand

10
van de primaire moet bij afbuigtransformatoren wel 100 X
zo groot zijn als 4000 43; we komen dan op X^ = 400.000 43.
X,
De zelfinductie L is dan------- ofwel

2,Tf

Fig. 21
Een zaagtandspanning blijkt samen
gesteld te zijn uit een sinusvormige
grondgolf met een groot aantal har
monischen daarvan. In de juiste
faze en amplitude tezamen gevoegd.

400.000
= ca. 1300 henry.

2 71 50

Nu, dat is een knots van een transformator.
Blijft natuurlijk de vraag, waarom we die wissel itroomweerstand X] nu 100 X zo groot als de vereiste aanpassingswaarde moeten stellen, terwijl we bij normale laagfrequentie
(muziek) weergave heus niet zo royaal zijn met de uitgangstransformaties. Wel, bij de afbuiging speelt de fazekarakteristiek, die we reeds bij de middelfrequentversterker voor TV
leerden kennen, óók een belangrijke rol. Een zaagtandspanning kan namelijk volgens Fourrier ontleed worden in een
grondgolf (die dezelfde tijdsduur 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
dezer harmonischen looptijdvertragingen op, terwijl ook amplitudevervorming voor een deel der trillingen zal optreden, zo
dat de zaagtand op de anode van de buis maar weinig meer
op de zaagtar d lijkt, die we in het rooster duwden.
In figuur 22 zien we nogmaals de schakeling en daaronder
diverse krommen. Wanneer we nu het rooster van de buis
sturen met een behoorlijke zaagtand op het rooster g (krommen
onder a), dan is het spanningsverloop geheel lineair,
maar het verloop van de stroom door de spoel doet merk
waardig veel aan de e-kromme van fig. 18 denken.

NIET-LINEAIR STROOMVERLOOP
In figuur 23a zien we hoe die anodestroom er in de praktijk uit
gaat zien. Gaan we de zaak verder onderzoeken, dan blijkt het,
dat deze vrij zonderlinge zaagtand weer samengesteld is uit
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Fig. 22
Koppeling van de afbuigspoel via
een transformator:
a. schakeling;
b. verband tussen stuurspanning en
afbuigstroom.

a

b

c

Stroom door L2

Alleen een meer dan lineaire
toenemende roosterspanmng
veroorzaakt een lineaire tlroom
toename in de a/buig spoel

Gelijkmatig toenemende
stuurspanning op nel rooster
heelt een mmaer dan lineaire
toename

Links: de spanning op het rooster is
lineair.

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

een (t) werkelijke zaagtand plus (b) een parabool-vormige
kromme, waarbij (b) dan te beschouwen is als de opgetreden
vervorming tengevolge van de te licht uitgevoerde transfor
mator. Denk nu niet, dat het zo eenvoudig is deze kromme
(c) aldus te ontleden; voor degene die het niet weet vertel ik
nog even, dat een parabool een wiskundige kromme lijn is,
die ontstaat bij het doorsnijden van een kegel met een plat
vlak, o.a. de reflectoren van onze auto-schijnwerpers hebben
een parabool-vormige doorsnede.
In fig. 24 zien we, hoe die afwijkende kromme in het alge
meen kan ontstaan, n.l. door looptijd- of fazevervorming.
Hoe krijgen we nu een goede zaagtand uit onze afbuigingseindbuis? Wel, door het rooster niet te sturen met een echte
zaagtand, maar met een zaagtand, die we moedwiljig in de
tegenovergestelde richting vervormd hebben, zoals we in
figuur 23d zien. Hoe we aan een dergelijke vervormde zaagGrondgolf a en de lom
van de hogere harmonischen

d
Fig. 23
Zó moet de stuurspanning op het
rooster van de eindbuis vervormd
worden, om een lineair verlopende
zaagtandstroom door de afbuigspoelen te doen lopen (zie ook bovenste
kromme rechts van fig. 22b).

b waarin we de zaagtand
spanning kunnen ontbinden

Grondgolf en harmonischen in de Juiste faze

/W;

C

linear
Grondgolf achter ( -f )

l

exponentieel
Grondgolf voor ( + <p I

Fig. 24

paraboolvormig
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Fig. 25

De blocking oscillator uit de vorige
les : de syncpuls wordt hier gebracht
op het voetpunt van de roosterspoel;
in fig. 37 zien we een andere metho
de. n.1. door middel van een extra
wikkeling op de blocking-trafo.

tand komen zullen we straks zien. Maar de transformator
hebben we in letterlijke zin „klein" gekregen. De Philips vertikale uitgangstransformator 10871 heeft b.v. maar een blikafmeting van 4x6 cm, bij een stapelhoogte van 2 cm. De
primaire zelfinductie is ca. 80 henry, terwijl de transformatieverhouding 37,5 op 1 bedraagt, een vrij eenvoudige en goed
kope transformator dus.
In figuur 22b zien we uiteindelijk het zozeer gewenste lineaire
verloop van de stroom door de afbuigspoelen, dank zij span
ning op het stuurrooster, die we overeenkomstig fig. 23d ver
vormd hebben. Het is wel interessant te zien, dat de stroom
door de buis en de primaire van de trafo nu niet meer lineair
is en dat de spanning over de afbuigspoelen L2 lineair toeneemt!
Tot zover de eindtrap van de vertikale afbuigingsgenerator.

!

AFBUIGOSCILLATOR

Spanrüngsverloop op punt

-H'fh— l2 -*■

\
o
b

rr

c

d

J)

De outputspanning (e) wordt thans
afgenomen over de condensator C
in fig. 28.

We keren nu weer terug naar de oscillator voor de
vertikale afbuiging, die in de praktijk meestal een blocking
-oscillator is, zoals we die in les 8, fig. 33, zagen in ver
schillende gedaanten. Voorzien van de organen voor de
synchronisatie krijgen we figuur 25, maar eigenlijk is de
blocking oscillator toch niet het geëigende apparaat om een
mooie zaagtand af te geven.
De condensator C wordt tijdens de dichtgeknepen periode
van de buis langzaam opgeladen; wordt de buis echter gelei
dend, dan loopt deze ccndensator via de inwendige weerstand
van de buis (die dan heel laag is) snel leeg. We nemen de
zaagtandspanning af van de beide aansluitpunten van de con
densator.
Maar we zijn er nog niet. In fig. 29 zien we nu ook de eindbuis voor de vertikale afbuiging er bij getekend, terwijl er
tevens een nieuwe condensator C2 en weerstand R2 bijgeliomen
zijn.
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 Bt diens Ri zeer laag is en
deze condensator nu tijdens die terugslag schielijk leeg loopt in
de Ri van buis Rj, 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 aan
geplakt is. In feite betekent dit een extra negatieve puls op het
rooster van de eindbuis tijdens de terugslagperiode en die is
nodig om de Ri, de inwendige weerstand van de eindbuis,
héél hoog te maken tijdens de terugsiagtijd. Is die Ri namelijk
Spanningiverloop op hel rooster
(resp.overCzonder gearceerd gedeelte)

üh €s.
O

i

— Kan lellijn
.
Kleine synchronisallespanning S
(Oscillator frequentie nagenoeg
gelijk aan de synchronisatie frequentie)
Kantellijn
Grote synchronisatie spanning S
(Oscillator Irequenlie wijkt
sterk af)

Fig. 27
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syncpuls

bloeding oseiII*lor

fig. 28
De toevoeging van de C en de R
heeft tot gevolg, dat aan de reeks
krommen van fig. 34 uit les 8 er
een toegevoegd wordt: e in 26.
(Denk er om. die condensator paral
lel aan de weerstand vormt het R-C
filter en kan dus géén elco zijn. Is
per abuis zo getekend).

«mdbuis

Fig. 29
Hier wordt de zaagtand van een
..staart” voorzien door R2C2 om de
eindbuis tijdens de terugslag een
zéér hoge neg. roosterspanning. dus
een hoge Ri te geven.

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-slagtijd.
We hebben dus een ideale zaagtand plus nuttig aanhangsel.
Maar we zagen hierboven, dat we moedwillig een extra ver
vorming moeten aanbrengen in die zaagtand, die tegen
gesteld is aan de vervorming, die in de eindtrap veroor
zaakt wordt.

'output
-------- lijd

Fig. 30
Dit integrerend netwerk (of lowpass filter) vervormt de zaagtand
tot een guirlande.

CORRECTIEMOGELIJKHEDEN
Nu bestaan er verschillende methoden om onze zaagtand de
gewenste parabolische vervorming te geven. In fig. 30 zien
we een schakeling, waarmede we een zaagtand kunnen ver
vormen tot een verschijnsel, dat veel van een waslijn weg
heeft; die gyrlandes hebben echter het gewenste parabool
vormige verloop.
Hoe die omvorming nu precies tot stand komt is niet zo ge
makkelijk te verklaren. Door de weerstand R zal de negatieve
zaagtandpiek slechts een geleidelijke lading van de conden
sator tengevolge hebben; tegen de tijd dat de zaagtand zijn
max. positieve waarde bereikt heeft is de ladingstoestand van
de condensator weer precies nul; de terugslag is verantwoor
delijk voor het positieve deel van de kromme (boven de lijn).
Helaas zijn we de oorspronkelijke zaagtand nu kwijt, maar in
fig. 31 zien we een netwerk, waarbij de oorspronkelijke zaag
tand gecombineerd wordt met de in fig. 30 opgewekte
parabool.
Uit de aard der zaak bestaan er meerdere schakelingen met
hetzelfde resultaat; in fig. 32 zien we een instelbare schake
ling; met de pot. meter R1 stellen we de juiste vorm van de
kromme in; over R1 namelijk vinden we zowel de zaagtand
als de parabool aanwezig. Met de pot. meter R2 kunnen we
dan juiste amplitude in, zoals die voor de volgende buis ge
wenst wordt.

y

WT

T _ AA

Fig. 31
In dit netwerk wordt de zaagtand
vervormd naar het model van fig.
23d door het aanbrengen van een C
over de R uit figuur 30.

Fig. 32
R, geeft de juiste vorm. R2 de juiste
amplitude. De samenstellende scha
kelingen van fig. 30 en 31 vinden we
in deze figuur terug.
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Fig. 33
In twee etappes wordt een zaagtand
met parabolische vervorming omge
vormd naar een dergelijke vervor
ming. doch naar de andere kant ge
richt door middel van een V.D.R.weerstand en R-C filters.

afbuigspoelcn

- tegenkoppeling
eindbuis

c
R

De toepassing van de bekende Philips spannings-afhankelijke
weerstanden (V.D.R.) kunnen we öf in de oscillator, öf in de
eindtrap de gewenste parabool-correctie aanbrengen. Bij een
dergelijke weerstand namelijk is de weerstandwaarde afhan
kelijk van de aangelegde spanning; wordt die n.l. hoger, dan
wordt de weerstand kleiner, en omgekeerd. Uit de aard van
de zaak bestaan er verschillende soorten met verschillende
karakteristieken. In fig. 33 zien we hoe een vervormde zaag
tand weer recht kan worden, om tenslotte naar de andere kant
krom te worden.
Voor de goede orde moeten we hier vaststellen, dat er nog
verschillende mogelijkheden bestaan om de vertikale eindbuis
öf te liniariseren, öf op een gewenste manier te krommen.
Tegenkoppeling heeft in het algemeen als resultaat, dat de
karakteristiek van een versterkerbuis „rechter" wordt. In fig.
34 zien we een dergelijke (stroom)tegenkoppeling, waarbij dus
een extra winding op de trafo deel uitmaakt van het katodecircuit. Laten we die C weg, dan vergroten we het effect. Uit
de aard der zaak geldt deze tegenkoppeling voor alle fre
quenties.
Passen we een spanningstegenkoppeling toe van de anode
terug op het rooster, dan zullen zich meestal condensatoren
en weerstanden in het tegenkoppelingcircuit bevinden en is
de tegenkoppeling 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 dergelijke
schakelingen de gewenste krommevorm niet zo goed in de

hand (fig. 36).
Fig. 34
Stroomtegenkoppeling van uit de
uitgangstransformator
Spanning op de anode
(Primaire wikkeling van de
Irons/ormalor)

h
Transformator

Spanning over C,
ontslaan door oplading
mei de spanning E^ via
Rdijdconslanle RC)
Vertikale afbuigspoel

Resulterende stuur spanning op
hel rooster, mei parabool vorm,
ontslaan door E^ enE$ Ie sommeren

©,'!r—
Cs

14/

Spanningstegenkoppeling in de
eindtrap van anode op rooster
via een R-C netwerk

Veryanglngssehema

-

R

-—
C

Fig. 35
Het opwekken van een paraboolvor
mige zaagtandspanning d.m.v. span
ningstegenkoppeling in de eindtrap.
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Oorspronkelijke vorm van de
lineair toenemende spanning
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Flg. 36

V

Parabolische vervorming van de
anodestroom d.m.v. het instelling
van de eindbuis. Vorm en amplitude
zijn afhankelijk van de plaats van
het werkpunt.

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 Zapberspiegel 838, 1959) (fig. 37).
Het schema begint op het punt waar het videosignaal binnen
komt, 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 weerstanden in het schermroostercircuit zien
we, dat de schermroosterspanning laag is; ook het vangrooster
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 synchronisatie-impulsen 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 begrenst.
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 uitvoerd 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) sync
pulsen. We moeten evenwel goed bedenken, dat men om de
rasters-syncpulsen zichtbaar te maken de kromme op de oscilloscoop in horizontaal erg samengetrokken heeft; de ruimte
tussen 2 rasterpulsen (plaatjes 2, 4, 5, 6 enz.) heeft in feite een
tijdsduur van 625 X de tijdsduur van één lijn (plaatjes 1—3).
Vergeleken met het plaatje van de lijn-puls is de rasterpuls in
werkelijkheid dus 625 X zo breed.
De buis achter het filter is niets anders dan een versterker,
. die op het rooster (kromme 5) een zaagtand ontvangt (span
ning 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 reeds eerder beschre
ven blocking oscillator. Een verschilpunt is echter de galvani
sche verbinding van het rooster; dit is n.l. niet met aarde,
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Fig. 37
Schakeling van de vertikale afbui
ging van een moderne TV-ontvanger. Rechts bovenaan, bij het woord
je vertikale terugslag, wordt een
negatieve onderdrukkingspuls ge
zonden naar het rooster van de

maar het + hoogspanning verbonden via een aantal weer
standen. Principieel maakt dit weinig uit, want uiteindelijk is
het rooster via een condensator van 0,1 «F geaard en bij
dergelijke pulserende spanningen op het rooster wordt deze C
steeds geladen op een spanning, die volstrekt niet afwijkt van
de spanning, die we verkrijgen met de schakeling van fig. 33
uit les 8, waar de roostercondensator ongeveer dezelfde rol
vervult. Een voordeel van deze methode 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 doorda';
het z.g. stoorbereik vergroot wordt. Tenslotte merken we nog
op, dat de katode op een positieve spanning t.o.v. aarde ge
bracht is, want deze is doorverbonden met die van de eindbuis. Gezien de grote afvlak-C (200 /«) 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,
waar we in een universeelontvanger (zonder nettransformator)
die spanning vandaan halen. Nu, die komt uit de horizontale
afbuiggenerator, die in de volgende les behandeld wordt.
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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 eerste buizen zowel de
lUn-syncpulsen als de rastersyncpulsen aangetroffen worden.

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 bene
denwaartse beweging duurt. R3 en de condensator van 0,1 /<F
(dik getekend) vormen het laadcircuit, dat we reeds eerder in
deze les bespraken.
Via een R-C koppellid belanden we op het rooster van de
eindbuis. Hóe we daar terecht komen zien we in beeld 9,
waarop we niet alleen de negatieve pieken zien om de eind
buis tijdens de terugslag goed dicht te drukken, doch tevens,
dat de parabolische vervorming reeds aanwezig is (in nega
tieve zin). De vraag is nu, hoe men hier deze vervorming
bereikt heeft en het antwoord luidt: door middel van een
spanningstegenkoppeling van de eindbuis.
We zien dat tegenkoppelingscircuit dik getekend. Een spanningsdeling vindt plaats tussen anode en aarde via de con
densator van 22000 pF de weerstanden van 180 k£, 500 k£
en 1 M£, waarbij de roosteraansluiting aan het boveneind van
de weerstand van 1 M.f2 ligt.
Deze tegenkoppeling is frequentie-afhankelijk, d.w.z. niet even
sterk voor alle frequenties; dat is te danken aan de conden-
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sator 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 V.Q een parallel-pad van
het tegenkoppelcircuit vormt.
De opzet is nu, dat de toegevoerde lineaire zaagtand op het
rooster een paraboolvormige vervorming in de uitgangstransformator veroorzaakt, omdat die transformator, zoals we
zagen, feitelijk te klein uitgevoerd is. Door nu deze ver
vormde 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 R3 en R* experimenteel in. We
kunnen deze weerstanden dus als regelorganen voor de lineariteit van het raster beschouwen. Als extra methode vinden
over de primaire van de uitgangstransformator nog een spannings-afhankelijke weerstand, die zoals zijn naam reeds zegt,
bij verhoging van de spanning op de spoel zijn weerstandwaarde verlaagt en dus bijdraagt tot het parabool-vormig
verloop van de spoel.
DIVERSE VERVORMINGEN
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.
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 ex vertikale hart
lijn. We zien diverse afwijkende zaagtandvormen en daar
naast de resultaten op het beeldscherm (fig. 38).
Hoe de afbuigspoelen er uit zien zagen we reeds in de tweede
les, waar we de over elkaar gewikkelde spoelen voor de verti
kale en horizontale afbuiging vinden in fig. 23.
Want de zaagtand die we voor ons doel trachten te gebruiken
(fig. 26c) heeft slechts deze vorm zolang de oscillator niet
gesynchroniseerd wordt. Synchroniseren we hem wél, dan kan
die zaagtand een vorm aannemen van fig. 27a of b. De zaagtandvorm en de frequentie hangen nu af van de amplitude
van de sync-puls. In feite is de blocking oscillator dan ook
veel beter geschikt om pulsen af te geven; we zien die in

fig. 26b.
Maar voor de vertikale afbuiging hebben we nu eenmaal een
zaagtand nodig. Wanneer we echter de gehele blocking oscil
lator voeden over een serieweerstand R, die t.o.v. aarde ont
koppeld is door C (dik getekend), dan zien we over die
condensator de zaagtandspanning ontstaan, die noodzakelijk
is om de eindbuis te sturen. Dat de waarde van de R en de C
een rol spelen in de vorm van de zaagtand, spreekt vanzelf.
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Op het scherm
weergegeven
figuur
Afbuigslroom

Orgineeltcirkel)

a)

Fig. 38
b. c. d, e en f: Beeldfouten tenge
volge van het niet-lineaire stroomverloop in de spoel voor de vertikale afbuiging.
Slechts in a is de stroomloop
lineair: de cirkel o n d e r de zaag
tand blijft een cirkel (cirkel
rechts). Bij de andere figuren zien
we hoe een cirkel vervormd wordt.
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BIBLIOTHEEK
M.V.H.Ri
VRAGEN BIJ DE 9e LES
1. Heeft de ruis veel invloed op de vertikale synchronisatie?
2. Waarom dienen de frequenties die een veelvoud rijn 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 aanmerking 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 zelfinductie.
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 stroom door de afbuigspoel moet
hebben om een goed en onvervormd 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 eindbuis 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. Vertel wat we onder het vangbereik of stoorbereik van
een gesynchroniseerde oscillator verstaan.
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BIBLIOTHEEK
!
HORIZONTALE AFBUIGING
We zijn nu al een heel eind gevorderd in de televisie
techniek, 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 verschijnselen te maken kregen in de
„vertikale" of „raster" afbuigspoelen en dat hier veel ver
gelijkingen met een audio-eindbuis te maken zijn.
Ook kregen we een inzicht van de synchronisatie van de
vertikale zaagtandoscillator; we hebben hier te doen met
directe synchronisatie.
We zullen met de synchronisatie van de lijn-oscillator be
ginnen en stranden aanstonds op een grote moeilijkheid,
namelijk de ruis, die voornamelijk bij het negatieve beeldmodulatiesysteem ons het leven zuur maakt. Bij de rasterFig. 1
synchronisatie hadden we daarmee niet te maken in verband
met de intégratie van de ruispulsjes (fig. 1). Overigens gel- Rulsstorh^^ord^geëllmineerd
den voor de horizontale synchronisatie alle reeds bij de ver
tikale synchronisatie genoemde overwegingen, terwijl zowel
multivibratoren als blocking-oscillators (Ned.: blokkeer-oscillatoren) worden toegepast. Hoe de ruis onze synchronisatie kan
bederven zien we in fig. 2 a 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 videosignaal-amplitude bedraagt.
Naast de reeds genoemde ruisstoringen vinden we bovendien
impulsvormige (AM) storingen door bougies in benzine
motoren. Omdat deze ongeveer Yan diezelfde gedaante zijn

.

.

Gemiddelde waarde tijdens
een impulsserie

Aparte impuls
Ruis aandeel
ca. 15%
Iran het video signaal

Kantel
lijn

T

ï15%

iI

25%

.1

Flankonscherpte
Ruis aandeel
ca. 15%

. - Stoor rrfj gedeelte, dat
dm*, dubbele begremlng
'kan worden uitge/llterd.
(Dit is slechts mogelijk indien
het ruisaandeel niet groter
is dan 120%)
Indien de impuls flanken
niet snel toenemen gaat
het stoor vnje gedeelte
verloren terwijl de
flankonscherpte toeneemt.

Flankonscherpte
Ruisaandeel
ca. 30%

4

Door begrenzing is geen stoorvrij gedeelt te verkrijgen.

1

i

}

Beeld ongestoord

'~—Een lijn telaat beëindigd
Beeld gestoord door flankonscherp
te van de lijn impulsen (Ruis)

| pr Flankonscherpte

}

Fig. 2a
Storing in de horizontale synchro
nisatie t.g.v. ruis. De mate van
flank-onscherpte is afhankelijk van
de amplitude van de ruis.
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— Lijnperiode te vroeg
geëindigd t.g v een stoorimpuls
Het groots te gedeelte der
' storingen is slechts zichtbaar
als een korte streep ot punt
o=Impulsen S=Storing

Fig. 3
Storing door impulsen (b.v. bougievonken). Enkele lijnen worden voor
tijdig beëindigd.

als de lijnimpulsen, kunnen ze voortijdig de lijn beëindigen.
Meestal duren ze echter niet zo lang en dan liggen er zo
ongeveer 3 lijnen verkeerd (lig. 3).
Helaas ligt hier het grote gevaar ergens anders en wel in de
synchronisatiescheider, waarvan het rooster gedurende 10 a
20 lijnen opgeladen kan blijven. In figuur 4 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” ongesynchroni
seerd en het resultaat zien we op het plaatje rechts, terwijl
een foto van het beeldscherm voor zichzelf spreekt: de lijn
oscillator is op hol geslagen.

Fig. 2b
Invloed op het beeld (gedeelte)

LI:
illllllllllllll

v

Fig. 4
Impulsstoringen die door de roosteroplading van de synchronisatieschei
der het beeld onherkenbaar maken.
a) Door een stoorimpuls worden
hele series gelijklooptekens on
derdrukt. Gedurende deze onder
drukking Is de lijnoscillator on
gesynchroniseerd.
b) Invloed op het beeld.

b
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Een serie lijn impulsen
waarop enige stoorimpulsen

Vervorming door storing
t.g.v. roosterstroom
begrenzing
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STORINGEN
Draaggolfstoringen hebben feitelijk dezelfde uitwer
king als ruisstoringen. De flankonscherpte is afhankelijk van
de amplitude van de storing (fig. 5). We moeten hierbij nog
Aandeel van de
draaggolf ca 15%
Stoorvrij gebied ca 10%
(Door dubbele begrenzing
Ie verkrijgen)

Flankonscherpte

Fig. 5b
Draaggolfstoringen hebben dezelfde
invloed als ruisstoringen. De flank
onscherpte is afhankelijk van de am
plitude van de storing.

Invloed op het beeld

even opmerken, dat die flanksteilheid van de lijnsyncpuls op
zichzelf al behoorlijk 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 TVsignalen tegen hoge muren, waardoor 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 ont
vanger aangesloten is op een ander net.

DIRECTE SYNCHRONISATIE
Nu zijn de frequentieverschillen tussen verschillende netten
heus niet zo groot, dat de rastersynchronisatie daar erg onder
zal lijden, maar erger wordt 't met de lijnsynchronisatie, want
die is met het oog op de interliniëring aan de zenderzijde
vastgekoppeld aan de rasterfrequentie. De lijnfrequentie is daar
door dan helemaal niet konstant en om nu lijnsyncmoeilijkheden
te ontgaan moeten we de lijnsyncpulsen flink vergroten willen
ze bij te vroeg optreden nog boven de kantellijn uitkomen.
Maar ja, bij versterking van de syncpuls wordt de ruis natuur
lijk óók weer mede versterkt en hiermede openen we weer
de deur voor ontijdige synchronisatie door een storingspiek.
We zien, dat er nogal veel moeilijkheden zijn om onze lijn-
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synchronisatie in de war te sturen; vanzelfsprekend heeft men
bij het Negatieve beeldmodulatiesysteem (C.C.I.R.) hier méér
last van dan bij het Positieve systeem, maar toch heeft ook
dat systeem er nog wel last van.
Men heeft ijverig gezocht naar een methode om de lijnoscillator zéér stabiel te houden. Hierbij is o.a. gedacht aan
met een kwartskristal gestuurde lijnoscillator in elke ontvanger,
die zelfs rustig door zou gaan wanneer de zender uit de
lucht ging. Toch is dat niet uitvoerbaar, omdat het praktisch
niet doenlijk is om zovele kwartskristallen op precies één
frequentie te slijpen, afgezien van de kosten.
Een praktisch uitvoerbare methode vormt het invoegen van
een trillingskring, een L-C kring in de blokkeer-oscillator

(fig. 6 en 7).
At

Ü I

£>

P*noo«

U\A/\A
l

Variatie van de
kantellijn

Spanmngsverloop op
het rooster
zonder-

met gesuperponeerde sinusvormige trilling

Fig. 6

Fig. 7

Gestabiliseerde oscillator. Rechts
het spanningsverloop over de L—C
kring. De eigenfrequentie is hoger
dan de lijnfrequentie.

Spanningsverloop met en zonder
stabilisatie

De kring wordt tijdens elke cyclus van de blocking-oscillator
„aangestoten”, zoals we dat noemen, waarna hij in zijn eigen
frequentie „uittrilt”. Nu duurt dat uittrillen hier natuurlijk niet
veel langer dan één periode; daar krijgt hij de kans niet voor.
De grap zit nu in het „stijl” maken van de kromme, die het
spanningsverloop op het rooster aangeeft. In fig. 7 zien we
links het normale verloop, waarbij de kromme tijdens het
laatste deel Yan de héénslag vrijwel horizontaal komt te
liggen. Door nu die „sinus” te superponeren, te enten op die
heenslagkromme, krijgen we de rechtse figuur, waar dat eind
van de kromme nu steil oploopt (fig. 7 rechts). Wil nu een
stoorimpuls zijn ongewenste uitwerking geven, dan moet die
een flinke amplitude hebben, anders haalt hij de kantellijn
niet.
Nu zou iemand de vraag kunnen stellen: hoe komt die sinus
nu altijd precies in de juiste „houding”, dus in de juiste faze
ten opzichte van de zaagtand? Toch kan dit niet anders: door
de terugslag raakt de kring geheel in rust; het uitslingerverschijnsel is afgelopen. Wanneer nu de nieuwe héénslag
weer begint dan wordt tegelijkertijd de kring aangestoten.
We zien in fig. 6, dat de heenslagperiode Yan de zaagtand
SMnnngsvtftoop ov*r lc net zo lang duurt als V/2 periode van de L —C kring; de
0* *ig*nfr*Qu»ntl* vand*
eigen frequentie van die L —C kring is dus hoger dan de
k/mgitg«<ijk Mn dtlijn
»r*qu»nli»
zaagtandfrequentie, die 15625 Hz bedraagt. Ook de multivibratoren, die bij de horizontale afbuiging vaak toegepast
worden, zijn vaak aldus gestabiliseerd (fig. 8). Hierbij is in
de regel de zaagtandfrequentie gelijk aan de eigen frequentie
van de L —C kring.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat voor lijnoscillatoren
Fig. 8
een hoge graad van stabiliteit vereist wordt, hoger dan voor
Een met een L—C kring gestabili
de rasteroscillatoren. Want al doen we nu nóg zo ons best
seerde multivibrator
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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 9, 10 en 11 zien we

Fig. 10
drie beelden met gelijk ruispercentage. Bij fig. 9 is de lijnoscillator geheel ongestabiliseerd (Multivibrator). Het beeld
van fig. 10 is verkregen met een ongestabiliseerde blockingoscillator. Het beeld van fig. 11 is verkregen met een ge
stabiliseerde blocking-oscillator, terwijl tevens een automati
sche frequentiecorrectieschakeling is toegepast; deze wordt
hieronder nader beschreven. Het verschil met de beelden
9 en 10 is onmiskenbaar.
In fig. 12 zien we nog eens een tekening van de beeldrand,
waarvan we in fig. 2b 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 synchronisatie.
Natuurlijk heeft men gezocht naar stabilisatiemethoden; er
zijn er verschillende gevonden. Bij de tot dusver besproken
lijnoscillatoren geschiedt de synchronisatie door middel van
syncpulsen, die we zo veel mogelijk van ruis hebben ont
daan, We noemen dit de directe synchronisatie, omdat we
rechtstreeks met de puls op de lijnoscillator terecht komen.

Fig. 9
Hier werd een niet gestabiliseerde
multivibrator met impulsen ge
synchroniseerd
Fig. 10
Hier werd onder dezelfde omstan
digheden een blokkeeroscillator
gebruikt
Fig. 11
Hier werd gebruik gemaakt van een
automatische frequentieregelschakeling en een gestabiliseerde blokkeerschakeling

Gemiddelde waarde

tt

Ftankonscherpto
(max. afwijking van
synchronisatie)

l

De oscillator moet met een
vliegwiel worden uitgerust
waardoor a/wijkingen van
de gemiddelde waarde
worden begrensd

Beeldrand

INDIRECTE SYNCHRONISATIE

Fig. 12
Eén van de geslaagdste methoden om tot groter stabilisatie te
komen is de indirecte synchronisatie. We gaan hierbij van de
volgende grondgedachte uit: We moeten zien van die vaak
door ruis misvormde syncpulsen een goede syncpuls te maken;
hebben we die eenmaal, dan gaan we daarmee de blockingoscillator aanstoten. Er komt dus een orgaan te zitten tussen
de sync. begrenzer en de blocking-oscillator. Voor dat orgaan
kunnen we b.v. kiezen een sinus-oscillator, een gewone a.f.
oscillator, die b.v. door een teruggekoppelde triode gevormd
kan worden; we waken er voor, dat die terugkoppeling niet zo

De afwijkingen van de lijnen varië
ren om een constante gemiddelde
waarde (zie ook fig. 2b)
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e

sterk is als bij de blocking-oscillator. Nu is een sinuskromme
niet bepaald geëigend om een blocking-oscillator te sync-cn;
Ooor dubbele
via enige manipulaties maken we van die sinus een echte
begrenzing .uitgesneden* gedeelte, syncpuls.
Eerst vergroten we de amplituden van de sinus; door dubbele
begrenzing houden we een soort blokpuls over; door differen
tiëring krijgen we een positief en een negatief puisje aan resp.
het begin en 't eind van die blokpuls; tenslotte blijft de puls, die
van ’t voorfront van het blokje afgeleid is, over en die stoot
nu, volkomen zonder ruis, de blocking-oscillator aan. We
zien deze verschillende krommen en pulsvormen in fig. 13.
Fig. 13
Nu weten we wel uit de radiotechniek, dat de kwaliteit van
Spanningsverloop van de schakeling
die kring, de Q, heel belangrijk is. Hoe beter de kring, des
uit fig. 14
te groter is de amplitude van de opgewekte spanning, die
een sinusvormig verloop behoort te hebben. In de zendtechniek noemen we zo’n kring een tank-kring of een vliegw i e I k r i n g. Nu liggen de verschillende punten van over
eenkomst met een vliegwiel-van-ijzer voor het grijpen: hoe
zwaarder het is, hoe moeilijker het is om het op gang te
krijgen. Maar loopt het eenmaal, dan zal een zwaar vliegwiel
nog lange tijd door blijven draaien, ook al brengen wij het
al lang niet meer op gang. Het gewicht van het vliegwiel
komt hier overeen met de Q van de kring.
Voor ons doel is echter geen van de gebruikelijke oscillatorschakelingen zoals b.v. Colpitts of Hartley geschikt, want deze
zijn min of meer onverstoorbaar en trekken zich niets aan
van syncpulsen; neen, wij hebben een sinus-oscillator nodig
die niet ongevoelig is voor syncpulsen. Wij vinden iets der
gelijks in fig. 14, waar een syncpuls op het rooster van een

1

I

TT
©

©

Fig. 14
Het weder opwekken van de impul
sen m.b.v. een vliegwielschakeling
met L—C kring
buis een L —C kring in de katodeleiding aanstoot. Wanneer
we het bij één stoot laten zou die kring uittrillen zoals dat
bij alle gedempte trillingen geschiedt; de frequentie blijft wel
gelijk (de punten van de z.g. nuldoorgangen liggen overal
even ver van elkaar af), maar de amplitude wordt bedenkelijk
klein. Welnu, bij onze vliegwiel-oscillator krijgt onze kring
bij elke syncpuls weer wat verhoogde levensmoed.

VLIEGWIELKRING
Wij hebben een vergelijking gezocht met het vliegwiel, maar
een nog mooiere vergelijking vinden we in de schommel, die
als een vorm van de slinger van Huygens te beschouwen is,
evenals de slinger van de klok: de tijd waarin deze éénmaal
héén en terug gaat, dus tik-tak, wordt uitsluitend bepaald
door de lengte van de slinger; en het gewicht dat er
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aan hangt, of, om bij de schommel te blijven, door de lengte
van de touwen en het gewicht van degene die er op zit.
Of die nu héél hoog opzwaait of maar een meter ver
(= amplitude), het aantal malen dat de schommel heen en
weer gaat per minuut (= frequentie) blijft absoluut onver
anderd. En we zien ook, hoe we een pulsvormige beweging
(= duw aan de schommel) omzetten in een regelmatig heen
en weer gaande (= oscillerende) beweging (= sinusvormige
trilling). We kunnen het ook zó stellen, dat die L —C kring
in de katode (of anode) kring van de buis slechts afgestemd
is op de sinusvormige grondgolf van het pulsvormige ver
schijnsel, terwijl de ettelijke harmonischen (die met de grond
golf tezamen de blokpuls geven) niet tot uiting komen omdat
de kring daarop niet is afgestemd.
In hoofdzaak wordt de frequentie dus door de eigenschappen
van de kring bepaald en wanneer de pulsen maar zo onge
veer in de top vallen tussen vaste grenzen, dan verandert de
frequentie niet; loopt de L —C kring echter te snel, of liever,
komen de syncpulsen gemiddeld wat vroeger binnen, dan zal
de frequentie wat trager worden, want dan treedt het uit de
zendtechniek bekende „meesleepverschijnsel'' op.
In fig. 15 zien we dat grappige vertikale sprongetje a boven

Het gedrag van een LC kring die
door impulsen wordt aangesloten.
Hoe hoger de kringkwaliteil
des te langzamer worat de
eindtoestand bereikt.

De invloed van
een enkele impuls

/

wordt verminderd tot het kleine gedeelte a.

Fig. 15
Een vroegOOol laat (12) aankomen,
de impuls heeft bijna geen invloed-

Het gedrag van een L—C kring die
door impulsen wordt aangestoten

in de sinustop. Welnu, dat is het uiteindelijk gevolg van de
syncpüls.
Maar of die syncpüls nu op tijdstip tlf t2 of f3 komt, dat doet
er niet toe; de frequentie van de trilling wordt gehéél be
paald door de L en de C.
In fig. 15 zien we bovenaan tevens hoe die aan elkaar ge
regen sinusreeks er uit gaat zien; in het begin zien we moei
zaam de amplitude omhoog gaan (= aandraaien van het
vliegwiel). Loopt de zaak eenmaal, nu dan mogen er gerust
één of meer syncpulsjes ontbreken: de kring draait gerust
een paar slagen door met de vereiste regelmaat. Valt de sync
helemaal weg, dan slingert de kring uit. Hoe beter de kringkwaliteit (= zwaarder het vliegwiel) des te langer oscilleert
de kring door. Natuurlijk moet die kring niet al te goed van
kwaliteit zijn, want dan zou de kring helemaal doorslingeren
zonder zich iets van de sync aan te trekken.
Bij de tot dusver beschreven schakelingen hebben we de syn
chronisatie proberen te verbeteren, óf door het verkleinen
van de stoorkansen (fig. 7), óf door het vervolmaken van de
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syncpuls (fig. 2), waarbij een normale oscillatorschakeling
werd toegepast, terwijl we tenslotte in fig. 14 een methode
vonden, waarbij de blocking-oscillator door een ingebouwde
sinus-oscillator in de pas wordt gehouden, terwijl deze sinusoscillator via een mede-sleepverschijnsel synchroon met de
zender wordt gehouden.

FAZE-DISCRIMINATOR-SCHAKELINGEN

A

Toch blijken deze methoden nog niet de gewenste stabiliteit
op te leveren en daarom past men automatische frequentieregelingen (AFR) of faze-vergelijkschakelingen toe, soms gecombineerd met de reeds ge
noemde vliegwielschakeling.
Ook in de nu volgende schakelingen wordt gebruik ge
maakt van normale blocking-oscillator of multivibrator-schakelingen, waarbij de syncpuls nimmer rechtstreeks
de oscillator bereikt. Deze oscillatoren stoten tenslotte hun
horizontale (of lijn-)eindafbuigkring aan en uit die eindkring
nu halen we de zaagtand en brengen die samen met de
inkomende syncpuls. Wanneer die oscillator nu zo maar uit
De grootstmogetijke /ore afwijking
van de oscillalor t.o.v. de synchronisatie
zichzelf op de juiste frequentie zou werken, ja, dan vallen die
Impuls.
zaagtandjes natuurlijk mooi samen met de syncpulsen. We
+
begrijpen echter wel, dat dit te mooi is om waar te zijn: in
Synchronisatie impuls
I
het algemeen genomen zullen ze niet samenvallen.
I
De aardigheid van deze indirecte synchroniseerschakelingen
is nu, dat we dan gebruik gaan maken van die ongelijktijdigVergelij'kings impuls
heid en door deze om te zetten in een regelspanning. Wanconstant neer we die regelspanning nu weer aan onze lijn-oscillator
toevoeren, dan kunnen we daarmede de frequentie naar de
juiste waarde toe brengen. In de techniek gebruiken we
dergelijke schakelingen vaker; we spreken dan van servosystemen. Natuurlijk zitten er ook weer narigheden in die
regel-systemen, maar daarop komen we vanzelf terug.
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

I

n-rM

^Gelijkspanning
♦ Hsp

E*E2
F

jii

De amplitude van de
gei amenlijke spannings •
vorm is afhankelijk van
de onderlinge lazeverhouding.

Fig. 16
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versterker
Eindtrap voor de afbuiging
Filter

E

Principeschakeling van een fazeafhankelijke lijnregeling

Gelijkstroom

Naar
afbuigspoelen

de gelijkrichter over de C verkregen wordt (fig. 16F). In de
figuur 16D is dit het geval en boven de gelijkgerichte span
ning E van de zaagtand (die constant blijft) komt nu bovendien
E3, die hoger is dan E2 of E1, in de daarboven getekende
toestanden B en C, waar de zaagtand 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 blockingoscillator. 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 ver
krijgen; een condensator verbindt het rooster met aarde.
De uiteindelijke syncpuls komt in de eindkring voor de lijnafbuiging terecht en van daar op de horizontale afbuigspoelen;
een aftakking gaat terug naar de ingang van de schakeling.
We spreken hier van faze-afhankelijke lijnregeling;
helaas kunnen zich hierbij nog grote verdrietelijkheden voor
doen. Want het is zo eenvoudig gezegd: „de hoogte van deze
gelijkspanning bepaalt uiteindelijk de frequentie van de lijn
zaagtand", maar als een commando tot veranderen van de
frequentie door de blocking-oscillator te letterlijk wordt op
gevat, 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 tijdconstante, die het systeem de tijd geeft om een
commando uit te voeren, zonder overdrijving.
Een schakeling voor automatische frequentiecorrectie, waarin een dergelijk filter is opgenomen, zien
we in fig. 17. De regelbuis is hier geschakeld als katodevolger,

Eindirap voor da afbuiging

Rtgtlbu't

JL

Blokkttrotcillato'

Al
Tijdcomlanl*
«Chakallng

\
Laadcondtniator

Fig. 17
AFR-schakeling met blokkeroscillator

waarbij de gelijkrichting met behulp van de katodeweerstand
en condensator wordt verzorgd; met de koppelweerstand naar
de blocking-oscillator wordt tevens de tijdconstante vastge
legd.
In het kort zullen we nog enige andere systemen voor auto-
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Fazediscriminator met zaagtand
vormige spanning

91

-^HhrK

h

matische frequentie-correctie bespreken. In fig. 18 zien we
een 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 be
kende „fazedraaier" voor balansversterkers.
De inkomende blokpuls komt dan ook zowel aan de anode
als aan de katode te voorschijn, maar die zijn in tegenfaze.
Op het elektrisch middelpunt van de schakeling komt de terug
gevoerde zaagtand uit de eindtrap terecht. De spanning op
het rooster van de 1e buis van de multivibrator hangt al 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-dicriminator genoemd wordt.
In fig. 19 zien we de werking toegelicht. Het is wel duidelijk,

JEc

'Icc

/VA
TT

Dl

>'
R<ftlipMnlngi<E| (positief)
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Fig. 19
Zaagtanden in faze, pulsen in
tegenfaze
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dat de zaagtanden in elk der beide takken een gelijke span
ning afgeven: Ec(onitjm,).
Naast elkaar zien we nu drie mogelijkheden afgebeeld, 3 fazegesteldheden, resp. qA, rp2 en <p3. De blokpuls geeft een
gelijkgerichte spanning E; we zien resp. E1, E2 en E3.
We zien achtereenvolgens de optelsommetjes Ec en E1,
Ec 4- E2 en E1, Ec -f E3, zowel voor de diode D1, als de
diode D2. We zien nu, dat in faze-toestand cp2 de span
ningen aan D1 even groot zijn als aan D2; de regelspannlng
is dus nul volt.
In toestand </?1 zijn Ec boven en beneden gelijk; E1 boven is
echter Yeel groter dan E1 beneden en zo zien we, dat Et2
een positieve spanning voorstelt.

>
r

In toestand rp3 is E3 boven véél kleiner dan E3 beneden,
waardoor Et3 een negatieve spanning voorstelt.
Welnu, onze multivibrator zal, op het rooster van B, wel
weten te reageren op deze hogere of lagere spanning; een
filter met geëigende tijdconstante voorkomt het „hunten”, ter
wijl men soms gebruik maakt van een dubbel filter (fig. 19a).
Er bestaan nog vele andere schakelingen die ieder op zich zelf
interessant zijn; we moeten ons echter beperken tot het
bovenstaande en gaan nu over tot de

SOOn
r-i

II

“ ooi*

öw

5000p
Wai

T
Cl

4)

Fig. 19a
Schakeling met dubbele tijdconstan
te voor het onderdrukken van oscil
laties (hunting) in het regelsysteem.
De lading van de grote condensator
verandert slechts langzaam, maar
volgt 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 Es bij kort
stondige storingen zich steeds in het
midden van het vanggebied bevindt.

EINDTRAP VOOR HORIZONTALE AFBUIGING
Evenals bij de vertikale afbuiging is het ons doel om de spot
over het scherm te drijven, maar toch zijn er aan deze af
buiging 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 tijd
constante van de afbuigspoelen. We zagen reeds eerder, dat
de combinatie van een weerstand en een condensator geken
merkt kan worden door de tijdconstante; het begrip tijd
constante kon hierbij aannemelijk gemaakt worden als de
tijd T, waarin de spanning over de condensator 2/3 van de
batterijspanning bereikt heeft. In fig. 20 zien we die conden-

Fig. 20

Ec
mji span
«Ebatt

r*cht «tukj*

Ec»2/3 Ebatt

Ebatt

X.>

t.jd
♦

Verloop van de spanning Ec over
een condensator C. die via een
weerstand R uit batterij met span
ning E batt geladen wordt. De tijd
constante 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
E batt. bereikt.

sator C via weerstand R aangesloten op batterij E. Misschien
is het niet zo voor de hand liggend, maar ook bij de com
binatie van een weerstand en een spoel kan over tijdconstante
gesproken worden. Toch is dit weer niet zo moeilijk te be
grijpen. 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 ten
slotte zal er door de spoel zoveel stroom lopen als volgens
de wet van Ohm te berekenen valt. In fig. 21 zien we de

Fig. 21

»i
'L

mji jlroom*- -

•ncht siukj*

I

T

20lm«i

•:

«ijd

T
<«T

f
1

A

serieschakeling van spoel L, weerstand R en batterij met span
ning E. Welnu, als volgens Ohm de stroom I zou moeten
zijn, dan is de tijdconstante de tijd, die nodig is om een stroom

ff
}
<<■
5

Verloop van de stroom 1^ door een
spoel D, die over een weerstand R
aangesloten is op een batterij met
een spanning E batt. De tijdcon
stante is T. het tijdstip waarop de
stroom door de spoel 2/3 van de
maximale stroom I max. bereikt
E batt.
, waarbij R
heeft. I max. is
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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te bereiken, die 2/3 van de eindwaarde I bedraagt, dus 2/3 I.
Evenals bij de condensator zijn de waarden van de onder
delen bepalend voor de tijdconstante. In dit geval dus L en R.
Bij de condensator is de tijdconstant, T = R X C, bij de
L
spoel is het: T = —.De tijdconstante is bij de spoel dus omR
■

gekeerd evenredig met de weerstand R, d.w.z. hoe groter
R is, des te kleiner is de tijdconstante, dus hoe groter
R is, des te groter is de tijdconstante en omgekeerd.
We weten nu wat de tijdconstante voor een combinatie van
spoel en weerstand betekent en gaan nu even zien, wat dat
met onze horizontale afbuiging te maken heeft.
Ook hierbij willen we een lineair verlopende zaagtand heb
ben, 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 tijdconstante, dus de tijd die nodig is
om 2/3 van de normale stroom te bereiken, T genoemd; do
normale stroom wordt meestal bereikt in 4 X die tijd; we
kunnen dus zeggen, 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
1
zaagtand gegeven is, n.l.

sec.

— 10% en hieraan

15625

Fig. 22

niet te tornen valt, dienen we de tijdconstante T van de
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 moeten beschouwen
voor ons beeld; daarom is 10 % van de zaagtandduur het
maximum dat we daaraan besteden mogen.
In fig. 22 zien we heel mooi hoe de krommen zich gedragen
bij verschillende tijdconstanten.

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 beschouwde tijd,
in dit geval één horizontale zaagtandperiode. Situatie rechts (onder
5) RC is klein t.o.v. de beschouwde
tijd Lt.

Onder: verloop van spanning en
stroom wanneer een spoel op een
gelijkspanningsbron is aangesloten
via een R. Situatie links (onder 1)
tijdconstante RC is klein t.o.v. de
tijd t; rechts (onder 5) tijdcon
stante RC is groot t.o.v. de tijd t.
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Links zien we boven een serieschakeling van weerstand
en condensator, waarop een spanningsprong wordt los
gelaten, d.w.z. er wordt een gelijkspanning op aangesloten
via een schakelaar. Rechts van de R zien 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

10-14

!

zien de ons bekende e-kromme. Onder 1 zien we het geval

1
dat t slechts

van T bedraagt; dat is dus het bovenbedoelde
10

„rechte" stukje. Onder 5 zien we het geval, dat t 10 X zo
lang is als T. Onder 2 en 4 zien we tussenvormen.
Op het onderste plaatje zien we een spanningssprong los
gelaten op de spoel, onder 3 weer het geval dat t gelijk
L
is aan —, dus aan de tijdconstante T, onder 1 het voor ons

C
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 tussen
vormen.
Uit deze krommen zien we overigens duidelijk, dat de lineair
verlopende zaagtand-stroom verkregen wordt, wanneer de ge
bruikte tijd t kort is in verhouding tot de tijdconstante T;
verder zien we, dat de stroom door een gewone schakelaar
gesloten 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
blokpuis 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 het spanning- en stroomverloop over
een spoel in de stroomkring. We moeten hier even er de
nadruk op leggen, dat we hier éénmaal de stroom inschakelen
en na verloop van enige tijd uitschakelen; we hebben hier
dus nog niet te maken met een regelmatig terugkerend ver
schijnsel. 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 open
gezet 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 be
paalde, even grote, waarde en zo spreken we Yan een lineair
toenemende stroom. En die lineairiteit verkregen we door
juiste keuze van spoel L en weerstand. Maar wanneer we de
stroom niet „afknijpen" volgens dezelfde lijnen van geleide
lijkheid maar plotseling, zal een zéér hoge spanning van
tegengestelde polariteit opgewekt worden. Het is namelijk
bij spoelen en transformatoren zó, dat de snelheid waar
mede het magnetisch veld verandert, de amplitude van
de opgewekte spanning bepaalt. Een formule, waarop we be-

di
list niet verder zullen ingaan, luidt n.l. E = L X — (volt);

dt
de ingewijden in de hogere wiskunde weten wat dit zeggen
wil. Wat we echter wèl moeten weten, is, dat de snelheid
waarmee het uitschakelen geschiedt geheel afhangt van de
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Een spoel, die op tijdstip tj met
een batterij verbonden wordt en op
tijdstip t2 wordt uitgeschakeld. Na
het uitschakelen loopt de spanning
(curve A) op in tegengestelde rich
ting, om na enige malen heen en
weer gependeld te zijn op nul te
komen (t3>. De stroomkromme B
laat een mooi lineair verloop zien
gedurende de tijd dat de spanning
aangesloten is (ti—tj).
Het „uitslingeren" geschiedt in een
bepaalde frequentie die afhankelijk
van de zelfinductie van de spoel en
van de eigencapaciteit; in fig. B en
C zien we de stroom- en spanningkrommen voor een spoel met lagere
eigenfrequentie. In fig. C en D
wordt het verloop van resp. span
ning en stroom als stippellijn ge
tekend wanneer de kring met een
weerstand gedempt is; het uitslin
geren beneden de nullijn verdwijnt
daardoor.
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tijdconstante en de
zullen dadelij'k zien
Nu zien we in tig.
kromme, waarbij de

eigen capaciteit van de afbuigspoel. We
hóé.
24 een „ideale" spannings- en stroomL geen ohmse weerstand bezit; in lig. 25

;

i

-c

STROOM

xvjt

—»

rvo —►

t

t
SfAHSIRO

SURNIM6
T-JD ---- *■

VJO

u
Fig. 25
Fig. 24
Spanning- en stroomverloop van
zaagtand, waarbij geen ohmse weer
stand aanwezig is (theoretisch ge
val).

Spanning- en stroomverloop als bij
fig. 24. doch thans is ohmse weer
stand in de spoelen aanwezig. Ver
derop 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)

zien we de werkelijkheid, waarbij dus 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 spannings-

Fig. 26

k.

lL

In fig. 23 hebben we gezien hoe een
gelijkspanningsbron werd aangeslo
ten op een spoel en uit dc spanning
en stroomkrommen konden we ons
een goed beeld vormen van wat er
T
gebeurt wanneer we die spannings
bron weer uitschakelen.
+
♦
El +
Wanneer we nu de stroom door de Ei
spoel sluiten of verbreken d.m.v.
een scliakelbuis. zoals in de praktijk
steeds het geval is. dan hebben we
(Vmet dezelfde verschijnselen te ma
■0
ken. Maar . . . die verschijnselen 0
kunnen ook andersom liggen. Om nu
l/v*
een inzicht van de polariteit te krij
gen, tekenen we nu in fig. 26a het
verschijnsel, zoals het meestal ge
tekend wordt, waarbij punt b vast
aan aarde (= minklem ligt) en punt
a positief gemaakt wordt t.o.v. aar
de: de uitschakelspanningspiek is
dan negatief. In fig. 26b 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 span
Fig. 28
ning. Gaat de buis nu stroom trek
ken, dan wordt op punt a in feite
een negatieve spanning gezet; bij
het uitschakelen van de stroom, dus
als de buis een hoge Ri krijgt, vliegt
punt a en dus tevens de anode van
de buis naar een zeer hoge positieve
spanning. Dit is dan ook de reden,
kromme, en zowel bij de tekeningen als op de foto zien we
waarom de eindbuizen voor de hori
een flinke spanningspiek.
zontale afbuiging de anode steeds
boven op de glasballon hebben uit
L
gevoerd (b.v. type PL 81). De kans
op overslag tussen de aansluiting
We weten nu, dat — groot moet zijn om een lineair verloop
van de anode en de overige buisR
elektroden is dan gering.

II
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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 moeilijk
heden in de weg leggen. We hebben namelijk geheel over
het hoofd gezien, dat die spoel stellig een ei gen capaci
teit C bezit. Bovendien zijn we ook bij de horizontale af
buiging min of meer gedwongen om een uitgangstransformator te gebruiken. Doen we dat n.1. niet en passen we de
schakeling 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, Ri, klein is t.o.v. die Ri. Dus: weinig windingen
voor L. Maar omdat er nu eenmaal een bepaalde hoeveel
heid 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 moeilijkheden
brengt.
Daarom gaan we naar de transformator toe en behoeven L
niet laag te maken, maar moeten R wel zéér laag maken om

Fig. 27
De eenvoudigste (horizontale) afbuigschakeling: hoogohmige spoe
len in de anodekring van de buis,
die met een zaagtandvormige span
ning gestuurd wordt.

L
—, dus de tijdconstante laag te houden (fig. 28).
R
De afbuigstroom door de spoel wordt flink groot, maar dank
zij de transformator kunnen we toch met een bescheiden
eindbuis volstaan. Alleen zitten we nog met de eigencapaci
teit; de spoel (L1 en L2) heeft een geringe eigencapaciteit,
die opgetransformeerd nog kleiner wordt.
De primaire van de afbuigtrafo heeft echter onvermijdelijk
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 trans
formator zodanig te ontwerpen, dat die eigenfrequentie hoog
is ten opzichte van de heenslagfrequentie (15625 kHz), zodat
de lineairiteit van de heenslag praktisch niet beïnvloed wordt.
In fig. 28 zien we de schakeling van een eindbuis met trans
formator en afbuigspoelen. Tijdens de heenslag daalt de Ri
van de buis door de positieve blokpuls op het rooster tot een
paar honderd ohm (ca. 500 Q), zodat we de buis gerust met
een schakelaar mogen vergelijken. We tekenen dit nu nog
eens in fig. 29, maar noteren, dat we in plaats van de batterijspanning nu spreken van anodespanning; Ri is de inw. buisweerstand.
Wanneer nu de heenslag afgelopen is treden de reeds ge
noemde spanningsverschijnselen op. De stroom valt nu niet
terug op nul, maar krijgt ook een neg. waarde, wordt 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 de L (= L1 +
L2) en de C (de eigencapaciteit van de transformator).

Afbuigschakeling met uitgangstransformator. De buis wordt met
een blokpuls gestuurd (zie fig. 29).

SUeaSOUl

De buis fungeert hier als schake
laar met Ri van ca. 500 ü.

In fig. 23a zagen we het uitslingeren van een spoel, die van

10-17

I

lL

[1
stroom
verloop
el

spanning
verloop
ongedempte
trilling

Stroom- en spanningsverschijnselen
aan een spoel, die wel een eigen
capaciteit bezit maar géén ohmse
weerstand. Z.g. ongedempte trillin
gen.

de spanningsbron afgeschakeld wordt; in fig. 30 zien we de
zelfde 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 moet
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 wissel
stroom die genoegzaam bekend 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 ... en de eigencapaciteit C (zie het
verschil tussen fig. 23 AB en CD).
In werkelijkheid is de spoel nooit zonder ohmse weerstand en
zijn er nog andere verliezen; 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 geschom

meld is.
lL
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DEMPING
We spreken nu van een gedempte trilling, waarbij de
eigenfrequentie van de kring geheel dezelfde kan zijn als in
het geval van de ongedempte trillingen, want die frequentie
wordt uitsluitend door L en C bepaald. In fig. 31 zien we de
spanningsverloop van de gedempte uitslingering en daaronder
het stroomverloop.
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

gedempt*
trilling

1
dat niet, want we hebben voor de terugslag maar — van de

JT

10

I

*
'demping

1

Fig. 31
Deze spoel bezit wèl ohmse weer
stand; een gedempte trilling ont
staat (zie ook fig. 23 A en B).

10

Zaagtand periode

I

1
■

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.
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en we komen er op deze manier royaal overheen, helaas ten
koste van de heenslagtijd (fig. 32).

.

Fig. 32

1

gehele zaagtandperiode tijd bestemd (dus — van

Stroomvertoop
door spoelen

Tijd beschikbaar
voor de terugslag

tt*n*/*van T

Nu is het betrekkelijk gemakkelijk om de demping te ver
snellen: 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 eindbuis óók
de stroom door deze weerstand brengen.
Ook in de figuren 23 C en D zien we de invloed van deze
weerstand. Nu zou men in de plaats daarvan een diode kun
nen gebruiken (fig. 34). Maar hiermede kunnen we weer
twee kanten uit, die geen van beiden naar het doel leiden
(fig. 35). Een andere 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 spoelmet-eigencapaciteit zien we de condensator C, in serie ge
schakeld 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 toe
nemende stroom. Plotseling gaat de buis dicht, de stroom
houdt op. De spanning over spoel L keert van richting om
een punt a, dat eerst negatief was t.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.
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 ,,uit
slingeren''. Op dit ogenblik wordt de diode echter geleidend
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Fig. 33
Door een weerstand van zeer be
paalde 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. 34
Demping met een diode
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Fig. 35

Demping met een diode, doch an
dersom geschakeld als bij fig. 34.

sy

Fig. 36
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Demping met een 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 ID in 37 C).
Voor de duidelijkheid is voor
het diodecircuit een aparte wik
keling getekend.
C. De schakeling van het diode
circuit afzonderlijk, waarbij de
overeenkomst met een nettransformator tijdens de laadperiode
duidelijk blijkt.
D. De schakeling van A zéér ver
eenvoudigd getekend.
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(vergelijk de daarnaast getekende gelijkrichtschakeling) en nu
wordt de condensator C parallel geschakeld aan de spoel (via
de geleidende condensator). Het resultaat is, dat de eigenfrequentie van de kring door die C véél lager wordt en dat
daarnaast die condensator opgeladen wordt doordat de in de
spoel aanwezige magnetische energie overgedragen wordt op
de condensator! 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 geladen tot een bepaalde spanning, die o.a. af
hangt van de over die C geschakelde weerstand R.
Gedurende het eerste ogenblik dat de diode werkt, neemt
de laadstroom toe (tussen ti en t2 in fig. 37C), daarna neemt
de laadstroom weer af, om nul te worden bij punt t3. Op dat
ogenblik is blijkbaar de magnetische energie geheel over
gedragen op de condensator. We moeten herhalen, dat de
tijd waarop de stroom nul wordt, afhangt van de ladings
toestand van de condensator, en die hangt weer af van de
stroom die via R weer uit die condensator loopt. De stroom
door de buis Iö zien we in fig. 37 CB en daaronder in C
zien we het stroomverloop door de diode (36B). Op deze
manier wordt het uitslingeren, de z.g. overshoot gedempt,
maar het is jammer dat een deel van de elektrische 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 buis-stroom
door de spoel, waardoor men besloot de diodestroom en de
normale anodestroom na elkaar te laten werken. R werd zó
groot gekozen, dat de diodestroom op t4, dus halfweg de
heenslag praktisch nul werd en op dat ogenblik zette men
de buis open. We zien meteen een voordeel: onze voedings
bron behoeft maar de halve tijd, van t2 tot t4, stroom te
leveren (in fig. 37E).
Nu moeten we wel even aan 't idee wennen, dat de diode
stroom een negatieve waarde heeft en na t2 lineair afneemt,
om bij t3 nul te worden.
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Fig. 37
A. Het spanningsverloop: t2—tj
heenslag; tj—t* terugslag.
B. De normale anodestroom door
de buis gedurende de gehele
heenslag t2—tj) wanneer er geen
dempdiode zou zijn.
C. Dó diodestroom, eveneens ge
durende de gehele heenslag.
D. Diodestroom In en buisstroom
IR zijn tegengesteld; de totale
stroom die uiteindelijk door de
spoel gaat is I tot.
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Door de diodestroom van t< tot
tj te laten lopen (wat met weer
stand R in 36 C bereikt wordt)
en de buis eerst bij U te ope
nen krijgen we een stroom door
de spoel I tot die van tr—ts
door de diode en van tj tot U
door de buis (en het p.s.a.) ge
leverd wordt.
F. Spanningverloop over de demp
condensator.
G. Zo verplaatst zich de spot over
het beeldscherm (de tijdstippen
komen overeen met fig. 37F).
E.

»

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 gemagnetiseerd
en is met een aangedreven 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. a, maar ditmaal is er geen elektronenstroom die de
spoel aldus drijft, maar is het de aanwezige magnetische
energie die actie voert; de spoel is dus als aandrijvende
kracht met een stroombron of dynamo te vergelijken, zo
dat de elektronenstroom binnen de spoel van + naar min
loopt, zoals dat ook met een stroomleverende accu het geval
is (zie ook fig. 36c). Vandaar die omgekeerde stroom.
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Spaarschakeling, waarbij een autotransformator wordt toegepast. Li
heeft veel meer windingen dan Lj.
A. Complete schakeling.
B. Toestand van t2 tot t3, waarbij
de buis via Li en L2 uit het
p.s.a. — de condensator — ge
voed wordt. De diode kan als
niet aanwezig worden be
schouwd.
C. toestand tijdens de terugslag
van t3 tot 2<. Buis B geleidt
niet en de diode evenmin.
D. van t4 tot t3 begint de diode te
geleiden; de magnetische ener
gie verplaatst zich van spoel
naar de condensator en er loopt
een negatieve stroom.
E. is vergelijkingsschema met een
netvoeding. Zie ook fig. 40.
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De spot wordt hierbij van de linkerrand naar 't midden van
i!
’t schema gedreven; na t wordt de stroom positief, neemt
lineair toe en brengt de spot naar de rechter van het scherm (Q
gedreven. We hebben dus de toestand die we reeds in een
«3-1 ! -«5
vorige les bespraken.
In fig. 38 zien we die schakeling, maar ditmaal getekend met
batterij en potentiometerschakeling voor handbediening.
Toch gaat er veel energie verloren in die weerstand en daar- (§)
om heeft men schakelingen bedacht, waarbij die terugge
II
leverde energie toegevoegd wordt aan onze beschikbare voedingsenergie. We kunnen dit doen door de stroom terug te
winnen, waardoor ons p.s.a. veel minder stroom behoeft te
leveren doch waarbij de normale spanning, liefst zo'n 400 a
500 volt, nodig blijft.
Bij de huidige TV-ontvangers is geen transformator aanwezig:
Fig. 40
men telt het stroomverbruik niet zo zwaar, maar geeft de
A spanningverloop en B stroomvoorkeur aan een schakeling, waarbij de spanning verhoogd
verloop in de uiteindelijke
wordt. Dit doen we in de z.g. booster circuits, die thans algeschakeling

i
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meen in gebruik zijn (fig. 39 en 40). Hierbij is de ladingscondensator in serie met de netvoeding geplaatst; men past
autotransformatoren toe, zodat die condensator tot een span
ning opgeladen kan worden die hoger is dan de beschikbare
netspanning.

BOOSTERSCHAKELING
We zullen ons maar niet verdiepen in wat er gebeurt onmid
dellijk na 't inschakelen, 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 t3 een lineaire toenemende stroom door
de spoel en buis. Plotseling gaat bij t3 de buis dicht, omdat
de roosterpuls wegvalt. Punt a van de spoel, dat negatief was
t.o.v. punt b wordt héél sterk positief (terugslag piek) en
wordt eerste 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 t5, de magnetische energie van
de spoel wordt overgegoten in de condensator, die dus ge
laden wordt. Omdat die condensator vrij groot is, blijft de
spanning daarover praktisch gesproken constant.
Van t< tot t5 neemt de laadstroom toe, van t5 (= ti) tot t2
neemt die laadstroom lineair af. Deze lineair afnemende nega
tieve stroom veroorzaakt uiteindelijk ook een negatieve
stroom door de afbuigspoelen, waardoor de spot van linker
schermrand naar 't midden gedreven wordt.
Bij t2 is alle energie van spoel op condensator overgegaan
en wanneer we 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 wél komen en nu
gaat de normale positieve lineair toenemende stroom
weer door de spoel en buis 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 ti tot t2, maar de condensator waarvan de spanning een
weinig daalt, levert gratis de spanningsverhoging. En van ti
tot t2 behoeft het p.s.a. helemaal niets te doen; dan wordt
de C geladen.
In feite wordt die condensator van ti tot t2 geladen en van
t2 tot t3 ontladen. Als er helemaal geen verliezen waren zou
het p.s.a. niets behoeven te leveren, maar dat zou te mooi
zijn. Toch is het rendement van deze schakelingen nagenoeg
95 %; een welkome bijkomstigheid is het, dat we tevens voor
het schermrooster van de beeldbuis en voor de vertikale eindLj tnlgvormtn ttn transformator

Fig. 41
Een andere boosterschakeling.
Onder: hetzelfde schema doch
overzichtelijker getekend

0» ztlfmductit van dt transformator
wordt btpaaid door dit van d«
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Fig. 42
Eindtrap voor de horizontale af
buiging (overzicht van de ver
schillende spanningen)
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trap over een hoge spanningsbron beschikken. Nu moeten
natuurlijk de stroomkrommen van de diodestroom (van ^ tot
tj) en van de buisstroom (van t2 tot 1$) mooi in elkaar over
lopen 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 wordtl
Hier bedraagt tijdens de terugloop de anodespanning enige
duizenden voltsl
We moeten dus tijdens de terugslag een extra negatieve piek
op 't rooster zetten, zoiets van 100 a 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. Hoofd
zaak is, dat het punt P, het tijdstip waarop de buis open moet
gaan, goed ligt en dat is, waar de kromme de normale
„afknijplijn" E] bereikt. 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.
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Fig. 43
Tekening van de puls op het rooster
van de eindbuis; het vertikale ge
streepte gedeelte van de plus gaat
verloren, omdat dit gedeelte door
roosterstroom wordt afgesneden.

Fig. 44
Foto van puls op het rooster van de
eindbuis

In het kort herhaald: We passen een booster-schakeling toe
om het uitslingeren van de over de spoelen ontstane wissel
stroom te dempen. We verkorten daarmee de terugslagtijd en
verkrijgen een besparing op de anodestroom en verkrijgen
tevens een hoge bedrijfspanning.
Deze demping betreft echter slechts de negatieve spannings
pieken, terwijl die eerste positieve spanningspiek, die enige
duizenden volts kan bedragen, ongehinderd te laten.

HOOGSPANNING (10.000 VOLT)
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
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fabriceren met een isolatie tussen gloeidraad en katode die
enige duizenden volts kan doorstaan. Daarom voedt men de
gloeidraad van dit buisje ... uit de afbuigtransformator; het
werkt dus op een wisselstroom van 15625 Hzl
Daar de steeds grotere beeldbuizen ook steeds een hogere
anodespanning vereisen, heeft men een extra wikkeling aan
gebracht op de uitgangstransformator, die zoals we reeds
zagen als auto-transformator is uitgevoerd, waardoor we tot
10.000 volt komen (zie fig. 45b).
Nu is deze grap niet tot in het oneindige voort te zetten,
want deze wikkeling vergroot de eigencapaciteit 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 /<A
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 goede kanten, namelijk
bij aanraking 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 terug
trekken van de hand vaak andere ongewenste aanrakingen of
schrik-reacties met zich mede.
Veel afvlakking vereist een dergelijke hoge gelijkspanning bij
deze hoge frequentie en laag stroomverbruik niet; een R —C

«H»p

190V
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Fig. 45a

Hoogspanningsgelijkrichtschakeling (rechts: vereenvoudigde schakeling)
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Fig. 45b
Hoogspanningsschakeling met autotransformator, waardoor een hoogspanning van 12.000 volt
verkregen kan worden. De hoogspanningsdiode krijgt zijn gloeistroom uit de uitgangstransfor
mator (rechts: vereenvoudigde schakeling)
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Fig. 45c
Complete schakeling van de eindtrap van de horizontale afbuiging.
Links zien we de onderdrukkingspuls, die de spot in de beeldbuis
dooft tijdens de horizontale terugslagtijd.
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filter, waarbij de C ca. 1000 pF bezit en de R ca. Yl M£?, is
zeer ruim, vooral omdat de „anode" van de beeldbuis zelf
nog een condensator vormt van ca. 200 pF t.o.v. de buiten
bekleding van de buis, een geleidende grafietlaag die geaard
is. Meestal is dit de enige filter-C (zie fig. 45).
Nu is het natuurlijk heel goed mogelijk om aan hoogspanning
te komen, b.v. door een afzonderlijke zaagtandgenerator, ge
volgd door een eindbuis, die daardoor periodiek afgeknepen
wordt en uittrilt in de eigenfrequentie van de uitgangstransformator (bekend als ringing-choke schakeling); passen we
daarbij nog spannings-verdrievoudiging toe volgens Cockroft,
dan komen we tot 25.000 volt.
Philips maakt een dergelijke inrichting. De stroom die door
deze schakelingen geleverd wordt bedraagt slechts ca. 100 /i
ampère, maar aan de isolatie wordt zéér hoge eisen gesteld.
Philips plaatst die gehele spoel inclusief de drie dioden in een
met olie gevuld busje. Het bezwaar tegen afzonderlijke hoog
spanningen is wel, dat bij het uitvallen van de zaagtand tóch
de hoogspanning intact blijft, dus een zéér helle stip, onbe
weeglijk op 't midden van 't scherm, hetgeen spoedig een
onherstelbaar gaatje in ’t scherm betekent.
De gehele horizontale uitgangstransformator 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 ge
zegd worden: in principe moet de capaciteit zó groot ge
kozen worden, dat de spanning over C niet te veel schom
melt. 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; meestal doet men dit door een gedeelte
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a

Fig. 46

Een normale lijntransformator (afb. links) zoals in schakeling 45c gebruikt. Afbuigjukken met
focusseermagneten (afb. rechts). De afgebogen spoelgedeelten zijn nog duidelijk zichtbaar.
Middenonder: Ionenvalmagneet.

Ampfitud»
r*giUary

AmpUlud»
r*5»laar

Afbuig
spctltn

Afbug

Fig. 47
Twee methoden om een amplituderegeling tot stand te brengen:
a) regelbare zelfinductie, parallel
aan een gedeelte van de hoofdspoel:
b) regelbare zelfinductie, in serie
met- de afbuigspoelen.

<§>

van de uitgangstransformator te shunten met een variabele
zelfinductie. figuur 47.

BARKHAUSEN-TRILLINGEN E.A. STORINGEN
^ Afbuigspo»!
5. Hel transformator gtd*«ll*
lusstn af buigspoti «n
__ I schafcaidiodr kan pariifi»
T trillingen tang*volg» hebban

♦ — —*

Fig. 48
De afbuigspoelen worden op een ge
deelte van de autotransformatorspoel aangesloten, waardoor par
tiële trillingen kunnen ontstaan.
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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, waar
door 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 onvol
doende gedempt worden en demonstreren zich in 't begin
van de heenloopperiode als vertikale strepen, afwisselend

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).
Een ander onaangenaam verschijnsel, dat zich bij de horizon
tale afbuiging voordoet vormen de Barkhaussnse trillingen.
Deze demonstreren zich als vertikale strepen over het beeld
scherm (fig. 50). Deze strepen vinden hun ontstaan in de eindbuis voor de hor. afbuiging, doordat hierin oscillaties ontstaan,
die zich niet via de afbuigspoelen op de beeldbuis overdragen
zoals men verwachten zou. De overdracht geschiedt door
straling vanuit de buis op de video-versterker, waardoor uit
eindelijk de spot beïnvloed wordt. De remedie is het afscher
men van de eindbuis van de hor. afbuiging. Gelukkig komt dit
verschijnsel niet vaak voor.

Fig. 49
Foto van een partiële trilling

If ■ ■

- J

Fig. 50
Foto van een TV-beeld, waarin de
aanwezigheid van Barkhausentrillingen te zien is

Fig. 51
Foto van een Philips eenheid voor
25.000 volt. In de. bus zit. onder
gedompeld" in ollé, de hoogspanningstransformator met de 3 dioden.

Foto van een TV-beeld. waarop een
partiële trilling voorkomt

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 hor.
syncpulsen niet op regelmatige tijdafstanden na elkaar
binnenkomen?

5. Vertel waardoor ruisstoringen ons televisiebeeld geheel
kunnen bederven.
6.

Welke manier is de eenvoudigste om de synchronisatie te
verbeteren?

7. Verklaar het principe van de faze discriminator-schakelingen.
8.

Bij welke stabilisatieschakeling van de horizontale afbui
ging maken we gebruik van het „meesleepverschijnsel"?

9. Vertel waarom de tijdconstante van de afbuigspoel voor
hor. afbuiging klein moet zijn t.o.v. 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

Barkhausen

trillingen. Hoe kunnen we deze fouten voorkomen?
12. Wat is uitslingeren van een kring en waardoor wordt de
uitslingerfrequentie 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 spanningterugwinning-schakeling (booster) (korte ver
klaring).

15. Verklaar aan de hand van een tekening hoe we aan hoog
spanning voor onze beeldbuis komen.
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NETVOEDING

Er blijven nog twee hoofdonderwerpen te behandelen in deze
televisiecursus: we beginnen met de netvoeding.
De batterijYoeding yoor televisie-ontvangers laten we voor
lopig 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 a 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 gelijkspanning
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 transfor
matoren 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 trans
formator 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 gelijkspan
ningen worden rechtstreeks uit het net betrokken en gelijk
gericht.

Rechts: hoe het TV-beeld vervormd
kan worden door een magneetveld:
er wordt een magneet vóór het
beeldscherm gehouden; transforma
toren veroorzaken dergelijke ver
vormingen. Links: een niet ver
vormd beeld.

220V~

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Die

Serievoeding van de gloeidraden is ons zeer bekend uit de -4?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 voor
zorgen te nemen opdat we nooit enig metaaldeel van de
ontvanger kunnen aanraken, want alle metaaldelen zijn, zoals
we weten, met één der beide netdraden verbonden. Dit kan
de nuldraad zijn, maar er bestaat evenveel kans dat het de
z.g. stroomdraad is, waardoor de volle netspaning tussen chas
Fig. 1
sis en aarde staat; onder aarde verstaan we in dit verband de
Tussen het chassis en de radiator
(soms) vochtige vloer, de centrale verwarming, de water- en
van de centrale verwarming (of de
gasleiding en de buizen van de elektrische installatie (fig. 1).
kraan) kan 220 V wisselspanning
Nooit een reparatie uitvoeren wanneer er kans bestaat op
staan.
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getijktijdige aanraking van net en één of ander geaard voor

-O220V werp. Een goede stap vooruit is het gebruik van een scheiuit

220V
in

A. Een verhuistransformator, die
in feite een auto-transformaior is.
B. Een scheidingstransformator.

Fig. 3
Zo vijlen we voorzichtig het pomp
buisje door alvorens de buis kapot
te slaan.

dingstransformator, waarbij dus geen enkel galvani
sche verbinding mag bestaan tussen de primaire en secun
daire wikkelingen. (Onder galvanisch contact verstaan we een
aanraking tussen twee metalen stroomvoerende delen in tegen
stelling tot bv. een capacitieve of inductieve verbinding.) Een
verhuistransformator is in het algemeen een autotransformator
en voor dit doel dus ontoelaatbaar. Maar ook al
gebruiken we een scheidingstransformator, dan wachten ons
nog allerlei onaangename verrassingen die op zichzelf niets
met serievoeding of accuvoeding te maken hebben.
De zaagtandvormige wisselspanning op de anode van de
eindbuis in het horizontale afbuigingcircuit bedraagt namelijk
ca 500 volt en heeft een pulsvormig verloop en is daardoor
extra gevaarlijk. Ook al zou een aanraking geen levens
gevaar geven, dan toch kan dit aanraken een shocktoestand
veroorzaken of wel zou men uit schrik een onbeheerste be
weging maken en daardoor vallen of b.v. de beeldbuis raken
met een tang.
We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn met dergelijke hoge
spanningen. Werk er nooit aan, wanneer
niet een tweede persoon aanv/ezig is
in de naaste omgeving, zodat die bij eventueel on
heil dit aanstonds bemerkt en de spanningstoevoer kan af
sluiten. Over de spanning van 12 a 14.000 volt zullen we maar
zwijgen. Denk na het afschakelen er om, dat condensatoren
vaak zeer lang hun lading behouden. Dit geldt ook voor de
inwendige beeldbuis-bekledingl
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 alle punten overeenkomst met
explosie: alle ruiten sneuvelen en vallen naar binnen toe,
TL buizen komen van de zolder of barsten, evenals gloei
lampen. Om een defecte buis op discrete en gevaarloze
manier te vernietigen moeten we de bakelieten buishuls voor
zichtig verwijderen en met een gewoon z.g. zoet vijltje de
pompstengel, waarmede de buis luchtledig getrokken is, zachikens 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 serievoeding de gloeispanning voor de verschillende
huistypen verschillend wezen. We zien hier het verschil met
de parallelYoeding bij gebruik van gloeistroomtransformator,
waarbij alle buizen voor dezelfde gloei spanning 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 af
gesproken, dat de gloeistroom 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. 4B zion we
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B
een dergelijke schakeling. Het verschil tussen netspanning en
het totale spanningsverlies in de gloeidraden wordt wegge
werkt in een serieweerstand die een stroom van 300 mA moet
kunnen verdragen; om de hoge inschakelstroomstoot 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 ver
hitting 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 volg
orde de buizen geplaatst zijn. Buizen voor laagfrequentversterking en mengbuizen dienen een zo laag mogelijke wis
selspanning 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 kunnen ont
staan.
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 afdoende remedie vormt het ontkoppelen d.m.v.
smoorspoeltjes en condensatoren (fig. 4A), 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
condensatoren toepast; deze moeten echter beslist vrij van
zelfinductie zijn. 1000 pF is een goede waarde. Gestapelde
micacondensatoren zijn prima, maar ook de keramische con
densatoren voldoen hier goed en zijn véél goedkoper. De
gloeistroomvoeding van het hoogspanningbuisje 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 omschakelbaar
moeten zijn voor beide normen; de lijnfrequentie is dus óf
15625 óf 20475 Hz. en de E.H.T. (Engels voor: extremely high

Fig. 4
Hier zien we het voedingscircuit
van een televisie-ontvanger (Graetz:
Fahnrich F 107).
A: hot gedeelte waarin de netzekeringen, een antistoringscondensator
en de dubbelpolige netschakelaar
voorkomen; de weerstand dient om
die C te ontladen.
B geeft de gloeistroomketen te zien;
in de tuner worden doorvoerconden
satoren toegepast en r.f. smoor
spoeltjes voor de oscillator-mengbuis. De beeldbuis komt vlak vóór
de tuner. Het gloeilampje is be
schermd met een VDR weerstand.
C geeft het gelijkspanningvoedingsdeel. Een vlakgelijkrichter van Sie
mens kan hier 300 mA leveren. Voor
de verschillende ontvangergedeelten
zijn ontkoppelingen aangebracht.
VI = geluidsgedeelte.
V2 = sync. scheider + hor. afbui
ging, inclusief de 14 kilovoltspanning.
V3 = ontvanger (Tuner -f m.f. en
video-trappen).
V4 = vert. afbuiging.

/TOT'—

I
Fig. 5

Foto van Philips ferriet-kralen ter
verhoging van de zelfinductie van
draadleidingen en een doorvoorcondensator (LCC).
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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 hij
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
waarop 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 be
vredigend werkt; bij 110 of 125 V = of oo gebeuren er nog
geen ongelukken, wanneer we maar de keten splitsen in twee
parallel geschakelde takken.

Moderne TV-zendantenne van het
„vlindertype”. horizontaal ge
polariseerd (Lopik)
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Fig. 7
Wat zich in de negatieve perioden
afspeelt van
A: een gelijkrichter met een sinus
vormige wisselspanning;
B: een gelijkrichter met een pulsvormige spanning.
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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 gelijkstroomnet 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 pasi
men grote capaciteitwaarden in de afvlakfilters toe; we ge
bruiken dus elektrolytische condensatoren; om deze bij verkeerd-om aansluiten van de ontvanger op gelijkstroomnetten
voor de ondergang te behoeden passen we ook daar gelijkrichters toe.
Tenslotte moeten we vaststellen, dat voor gelijkstroomnetten
met lagere spanning dan 220 V een omvormer de enige op
lossing is. Passen we een trilleromvormer toe, dan kiezen we
de trillerfrequentie afwijkend van de rasterfrequentie, of
veelvouden daarvan, dus géén 50 of 100 hertz.
Bijna alle TV-ontvangers zijn thans voorzien van seleniumcellen voor de gelijkrichting en in Amerika zelfs siliciumdioden, die een uiterst geringe weerstand bezitten; de spanningsval bij stroomafname van ]/2 amp. bedraagt nog geen

half voltl (fig. 8).

Fig. 8
Siliciumdiode in gesloten en geopen
de toestand (Sarkes Tarzian). De
pijlpunt wijst naar de eigenlijke ge
lijkrichter.
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Slechts toestelfabrikanten die zelf tevens buisfabrikant zijn
gebruiken nog gelijkrichtbuizen.
Afvlaksmoorspoelen zijn eigenlijk, evenals nettransformatoren,
ongewenst in TV-ontvangers. Afvlakweerstanden in combinatie
met héél grote elco's helpen ons uit de nood, maar de uit
eindelijke bedrijfsspanningen worden wel wat laag, ca 190
V =.
We moeten uiteindelijk er nog voor zorgen, dat de anode-

voeding van de verschillende gedeelten van de TV-ontvanger
ontkoppeld wordt. Negatieve spanning wordt uit de gemeen
schappelijke min-leiding gehaald via een weerstand, die door
een C van enige honderden /<F's ontkoppeld wordt.
Als enig maar volstrekt niet onbelangrijk bezwaar Yan de
gelijkrichtcellen moeten we vermelden, dat hierdoor reeds
onmiddellijk na het inschakelen van de TV-ontvanger de
anodespanning beschikbaar is; de spanning over de condensa
toren 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 12000 volt pas wanneer de
eindbuis voor de lijnafbuiging gaat werken.
Tenslotte roeren we nog een punt aan, dat bij radio-ontvangers een veel minder belangrijke rol speelt, n.l. de regulatie
van de spanningsbron. We bedoelen daarmede, dat de anode
spanning constant moet blijven bij wisselende stroomafname;
is de regulatie slecht, dan is de inwendige weerstand (de Rj)
van het voedingssysteem te hoog en dalen de spanningen.
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 spanningconstantheid; 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 anode
spanning en de afbuigspanningen. Daalt nu de anodespanning,
dan veranderen tevens de beeldafmetingen, tenminste wan
neer we niet de afbuigspanningen evenredig veranderen. Uit
de aard der zaak gebeurt 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 (om maar niet te spreken van
de kwaliteitsachteruitgang van de definitie doordat meestal de
m.f. bandbreedte niet mee omgeschakeld wordt).
DE ANTENNE
We hebben nu in vele etappes de televisie-ontvanger beke
ken, 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 zend
frequentie; dit is slechts bij de zenders het geval. Zou trou
wens ook moeilijk uitvoerbaar zijn in verband met de golf
lengte van vaak enige honderden meters. Bij de hoge fre
quenties die in de televisietechniek toegepast worden is het
vrij gemakkelijk mogelijk de antenne wèl af te stemmen, al
stemt men hem in den regel niet af op de gewenste golflengte
(A) maar op % X of ^ X (letter A is lambda, de griekse I en
wordt als symbool voor het begrip golflengte gebruikt).
Het voordeel van een afgestemde antenne is de véél grotere
output; slechts wanneer de TV-zender op één of twee kilo
meter afstand gelegen is kan met een eenvoudig draadje als
antenne volstaan worden.
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Denk maar aan onze zelfstralende middengolfmasten in Lopik.
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Door de zender worden in een antennestaaf r.f. stromen ont
wikkeld en kunnen spanningen aangetoond worden; voor een
i antennestaaf van '/j A lengte vinden we de grafiek voor E en I
-T
in fig. 9A. De stroom is in het midden van de staaf blijkbaar
het grootst en aan de einden nul; de spanning daarentegen is
Fig. 9
in het midden nul maar maximaal aan de einden. Het span
A. Grafiek van spannins en stroom,
ning- en stroomverloop voor een antenne die juist 1 X
lang
geïnduceerd in een staaf die een
lengte bezit van Vi
is vinden we in fig. 9B; de stroom is nul aan de einden en
B. Idem. doch geïnduceerd in een
óók in 't midden, terwijl de spanning zowel in 't midden als
staaf, lang 'K.
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. Stroombuiken 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 Y2 A 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 antennestaaf verplaatsen en daar het ons te doen
is om „ergens" die ontvangen energie af te tappen, zouden
= 4
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
=
'4
1
in zéér vele kleine zelfinductietjes en capaciteitjes, gelegen
Fig. 10
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. 11A). Theoretisch gespro
A
£
C
ken is de weerstand 0, maar in werkelijkheid blijkt er weer
stand aanwezig te zijn; een waarde van ca 75 ohm is normaal
voor dergelijke staafantennes van Y2 A. Ook deze ohmse weer
stand is zo maar niet „grijpbaar" doch over da gehele staaf
>
verdeeld. Aan de einden blijkt de weerstand zo tegen de
2000 Q te lopen (fig. 11B). Ook de spanning zou gemeten
kunnen worden (fig. 11C) met b.v. een r.f. volimeter.
Die waarde van 75 Q noemen we de stralingsweerstand van de dipool; het begrip stralingsweerstand is ont
leend aan de zendtechniek, waarvoor dergelijke staafantennes
evengoed toegepost kunnen worden en waarbij inderdaad van
Fig. U
uitstralen sprake is. (Ook de naam voetpuntsw e e r s t a n d wordt vaak toegepast, maar verschilt in zo
A. Op ie plaats vaar we de staaf
dc^rgczaagg hebben maken we
verre van de stralingsweerstand, dat de blindstroom buiten be-•n doorverbinding via -en r.f.
schouwing gelaten is.) Welnu, als stralende antenne zou hij
ampèremeter >-n meten daar
stroom, wanneer -ie antenne in
bij de opname van r.f. energie uit de zender een r.f. weer
••en r.f. veid geplaatst wordt.
stand van 75 ohrn blijken te bezitten. Hierbij gaan we er van
3.
wanneer we dan -en buisvoitmeter met de einden van de
uit, dat die zender aangesloten wordt op de einden van de
staaf verbinden meten we een
doorgezaagde staal, die tegen elkaar gezeten hebben (fig.
r.f. .'Panning.
•te buik—
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12A). Ook de ontvanger wordt aldus aangesloten (lig. 12B).
Dat een dergelijke dipool ook op andere punten overeenkomst
vertoont met L —C kringen spreekt vanzelf. Evenals bij een
raamantenne hebben we met richtingseffect 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 zien daarin tevens een zéér schematische
voorstelling yan de elektrische en magnetische velden die in
de staven het elektrische veld, dus de elektrische spanning,
opwekken.

A

B

zonder

A
f

l\

MAGNETISCH VELO

ZENDANTENNE

ontvanger

Fig. 12

J

£

Aansluiting van zender (A) en ont
vanger (B) op een dipool via een
lintkabel, die we verderop behan
delen zullen.

ELEKTRISCH VELO

horizontale
ontvangantenne

/

/X

s

/

r

Ztnd«r

VERTKALE
ONTVANGANTENNE

Ortlvangtr

/

Fig. 13
Een in het horizontale vlak liggende
zendantenne geeft een horizontale
polarisatie en zal slechts ontvangen
kunnen worden door een ontvang
antenne, die eveneens in het hori
zontale vlak ligt en waarvan de
staven evenwijdig lopen aan de zendantennestaven. De ontvangantenne
is dan georiënteerd op de zender.
(C) Een vertikaal opgestelde ont
vangantenne zal niets ontvangen,
terwijl ook in een horizontaal opge
stelde, ontvangantenne
(D) waarvan de staven niet even
wijdig liggen aan de zenderstaven.
weinig spanning geïnduceerd zal
worden.

/

/

/

/

/

/
Ontvangvr

Fig. 14
Polarisatie en oriëntering: vertikaal
(Engeland) en horizontaal (rest van
Europa behoudens enkele kleine uit
zonderingen).
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POLARISATIE
Uit de aard der zaak is men geheel vrij in het vaststellen van
de polarisatie. In Engeland heeft men de vertikale 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 verti
kale polarisatie niet het geval is. Reeds de naar beneden
lopende kabel kan het evenwicht verstoren.
Voor maximale ontvangst moeten de staven van de zender
en de ontvanger dus in éénzelfde 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 opeenhopingen van gebouwen of massale ijzerconstructies de binnenkomende golven wat gedraaid zijn op
hun weg.
In fig. 15A zien we het horizontale stralingsdiagram van een

•• • X ;'V?A Ui-LD t

x

wzA

7
B

Pig. 15A
Stralingsdiagram van een horizon
taal opgestelde dipool; het doet er
voor de ontvangstgevoeligheid niets
toe, of de zender nu btj A of bij B
opgesteld is, mits hij maar op de lijn
A—B ligt.
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Zó ziet een polair diagram eruit
dipool voor horizontale polarisatie. Die cirkel is de grafische
voorstelling van de gemeten spanning uit een bepaalde rich
ting. Om zo'n polair diagram (zo heet een dergelijke figuur)
te maken zetten we ontvanger plus antenne op een draai
schijf, 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 middel
punt uit); die gemeten waarden worden door een lijn verbon
den en zo zien we een cirkel verschijnen. In werkelijkheid is
die zenddipool natuurlijk véél verder weg dan we hier kunnen
tekenen.
Draaien we de antenne nóg een halve slag, dan ontwaren we
op den duur weer precies zo’n cirkel. Onze antenne heeft dus
geen vóór- of achterkant; we spreken hier van een acht (8)diagram.
Vanzelfsprekend maakt het niets uit of die zender zich nu
onder of boven onze antenne bevindt, aangenomen dat de
staven van zender en ontvanger steeds evenwijdig blijven; het
vertikale diagram is een cirkel.

Voor Engeland ziet het vertikale diagram er uit als ons hori
zontale diagram en het horizontale is een cirkel (fig. 16).
Een bijzondere vorm van het Engelse geval is een staaf die
slechts % 1. lang is en op de aarde geplaatst is; de aarde is
de tegencapaciteit. Nu is de opstelling zo plat op de grond
wel wat ongunstig en daarom zien we wel een vertikale % ).
antenne met kunst-aarde, 4 benedenwaarts gerichte sprietjes.
Een V2 7 antenne op een (stalen) autokap is van dezelfde
soort (fig. 17A). Maar we zien voor het werken met mobilo
foons vaak antennes als van fig. 17B, die een zeer lage voetpunt weerstand bezitten.
Een andere overeenkomst met de L —C kring is de band
breedte 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.
Zeer gunstig zou b.v. zijn voor een golflengte van 7 meter
een dikte van ca. 30 cm. Als massieve buis is dit niet ge
makkelijk uitvoerbaar, maar als ,,kooi", bestaande uit gespan
nen draden, vinden we b.v. de oorspronkelijke zendantenne
van Alexandra Palace in Engeland. De stralingsweerstand ver
andert wonderlijk genoeg niet door de dikte (fig. 18).
In ons geval is een buisdikte van ca 10 mm wel de aan
gewezen maat om voldoende bandbreedte te verkrijgen.
Om redenen die we verderop zullen pogen te doorgronden
is een stralingsweerstand van 75 ohm minder gewenst.

Ifc
VAN BOVEN GEZIEN

\

ONTVANG
ANTENNE

ZEND
ANTENNE

Fig. 16
Stralingsdiagrammen voor zenders
met vertikale polarisatie.
A: van opzü gezien,
B: vanuit de lucht gezien. Voor de
ontvangst met een eenvoudige
dipool maakt het volstrekt nieis
uit, in welke richting de zender
staat; de ontvangst ls uit alle
richtingen even sterk.

1/4 X

1/4 A-

i

-Autodak
■

4

Fig. 17
Vertikaal gepolariseerde halve di
pool voor mobilofoongebruik. A op
auto, B op de vaste post (z.g. ground
plane antenne).

UJ

FOLDED DIPOOL
Een stralingsweerstand van ca 300 ohm wordt verkregen bij
de z.g. gevouwen dipool die we in fig. 19 zien. Het middel
punt van de aldus toegevoegde buis is spanningloos en kan
daarom rustig geaard worden; die buis is wat spanning- en
stroomverloop aangaat precies gelijk aan de doorgezaagde
I
■

Fig. 18
Kooi-dipool. waarbij de „buisdiameter" tot 30 cm kan gaan.
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Fig. 19

Een dipool: boven in zijn oorspron
kelijke vorm. midden als een afge
platte lus en beneden met geaarde
middenaansluiting.

Twee antennes voor verschillende
zenders boven elkaar.

buis. Levert die gevouwen dipool ons nu groter output? Neen;
alleen de stralingsweerstand van 300 Q is gunstiger 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 ge
wenst zou zijn.
Een onderlinge afstand van de twee buizen van 8 a 10 cm is
gewenst. Nu hebben we tot nu toe in deze les royaalweg aan
genomen, dat de lengte van de dipool en de gevouwen dipool
(Engels: folded dipool, en Duits: gefaltete Dipol, Frans: trom
bone) overeenkomen moet men % ?; in werkelijkheid moeten
we die met de duimstok te meten antennelengte vaststellen
op ca 94 % van de te ontvangen elektrische golflengte in ver
band met de snelheid van elektrische golven, die in deze ge
leiders geringer is dan in de lucht. Bij televisie-ontvangst be
schouwen we als de golflengte waarop de antenne afgestemd
moet zijn het geometrische midden van de beide golflengten
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
verkort ingsfactor.
We stemmen voor kanaal 4 de antenne dus af op een golf
lengte \ = 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.
REFLECTOR

DICHTING

V2X

yDIPOOL

''REFLECTOR

Dipool met reflector; rechts het
stralingsdiagram
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Men is ijverig doende geweest om gunstiger ontvangst te ver
krijgen door zo'n antenne te verbeteren. Eén van de methoden
hiertoe is het aanbrengen van een reflector; dit is een
staaf die, gerekend vanuit de zenderrichting, zich achter de
dipool bevindt (fig. 20). Ook deze staaf is in feite een L —C
kring, die gekoppeld is met de dipool zonder evenwel gal
vanisch kontakt te maken. De afstand dipool— reflector be
draagt meestal ca 0,2 X X; de lengte berekenen we met de
formule Ir = 0,49 X K hetgeen er op neerkomt dat de
reflector wat langer is dan de dipool; elektrisch betekent dit,
dat de reflector zich t.o.v. de afstemfrequenite gedraagt als
een capaciteit.
Wat hebben we nu aan een reflector? Spanningwinst en
tevens wordt de richtkarakteristiek van de antenne er door
verbeterd; het diagram wordt „hartvormig”, zodat ontvangst
uit de richting tegenovergesteld aan de gewenste zender ver
minderd wordt.
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Fig. 21
Nog effektiever zijn in dit opzicht de antennes met twee boven
elkaar aangebrachte reflectoren (fig. 21). Een spanningsverhoging met als bijkomstig voordeel een nóg gunstiger richtkarakteristiek verkrijgen we door één of meer

DIRECTOREN

■

aan te brengen (fig. 22). 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",
versterking. Onder gain van een antennesysteem verstaan we
het aantal malen dat de outputspanning hoger is dan van een
normale, gestrekte dipool. De directoren zijn in den regel
korter dan de dipool en worden berekend met de formule
ld = ca 0,44 X h het gedrag van deze staaf t.o.v. de ge
wenste frequentie (waarop de dipool zelf is afgestemd) is dan
inductief.
De afstand van director tot dipool is meestal 0,15 X
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 direc
toren verandert nl. zeer sterk het gedrag van de folded dipool,
terwijl ook de juiste lengte van deze toevoegsels en de onder-
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Fig. 22
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Band 1 (TV) AFMETINGEN VOOR DIPOOL-ANTENNES (in cm)
Dlpoollcngtc

Kanaal

1

1)

2
3
4

284
249
222

572

2 ... 4

Reflector
lengte

Dircctor 2)

afstand

lengte

afstand

269

503

262

119
105

448

233

93

236
210

90
79
70

251

50S

305

130

244

60 ... 80

7S . . . 79

ra::: ü

33 ... 34
32 ... 33

76 ... 77
74 ... 75
71 ... 72
69

28 ... 29
28

81

298

2)

0 van
elementen

60
52

1
1
1

47

1.2

Band III (TV)
5
6

10
11

§:::S

162,2
153,8
150,8
146
141,2
135,7
1313

5 ... 11

73

150.8

2:::£

7

8
9

67

31
30

1) Gestrekte totale buislcngtc van gevouwen dipool.
2) Iedere volgende dircctor 1 % korter.
3) Minimum afstand voor volgende dircctorcn.

—

I
11

27

74
70
68
66
64
62
60

...
...
...
...
...
...
...
60,5

30

75
72
69
67
65
63
61

17 ... 25
16
24
16
23
15
23
14
21
13 ... 20

17
16
15.5
15
14,5
14
14

14

14 ... 20

14

22

0.6

Gegevens uit RPB 84: Fcrnsch Antennen Praxis

linge afstanden een grote rol spelen in het stralingsdiagram,
dus de richtingskarakteristiek en de „gain".
Ook de bandbreedte wordt smaller en helaas wordt de weer
stand van het geheel zeer veel lager dan 300 Q. Gezien de
onmogelijkheid om zonder een uitgebreid laboratorium zelf
enige meting te verrichten op dit gebied, moeten we die
onderzoekingen maar aan de fabrikanten overlaten; deze stel
len de meest ingewikkelde bouwsels samen waarvan we de
eigenschappen in bijgaande tabel reproduceren,
reproduceren.
Eén der opvallende typen bevat twee „verdiepingen" (fig. 23);
andere zelfs 4; de onderlinge afstand is meestal — en de

2

Fig. 23
Een gestapelde Yagi

B3K2>''py.c isolitifmantrl' ^ afschermmantvl- '
—polyêfthylatnlsoUti*
kemadar._________ ____

Fig. 24
Coaxiale kabel in doorsnede
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doorverbinding geschiedt kruiselings omdat bij een dergelijke
onderlinge afstand een fazedraaiing van 180° optreedt; we
schakelen nu de gelijkfazige elementen parallel maar ... de
voetpuntweerstand gaat nóg meer naar beneden; de gestrekte
dipolen hebben een voetpuntweerstand van 120 Q, en de toe
voeging van reflectoren brengt die waarde op 60 Q. Ook
hebben velen gunstige resultaten met het naast elkaar toepas
sen van enige complete Yagi's, maar op behoorlijke afstand.
Uit de aard van de zaak moet de antenne zo hoog mogelijk
opgesteld worden gezien de geringe draagwijdte van onze
televisiezenders op deze hoge frequenties; omdat de televisieontvangers nu eenmaal op een minder verheven standplaats
vertoeven dienen we de opgevangen energie van antenne
naar ontvangers te transporteren.

TRANSMISSIEKABELS
In het algemeen zal men hiervoor een kabel toepassen en
hiervoor kennen we twee hoofduitvoeringen: de coaxiale of
concentrische kabel en de lintkabel.
Bij de coaxiale kabels (fig. 24) is één der geleiders uitgevoerd
als draad en de andere als een buis, waarbij de draad zich

precies in 't midden bevindl; bij de lintkabels (fig. 25) zien
we twee geheel gelijke draden, die zich op een bepaalde
afstand van elkaar bevinden. Het elektrisch veld bevindt zich
in beide gevallen tussen de beide geleiders; het is dus nood
zakelijk dat zich daar een zéér verliesvrije stof bevindt. 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 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 tegen
over elkaar liggende metaaloppervlakken en het diëlektricum.
Zo'n kabel zouden we kunnen voorstellen door fig. 26, maar
in werkelijkheid zijn de capaciteit en zelfinductie gelijkmatig
over de gehele lengte van de kabel uitgesmeerd. Het blijkt
nu, dat dergelijke kabels vrij bijzondere eigenaardigheden
bezitten; we zullen hierbij beschouwen:
A. kabels van zéér grote lengte vergeleken bij de golflengte
(z.g. oneindig lange kabel);
B. kabels die enige malen langer zijn dan de golflengte waar
voor ze gebruikt worden;
C. kabels, waarvan de lengte de helft van de golflengte be-

300 A

Fig. 25 Lintkabels

draagt (dus —);
2
D. kabels, waarvan de lengte een kwart van de goflengie be-

X
draagt (dus —);

4
E. kabels waarvan de lengte korter is dan —.
4
Wanneer we de onder A genoemde kabel op een r.f. wisselstroombron aansluiten (fig. 27) (de frequentie is hoog; welke

A

G
v

V

G
G
©
G
©
G
©
G

1/2*
Ei

Eu
1/4»

Ei

Fig. 26
Zó moeten we ons een kabel eigenlijk
voorstellen

Eu

Fig. 27

Een r.f. wisselstroomgenerator G
wordt achtereenvolgens verbonden
met kabels van verschillende leng
ten. We kunnen de stroom en span
ning meten.
A. De kabel is oneindig lang: géén
toepassing.
B. De kabel is korter dan oneindig
lang, maar langer dan Mits op
juiste wijze afgesloten met een
weerstand uitstekend bruikbaar
als transmissiekabel (zie fig. 28,
BI, B2 en B3).
C. De kabellengte = Vi
Ingangsspanning Ei en uitgangsspanning
Eu zijn onderling 180° in faze
verschoven; goed bruikbaar als
fazedraaier.
D. De kabellengte = M X- Ei en Eu
zijn onderling 90° in faze ver
schoven. Wordt toegepast als
aanpassingstransformator mits
(Zo) *
Zv =

Zr
E. De kabellengte is kleiner dan
V* X', de Zo speelt dan in het
geheel geen rol.
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6

katxt oneindig^ l»n^_

i

Joel er nu nog niet veel toe), dan ral door de kabel een
r.f. stroom I lopen en overal zullen we tussen de aders een
bepaalde spanning E meten. We mogen gerust de conclusie
trekken, dat deze kabel een r.f. belastingsweerstand vormt
E
van — = Z.
I

E

B,
kabol open

We spreken in de praktijk van de karakteristieke impedantie
van die kabel en noemen die Z0, uitgedrukt in ohm.
Er komen bij dergelijke voor verschillende soorten kabelmetingen verschillende stromen, dus ook verschillende ohmse
waarden voor de dag; in feite blijken deze verschillen ver
oorzaakt te worden door eigencapaciteit of zelfinductiewaarden van de betrokken kabels. Dit komt tot uiting in de for-

kabal gaslotan

mule: Z0

i

E

B2

h®

G
I

E

b3
kabal mat weerstand

h®

G

R=Zo
1

E

Fig. 28
De gevallen A en B van fig. 27 wor
den nader onderzocht; we zien het
spannings- en stroomverloop:
A. de kabel is oneindig lang: geen
spanning- of stroomknopen of
buiken;
B. de kabel heeft eindige lengte,
maar is in
BI niet afgesloten aan ’t eind:
staande golven — onbruikbaar;
B2 is aan ’t eind kortgesloten:
staande golven — Lechersysteem
voor afstemdoeleinden;
B3 afgesloten met een weerstand
Zr. die even groot is als de Zo
van de kabel en de Zv van de
antenne. Géén spannings- of
stroombuiken of knopen; langs
de gehele lengte van de kabel
meten we een constante span
ning en stroom. Maximale energie-overdracht zonder reflekties.
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In de handel treffen we kabels van 75 Q, 120 Q, 240 Q en
300 Q aan, zowel in het lint- als in het coax-type.
B. We sluiten dezelfde generator aan op een gelijksoortige
kabel, maar die is nu niet oneindig lang, maar b.v. 10 of 20 X
zo lang als de golflengte is, waarop de generator werkt; in
ieder geval is de kabel langer dan de golflengte. De door de
generator geleverde energie kan aan 't eind van de kabel
nergens heen; de trillingsgolven verplaatsen zich van gene
rator naar het einde, komen weer terug omdat de kabel aan
't eind open is. Natuurlijk vindt er wel capacitieve stroomdoorgang plaats tussen de aders. De grafische voorstelling van
het resulterende stroomverloop van héén- en teruggaande
stromen zien we in fig. 28 (B1), waarbij we stroombuiken en
knopen ontwaren. Aan 't eind is de stroom beslist 0, dus een
strooomknoop. De spanning is 180° in faze verschoven; we
zien dit in de grafiek eveneens utigedrukt. Het is niet ge
makkelijk dit verschijnsel, waarbij we van „staande golven"
spreken plausibel voor te stellen; we zouden een poging kun
nen wagen met een watervoorbeeld: er loopt v/ater door een
goot, met golfvormige voortstuwing (de bezem). Aan 't eind
loopt het water vast: de goot is afgesloten en de watergolven
komen terug; natuurlijk ontmoeten zij de hééngaande golven,
waardoor we afwisselend plaatselijk waterophopingen en
dalen te zien krijgen
Een derde mogelijkheid is een kabel, die evenals in geval B
aangesloten is op een wisselstroomgenerator; de kabellengte
is weer langer dan de golflengte, maar ditmaal is het einde
van de kabel gewoon kortgesloten (fig. 28, B2). Wéér ont
staan er staande golven, maar ditmaal is de stroom véél groter
als gevolg van deze kortsluiting. De in de aders rondgaande
stroomgolven, beurtelings rechtsom en linksom, geven ook
hier stroom-buiken en -knopen, maar uit de aard der zaak
zit hier op 't eind een stroombuik; de spanning vertoont even
eens knopen en buiken en deze zijn 180° verschoven t.o.v.
de stroom.
In beide voorgaande gevallen varieert de afsluiting aan het
eind van de kabel van een zeer hoge weerstand (geval B1,
fig. 28) tot een zéér lage weerstand (geval B2, fig. 28).
Wanneer we nu met een veranderlijke weerstand deze waar
de geleidelijk veranderen van 0 tot oo ( = oneindig) gaan de
staande golven van B1 over in die van B2; op één plaats is

geen sprake meer van staande golven en meten we slechts
een stroom van constante waarde; ook de spanning is constant
over de gehele kabellengte (B3). Meten we de weerstand,
waarbij dit verschijnsel optreedt nu na, dan vinden we een
weerstandswaarde die gelijk is aan de kabelimpedantie, die
we reeds eerder de Z0 van de kabel noemden. Z0 is hier dus
gelijk aan R, of aan Zr.
Van de hierboven genoemde gevallen zijn B2 en B3 héél
belangrijk. Geval B2 vertoont duidelijk overeenkomst met een
afstemkring; in de ontvang- en zendtechniek wordt vaak een
dergelijke L —C kring als resonantiekring toegepast, soms als
lintlijn, maar vaker in de vorm van 2 buizen. Een verstelbare
kortsluitbeugel verandert de eigenfrequentie van het geheel;
naar de uitvinder noemen we dit Lecher systemen. We vonden dit o.a. in sommige televisietuners (zie les 4, fig. 22 en
26). In gevallen dat een zender met een dergelijk systeem
afgestemd is kan men met behulp van een neonlamp, die we
langs de ,,Lecher" bewegen, zien waar een spanningsbuik op
treedt.
Geval B3 is belangrijk omdat we op deze manier de grootste
energie-overdracht kunnen verkrijgen, mits dus de belastingsweerstand Zr aan 't eind van de kabel gelijk is aan de Zo
van de kabel. Gezien van de generator af (in ons geval de
antenne) levert kabel + afsluitweerstand Zr gezamenlijk een
weerstand ZT aan de antenne. Hoe lang de kabel ook zijn
moge, hij is onbelangrijk geworden.
Wanneer we nu een antennesysteem met een voetpuntweerstand Zy Yan b.v. 70 Q hebben, dan nemen we een kabel met
een Z0 van 70 Q en zorgen nu maar, dat ook ons toestel in
dit spel meespeelt door voor een ingangsweerstand van 70 Q
te zorgen. De zaak is dan volledig „aangepast" en maximale
overdracht van energie is verkregen. Het mooie hierbij is, dat
die Z0 van een kabel nagenoeg gelijk is voor het frequentiegebied van ca. 1 MHz tot 200 MHz.
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Fig. 29
Impedantie-aanpassing aan de
ontvangerzijde

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 Q. We moeten dus een aanpassingstransformator toepassen en in 't algemeen is dit een vrij eenvou
dige zaak (fig. 29), overeenkomstig de toepassing bij a.f. uitgangstransformatoren. We transformeren die ingangsweerstand
neer tot op 70 Q en alles klopt.
Welke soort antennekabel passen we nu toe? Nu, dat is de
goedkoopste kabel met de minste verliezen.
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 parallelweerstanden (lekverliezen)
en daarnaast diëlektrische verliezen. We gebruiken meestal
polyethyleen, dat een gunstige tg <5 bezit, zowel voor coaxkabels als voor lintkabels. Om de diëlektrische verliezen te
verkleinen past men bij kabels vaak z.g. semi-spaced air kabels
toe, waar de kern door een spiraalvormig omgewikkeld
koordje polytheen in 't midden gehouden wordt. Toch zijn
die verliezen 't grootst in coaxkabels; ook zijn deze verreweg

ff i r i rn3 i iht it
.
l:___

—

. • • •
-----

Fig. 30
Diverse kabels:
A. 300 Si vlakke lintkabel.
B. 260 Si vlakke lintkabel.
C. 75 Si vlakke lintkabel.
D. 75 Si semi-airspaced coaxkabel.
E. normale 75 Si coaxkabel.
F. afgeschermde 75 Si lintkabel.
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het duurst en daarom kiezen we lintkabels. Hier blijken de
grootste verliezen op te treden bij 75 ohms kabels, zodat alge
meen de 300 ohm lintlijnen, waarbij de draden ca 8 mm uit
elkaar liggen, worden toegepast. We drukken deze verliezen
uit in nepers (of db's) waarin de verhouding tussen ingangsspanning en uitgangsspanning vergeleken wordt. Een 70 Q
kabel van ca 30 meter geeft een verlies van 51 %', doch een
kabel van 300 Q geeft bij gelijke lengte een verlies van
slechts 18 % .

Fig. 31
De tordering van de lintkabcl

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. 31 te zien is, om
leiding-symmetrie te behouden. Storingen zijn sterker zicht
baar bij de 300 Q kabel dan bij 75 Q kabel; helaas kan de
300 Q kabel niet afgeschermd worden; de 75 Q wèl (fig.
30G).
In het algemeen heeft men de ontvangers een ingangsweerstand van 200 a 300 Q gegeven; wanneer we nu een 300 Q
kabel gebruiken dan levert het boveneind van de kabel een
impedantie van 300 Q (fig. 32A). Passen we een folded dipool
zonder verdere aanhang toe, dan heeft die óók een voetpuntsweerstand van 300 Q en kunnen we de kabel rustig aan do
antenne verbinden.

AANPASSING KABEL AAN ANTENNE
Gebruiken we echter een antennesysteem, dat zodanig toe
getakeld is dat de voetpuntsweerstand op b.v. 60 Q is geko
men, dan moeten we in de lucht een „aanpassingstransformator" toepassen (fig. 32B). Nu lijkt dat erger dan ’t is; we gaan

z**30on
zo =300n
Zr-300/1-

n.l. geval 28B3 toepassen. Een kabel met een lengte van —,
4
die aan 't andere eind afgesloten is met een weerstand Zr

“7;
' i

::

(Zo)2

'V

heeft, gezien van de generator-zijde, een Z = ------- . Anders

Zr
gezegd: heeft de antenne (generator) een voetpuntsweerstand
van Zy Q en de kabel (+ ontvanger die er aan hangt) een
impedantie van Zr, dan geldt de volgende afleiding:

(Zo)2 = Zv X Zr

\ zvoon

(we zeggen dan: Z0 is het geometrisch gemiddelde van Zy
en Zr).
Is dus de antenneweerstand Zy = 60 Q en de impedantie van
de naar beneden gaande kabel (die een goede aanpassing
heeft met de ontvanger) ZT — 300 Q, dan is
(Zo)2 = 60 X 300, dus Zo = V 60 X 300 = ca 130 Q.

Zo*30on

i

■ i

TU

Zr*300A

Fig. 32
A. Aansluitkabel tussen dipool en
ontvanger.
B. Aanpassingskabel bij aansluiting
van dipool -f- reflektor en direktors (60 /?) op ontvanger met
lintlijn van 300 Q.
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Onze aanpassingstransformator is dus een stukje lintkabel,
lang % X
van het 130 a 120 Q type. Voor band 4 is dat
4,70
een stukje van 0,94 X ------- = 1,18 m.

4
Nu kan er nog een noodzaak tot aanpassing bestaan, nl. wan
neer we een coaxkabel gebruiken. Aan de toestelkant is dat
vrij gemakkelijk (fig. 33). De mantel moet dan goed geaard
worden. Aan de antennekant moeten we de overgang symme
trisch op niet-symmetrisch maken. Eén van de manieren zien

we in fig. 33 waarbij stuk A % * lang is en stuk C = % X,
lang. Wanneer we de zaak even van B uit bezien, zal de faze
in punt 2 90° gedraaid zijn t.o.v. punt 1. Punt 3 zal echter
270° in faze gedraaid zijn t.o.v. punt 1, zodat de faze van 3
gedraaid is over 180° t.o.v. punt 1.
Het is onvermijdelijk dat we hierbij met 70 Q kabel naar
beneden gaan.
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 vermijden. Is de
aanpassing nl. niet goed dan wordt de energie, die zijn be
stemming mist weer teruggevoerd in de kabel, gaat naar
boven en komt tenslotte weer terug, maar nu met enige ver
traging. 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. 34).
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Aansluiting van een symmetrische
antenne op een niet symmetrische
coaxkabel. De aanpassing beneden
(in de ontvanger) moet op 70 O be
rekend zijn. Ook hier moet de ..stof
felijke” lengte berekend worden met
de verkortingsfactor 0,94.

Fig. 34
A. Foto van televisiebeeld, waar
niet alleen de gewenste signalen bin
nenkomen. doch tevens diezelfde sig
nalen, doch na enige malen gereflekteerd te zün in de lintkabel als ge
volg van slechte aanpassing.
Goede aanpassing tussen antenne en kabel is hoofdzaak; de
aanpassing tussen kabel en ontvanger is minder kritisch ge
bleken.
Tenslotte nog een paar tips om met weinig kosten een binnen
huisantenne te fabriceren: we gebruiken voor de dipool een
stuk lintkabel voor 300 Q, onderbreken dat in '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 ach'.ereind van een metaalboor).
De beide uiteinden van de lintkabel verbinden we door, ook
met soldeerveertjes. Niet aan de isolatie snijden, maar weg
smelten met niet te hete bout (fig. 35).

TV ANTENNEBOUW
We moeten ons tenslotte eens gaan verdiepen in de prakti
sche 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 bui-

■2*103 cm
solderen

X

i

!

I

twin leid
300 A

Fig. 35
Een eenvoudige lintkabel (300 .O)
doet dienst als dipool.
.
De verkortingsfactor bedraagt hier
ca 0,90. dus de stoffelijke lengte is
0.9 X —. Voor kanaal 4 is dat
2

470
0,9 x-----= ca 206 cm (zie tabellen
les 3).

2
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Fig. 36
Echoverschünselen, waardoor de
zelfde verschijnselen optreden (z.g.
geesten). Hier zijn de echo’s veroor
zaakt doordat de r.f. signalen niet
alleen rechtstreeks de antenne be
reiken, doch tevens nddat ze weer
kaatst zijn, b.v. tegen een hoog
bouwwerk of staalconstructie.

y

gen van de dipool moet voorzichtig gebeuren, liefst nadat de
buis met zand gevuld is.
Hoewel in principe de toepassing van goede elektrische ge
leiders 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 alumi
nium of silumen, dat tegen corrosie beschermd moet worden
door enige laklagen.
Aluminium of legeringen daarvan hebben het nadeel vrij sterk
te verweren in de buitenlucht; het aanbrengen van een duur
zame elektrische verbinding tussen de folded dipool en de
afgaande koperader gaat b.v. goed via een paar roestvrije
stalen boutjes; 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.I. gaat het elektrisch 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 metaal
draad toepassenl
Denk er verder om dat een schoorsteen een hecht bouwwerk
I ij k t, maar in feite een partij opgestapelde bakstenen is,
die door middel van cementspecie bij elkaar gehouden wordt;
grote zijdelingse krachten kunnen door de meeste schoor
stenen niet opgenomen worden en juist onze windvangende
Yagi’s geven veel zijdelingse drukl

SDgjHj
TEL EVISIE ONTVANGER
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Fig. 37
Zo ontstaan geesten.

Aftuien is noodzakelijk zodra onze volgeladen masten hoger
worden. De tuidraden dienen van touw of plasticdraad met
nylon aders te zijn of van metaaldraad, dat echter door isola
toren 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 gemaakt;
een kleine elektromotor verricht buitenshuis het draaiwerk en
wij bedienen hem binnen met afstandbediening. Wanneer we
meerdere TV-zenders willen ontvangen, hebben we in de
meeste gevallen daarvoor afzonderlijke antennes nodig. Die
mogen gerust boven elkaar zitten.
Het is goed om bij plaatsen de juiste richting van de antenne
te vinden langs proefondervindelijke weg.
Het spreekt vanzelf, dat het onmogelijk moet zijn om met het
antennestekertje bij het inbrengen de metaaldelen van de
ontvanger te kunnen raken, want we krijgen öf 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 bliksembeveiliging.
Kabel op zijn weg naar beneden vrij houden van metaalmassa's; bevestigen met goede stand-off’s.

Het schakelkastje bij onze armstoel
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VRAGEN BIJ DE 11e LES
1. Welke bezwaren zijn er verbonden aan hel gebruik van
nelvoedingstransformaloren in een televisie-ontvanger?
2. Welke kabel heeft de voorkeur: een van 75 Q of een
van 300 Q en waarop berust die voorkeur? Heeft de
lengte nog enige invloed?
3. Waardoor wordt de Z0, de kabelimpedantie 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

wat we verstaan onder:
voetpuntsweerstand van een antenne,
impedantie van een kabel,
ingangsweerstand van een ontvanger.

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 gain van een antenne? Wat
doen we om deze te verhogen? (schetsen)
11. 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 Q aan te passen op een ont
vanger met een ingangsweerstand van 300 Q1
14. Speelt in het bovenstaande geval de lengte van de toe
gepaste kabel(s) nog een rol?
15. Teken het stralingsdiagram a) van een dipool, b) van een
folded dipool met reflector en director en vertel wat we
daaruit kunnen te weten komen.
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TWAALFDE LES
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
In de voorgaande lessen hebben we gezien, hoe een televisieonlvanger in zijn eenvoudigste vorm er uitziet en welke grond
principes hierbij betrokken zijn. Vanzelfsprekend gaat de
techniek elke dag verder. Ten dele betreft dit verbeteringen
die noodzakelijk geacht worden voor de goede werking; voor
een groot deel echter gaat het hierbij om verhoging van
comfort.
Het is de concurrentiestrijd tussen de grote fabrieken, waarbij
we gelukkig gemaakt worden met vaak zeer kwetsbare schake
lingen. Toch moeten we ook hiermede rekening houden.
Een nuttig gebleken uitbreiding vormt de afstandsbe
diening, zodat men op enige afstand zittend het contrast
en de geluidsterkte kan instellen (fig. 1).
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De afstandsbediening bepaalt zich meestal tot de regeling van de helderheid, het contrast en de
geluidsterkte. In feite mogen de normale regelingsorganen de afstandsbedieningsorganen niet
beïnvloeden. In bovenstaand schema-gedeelte van de Graetz „FèLhnrich' -ontvanger zien we op
welke manier men dit probleem heeft opgelosl; om de geluidsterkte te regelen verandert men de
schermroosterspanning van de (geluids)-m.f.-buis. Een aparte schakelaar maakt het tevens
mogelijk het geluid geheel uit te schakelen.
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A

C

Fig. 2
Af stemindicator:
Bij de Visiomat II van Tele
funken kan men. door het omzetten van een schakelaartje de
beeldbuis zelf als afstemindicator benutten: er verschijnt
dan een horizontale balk over
het beeld; bij andere Telefun
ken uitvoeringen verschijnen
2 balken door het beeld. De
oscillator-condensator kan met
een knopje op het bedienings
paneel ingesteld worden; we
moeten dit knopje nu zódanig
verdraaien dat de balk zo laag
mogelijk komt: dón pas is de
oscillator juist afgestemd (ge
val C) en ligt de beelddraaggolf midden op de Nyquistflank
van de m.f.-doorlaatkromme.
Bij beeld A komen we met de
beelddraaggolf wat naast het
middelpunt van de Nyquistflank
te zitten; de geluidsdraaggolf
nadert het beeld m.f.-kanaal en
de 5 MHz-frequenties (de hoog
ste videofrequenties) die eerst in
de reeds afvallende kromme
zaten, worden nu meer versterkt.
Resultaat: plastiek, eventueel
met geluid in beeld.
Bij beeld B zitten we in het
andere uiterste.
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In feite betreft het hier weerstanden, die parallel geplaatst zijn
aan de in de ontvanger aanwezige instelorganen. De snoerleidingen vormen helaas ook een letterlijk struikelblok in de
halfdonkere kamers voor de kopjes koffie aandragende huis
genoten.
De Amerikanen hebben in de 4 hoeken van het front van de
ontvanger 4 lichtgevoelige cellen geplaatst. Belichten we nu
met een zaklantaarn vanaf onze zitplaats de linker-onder-cel,
dan wordt het beeldcontrast zwakker; belichten we de linkerboven-cel, nu, dan wordt het beeldcontrast juist sterker. Rechts
versterken of verzwakken we het geluid. De cellen laten bij
belichting n.l. een motortje, dat de contrastknop moet aan
drijven, links- of resp. rechtsom lopen. Dat dit grapje ons een
aantal buizen extra kost is blijkbaar bijzaak. Overigens kunnen
we een dergelijke inrichting met enige moeite en veel na
denken zelf wel bouwen.
Een andere vooruitgang betreft de automatische contrastinstelling. Het beeldcontrast zal des avonds in
een halfdonker vertrek anders ingesteld moeten worden dan
overdag, ook al staat de ontvanger in een donkere hoek van 't
vertrek. Om ons nu de moeite van 't bijstellen te besparen
heeft Blaupunkt een fotoweer&and (een halfgeleider) inge
bouwd; afhankelijk van de omgevingsverlichting brengt die
cel nu via een buis het contrast op de gewenste waarde.
Een andere verbetering vinden we in de a f s t e m-i n d i c at o r. We hebben gezien dat de oscillator in de afstemmer
zéér stabiel moet zijn, niet alleen met het oog op het beeld,
maar zeker ook voor het geluid. Voor de Franse, Belgische
en Engelse televisiesystemen geldt deze eis nog zeer streng.
Ook al kan voor het CCIR-systeem bij toepassing van het
interdraaggolfsysteem die eis verzwakt worden, toch is een
juiste afstemming noodzakelijk. Hiertoe heeft men bij de meerkanalenkiezers in het oscillatorcircuit een correctiecondensatortje aangebracht, dat vanaf de frontplaat bediend kan
worden. Wij zouden nu stellig een toveroog kunnen toepassen,
maar men heeft veelal hiervoor de beeldbuis zelf als indicator
benut. Bij Telefunken zien we dan 2 horizontale strepen over
't scherm, wanneer we aan 't knopje voor de correctiecondensator draaien bewegen die strepen zich op en neer
over 't beeldvlak (fig. 2). De juiste afstemming is bereikt,
wanneer de strepen zo laag mogelijk zijn. Is deze toestand
eenmaal bereikt, dan behoeft de beeldbuis niet langer als
indicator te dienen; we zetten een schakelaartje om en de
strepen verdwijnen.
Bij andere merken vinden we verschillende methoden: een
cirkel midden op 't scherm, die groter of kleiner wordt (fig. 3).
Het mooiste zou zijn, wanneer automatisch de juiste afstem
ming gehandhaafd blijft. Dit geschiedt d.m.v. een discriminatorschakeling, die reeds voor de oorlog als afstemcorrectie in
middengolf A.M. toestellen met motorafstemming werd toe
gepast. In feite verhoogt of verlaagt men de oscillatorfrequentie d.m.v. een elektrisch „bestuurbaar"condensatortje. Als zo
danig is een germaniumdiode uitstekend geschikt, door er een
hogere of lagere gelijkspanning op aan te leggen, zodanig
gepoold, dat er géén stroom loopt. Hoe hoger de spanning,
des te meer elektronen worden er „opgehoopt" en des te
hoger is de capaciteit. De discriminator is de leverancier van
de regelspanning (fig. 4).
Een ander grapje is wat de Duitsers de Klarzeigner noemen.
Wanneer door de een of andere oorzaak de flanksteilheid in
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de uitzendingen verloren gaat, b.v. na veelvuldige relayering
bij Eurovisie, dan gaat de horizontale beelddefinitie achteruit.
Door deze Video-frequenties wat „op te halen" verkrijgen we
weer een aanvaardbare beelddefinitie. "
Hoewel we deze verbeteringen zo vlot opsommen, is het
beschrijven van de juiste werking volstrekt geen kleinigheid,
zodat we het bij deze vermeldingen moeten laten.
Bij deze opsomming gaan we stilzwijgend voorbij aan de reeds
ingeburgerde verbeteringen, die echter bij de amateurs nog
lang geen gemeengoed zijn. We denken hierbij aan de z.g.
i m p I o s i e-s c h e r m e n, platen van plexi-glas, minstens 5 mm
dik, die ons beeldscherm moeten „beschermen" tegen mecha
nische beschadigingen en de daar meestal op volgende
implosie en de rampzalige gevolgen daarvan voor onze ven
sters en huisraad. Meestal geeft men die schermplaat nog een
donker tintje, om het contrast te verhogen bij
invallend licht b.v. van een lamp. Dit licht namelijk moet om
ons oog te bereiken 2 X dat filter passeren, eenmaal bij het
indringen en eenmaal nadat het op het (witte) beeldschermoppervlak gereflecteerd is. Het televisiebeeld begint echter
zijn loopbaan achter dat donkere filter en behoeft dus slechts
éénmaal het filter te passeren waardoor het gunstig afsteekt
t.o.v. dat invallend licht (fig. 5).
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Fig. 3
De verschillende uitvoeringen,
waarbij de beeldbuis als afstemindicator wordt benut.
1. Schaub: heldere wig (wordt
kleiner).
2. Blaupunkt: zwarte vertikale
baan (wordt smaller).
3. Philips: zijdelingse donkere
gedeelten (worden smaller).
4. Loewe: horizontale lichte
baan (wordt smaller).
5. Telefunken: 1 of 2 horizon
tale lichte strepen (gaan
naar beneden).
6. Siemens: heldere plek op ’t
scherm (wordt groter).
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Fig. 4
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R groot
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Automatische afstemming.
In geval A zien we een normale
oscillatorschakeling.
In geval B zien we een kristaldiode, met parallel daarop een
-variabele weerstand R en dit
alles via condensator C parallel
op de L-C kring. Een deel van
de r.f.-energie wordt gelijkge
richt. R vormt de belasting. Is
R klein, dan staat C in feite
parallel op de L-C kring en
wordt de frequentie lager: is R
groot (in de buurt van onein
dig), wel, dan lijkt het als of
C helemaal niet aanwezig is. In
feite kunnen we die kring L-C
afstemmen met die weerstand;
brengen we in de leiding twee
smoorspoeltjes aan en splitsen
we de C terwille van de sym
metrie op in twee C-tjes, dan
kunnen we dat zelfs op afstand
doen, maar nog steeds met de
hand (C).
Zien we echter kans een regelspanning te 'verkrijgen, b.v. uit
een discriminator, dan kunnen
we met die gelijkspanning de
frequentie bijregelen, wanneer
'het m.f.-signaal niet „op zijn
plaats” in de m.f.-versterker
komt. doch er onder of er boven
zit (D).
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STORINGEN
Vanzelfsprekend blijven de fabrikanten doende om de TV_— ontvangers ongevoeliger te maken voor storing; in de lessen
werd hierover reeds gesproken. Dat een televisieontvanger
zelf ook nog storen kan is minder bekend; het is wel goed
^
dat hieraan aandacht besteed wordt. Deze storing treft vaak
de radio* of televisieontvangst van de omwonenden, maar ook
v'
ónze eigen TV-ontvanger kan er door gestoord worden. Om
te beginnen hebben we te maken met de spoelen van de
sdonktr gvktnjrd
implosie scherm
hor. afbuiging. Hierin wordt een energie van 30 VA opge
wekt. In de uitgangstransformator wordt ook zo’n 10 VA
\
verwerkt; het is zonder meer duidelijk dat hierdoor een aan
zienlijke straling zal optreden, wanneer we b.v. geen afschermbeeldscherm
kooi aanbrengen om die gehele hor. (lijn) afbuigingsorganen,
Fig. 5
waaronder we tevens de boosterdiode en de eindbuis dienen
te begrijpen en niet alleen boven maar ook onder 't chassisl
Een van buiten af invallende
lichtstraal passeert tweemaal het
Ook de térugslag van de lijntransformator, die de 16 kV
donker getinte implosiescherm
voor de beeldbuis opwekt, brengt ca. 4 VA stralingsenergie
en wordt dus tweemaal verzwakt
eer die straal ons oog bereikt
de wereld in; de( frequentie hiervan is bij het C.C.I.R.-systeem
(streeplijn).
15625 Hz en bij het 819 lijnsysteem 20425 Hz. In de ontvanger
Een rechtstreeks van het beeld
scherm komende lichtstraal be
bevinden zich dus sterke magnetische en elektrische velden,
hoeft maar éénmaal het implosie
die niet alleen stralen, maar ook stoorspanningen zullen indu
scherm te passeren en is dus in
de overhand (getrokken lijn).
ceren in zowel lichtnet als antennei
Tegen de a-symmetrische straling is alleen een volledige af
scherming afdoende. De lichtnetleiding nu kan op verschillende
manieren met de storingsbronnen in onze TV-ontvanger gekop
peld zijn, b.v. door capacitieve of magnetische inductie wanneer
X
de 220 V-leidingen in de ontvanger te dicht langs de storings
bronnen lopen. In het gloeistroomcircuit kan uit de aard der
zaak een galvanische koppeling bestaan tussen een netsnoer
(in of buiten de TV-ontvanger) en de bronnen waarin hoge
(stoor)spanningen ontstaan. Door de netverbinding in de ont
vanger (b.v. naar de aan-uit schakelaar) vrij van de overige
i
bedrading te houden, bereiken we reeds veel. Een condensator
=7 =
van 0,1 jmF over de netaansluiting elimineert praktisch alle sym
:
metrische stoorspanningen, terwijl in hardnekkige gevallen een
dubbel netfilter afdoende is (fig. 8). Helaas treedt de storing
ook via het beeldscherm naar buiten; we kunnen hier niet veel
gaan afschermen, maar een geaard metalen masker rond het
Fig. 6
-•
beeldscherm kan reeds veel tegenhouden. Verder kunnen we
De stralingsenergie is asymme
er wél voor zorgen, dat er geen stoorenergie in de buis dringt.
trisch met het lichtnet gekop
In fig. 9 zien we een elektrostatische afscherming tussen afbuigpeld.
*v-. spoelen en hals van de buis.
Ook de geleidende buitenbekleding van de beeldbuis, de z.g.
'O
aquadaglaag dient op het chassis „geaard" te zijn, liefst op
meerdere plaatsen.

X
X
X

i

X
X
X

L

Xxxxxxxxxxxxxxxx

af buig spoel

aluminium blad

L

SYY\

afscherming

SOOOp

5=

c

naar stopcontact

naar TV apparaat
5000p

L

weergeef buis

'lL

12-6

"\KKT

>

Fig. 7

Fig. 8

Elektrostatische
afscherming
tussen afbuigeenheid en weergeefbuis. Let op de aarding van
de afscherming!

Dubbelnetfilter tegen de sym
metrische uitstraling over het
lichtnet.

Verder komen voor afscherming in aanmerking de toevoerverbindingen naar de afbuigspoelen; de aluminiumbus waarin
zich de afbuigunit bevindt dient langs de kortste weg goed en
deugdelijk met het chassis verbonden te zijn.
Wat we tot dusver gedaan hebben is niets anders dan de
uitbreiding van de storing tegengaan, maar het ligt voor de
hand dat we, indien enigszins mogelijk, de storing aan de bron
moeten te lijf gaan. De boosterdiode heeft tot taak allerlei
abrupte stroom-veranderingen af te dempen; het hierdoor
veroorzaakte schakelverschijnsel vormt een aanzienlijke storingsbron. We onderdrukken deze, door zowel in de anode*
als in de katodelciding een spoeltje op te nemen, een een
voudig éénlaagsspoeltje van 4 a 10 «H.
Hierdoor wordt de te snelle toename van de stroom begrensd:
dus de kromme is minder „steil", zodat de harmonischen niet
alleen in sterkte maar ook in aantal beperkt worden. Met de
hoogspanningsdiode in de lijnuitgang is het ook zo gesteld;
ook hier is een dergelijk spoeltje gewenst, waarbij gelet moet
worden op geringe eigencapaciteit, in verband met de hoge
frequentie.

Rl

glas v.d wwjitlb
afbuig.
spatUn
R2

Fig. 9
Zo vindt de capacitieve over
dracht van de storing plaats: van
afbuigspoelen op inwendig ge
leidende bekleding in de beeld
buis (z.g. aquadaglaag). R, en Rj
zijn de weerstanden, die de
aquadaglaag vormt.

#
DE AFREGELING VAN DE TELEVISIEONTVANGER

glas vd.w««rg»tfb
■A.

j

We zullen er eerst eens van uitgaan, dat we te maken hebben
met een fabrieksontvanger of met een televisieontvanger die
we zelf gebouwd hebben maar waarin fabrieksspoelen gebruikt
zijn; onzekere factoren behoeven we dus op dit punt niet te
verwachten. Verder nemen we voor 't begin maar eens aan
dat we niet beschikken over de vereiste meet- en serviceapparatuur. We moeten bekend zijn met de diverse frequen
ties waarop de m.f. versterker (gestaggerd) moet worden
afgestemd; deze gegevens behoren bij de m.f. transformatoren
verstrekt te worden. Om te beginnen hebben we een gelijkstroommeter van minstens 10.000 I?/V nodig waarmede we dan
zonder grote fouten metingen aan hoogohmige circuits, zoals
schermroosters e.d. kunnen doen.
Als spanningmeter moet het stroomgebruik in ieder geval
beneden de 1 mA blijven; ook voor radiogebruik is dit trou
wens gewenst. Een wisselspanning- of stroommeetapparaat is
eveneens gewenst wanneer het gloeistroomcircuit reden tot
twijfel of ongerustheid mocht geven.
Het is verstandig om vóórdat we het toestel op ’t net aan
sluiten eerst eens rustig te controleren of we alle aansluitingen
wel goed verbonden hebben volgens 't schema.
Het is noodzakelijk om daarbij na te gaan of elke condensator,
weerstand en spoel op de juiste aansluitpunten terecht komt;
het is een goede gewoonte op het schema even elke gecontro
leerde verbinding aan te kruisen.
Het is in 't algemeen verstandig om vooraf alleen het gloei
stroomcircuit op ’t net aan te sluiten; de netverbindingen naar
de gelijkrichtbuizen verbreken we dan tijdelijk. Na een kort
stondige felle oplichting moeten de buizen kalmpjes verder
branden; bij sommige is nauwelijks te zien dat ze branden. Als
dat in orde is gaan we het net met het anodevoeding-circuit
verbinden; alle buizen zullen dan anodespanning krijgen en
„iets gaan doen". In dit stadium vind ik het echter wel zo
verstandig, dat de eindbuis voor de lijnafbuiging voorlopig
niets gaat doen; want aan die 16.000 volt hebben we voor
eerst nog geen behoefte.
Maak dus de anode- en schermroosterverbinding van die lijn-

Fig. 10
Nó, het aanbrengen van de af
scherming wordt de toestand
aldus.

Rl

glas v o wftfgatfbu.s
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Fig. 11
De beeldbuis als „uitslraler”
van storingen, afkomstig van de
hoogspanningseenheid ( = lijn
uitgangstransformator).
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Fig. 12

Onderdrukking van die straling
door condensator C2.
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afbuigingseindbuis maar weer even los. Vergeet de schermroosteraansluiting van die buis vooral niet, anders gaat dat
rooster rood staan. Kijk, nu loopt de gelijkspanning aan de
overige anoden wat omhoog omdat er een belangrijke ge
bruiker afgevallen is, maar dat hindert niet zo erg. Daarna
maken we de beeldbuis tijdelijk machteloos door zijn beide
gloeidraadaansluitingen op de huishouder door te verbinden.
Weliswaar verhogen we daardoor de stroom in het gloeistroomcircuit, maar dat is maar 3 a 4 % en hindert volstrekt
riet. Goed. Nu pakken we de meter en gaan zien of er
gelijkspanning staat op de punten waar dat moet, kortom, we
controleren of we geen fouten gemaakt hebben bij de aan
sluitingen.
Vanzelfsprekend blijven we met onze U-ontvanger van alles
wat naar aarde zweemt vandaan, want het chassis kan onder
stroom staan.
Wanneer we niet over een meetzender of buis-voltmeter
beschikken, ja, dan wordt het afregelen niet gemakkelijk. In
ieder geval moeten we wachten tot de televisiezender in de
lucht komt.
We gaan nu beginnen met het beeld m.f.-kanaal en nemen
daarbij even aan dat alles vóór de mengbuis in orde is.
Wanneer we een tuner uit de handel hebben zal dat ook wel
kloppen; hebben we echter zelfgemaakte spoeltjes dan is de
oscillator stellig niet op de juiste frequentie afgestemd; wan
neer de andere afstemspoeltjes er naast zitten is dat in dit
stadium geen ramp, gezien de brede afstemming. We gaan er
vanuit dat de antenne goed is, hetgeen met een andere TVontvanger gecontroleerd moet zijn.
We hangen nu een hoofdtelefoon achter de beelddiode, of
we maken een tijdelijke verbinding tussen de ingang van
het geluidsgedeelte en de beelddetectoruitgang.
Natuurlijk heeft het zin, voordat we nu verder gaan even het
geluidsgedeelte achter een pickup te proberen om te zien of
het als zodanig werkt.
We horen nu, hetzij via de koptelefoon, hetzij via de luid
spreker, het beeld, d.w.z. het is vrijwel zeker dat we iets
horen. Dat „iets" is het geluid, dat een videosignaal maakt;
het is een ratelach'tig geluid, waarin de sync-pulsen over
heersen.
Horen we nu op de beelddetector het ratelgeluid niet, dan kan
verstemming van de oscillatorfrequentie uitkomst bieden, waar
na bijtrimmen van de antennekring en tussenkring het signaal
zal doen toenemen.
Uit de aarde van de zaak zal ook bijtrimmen van de beeldm.f.-versterker vergroting van het signaal geven. We dienen
hierbij uiterste standen van de kerntjes te vermijden: helemaal
er in of helemaal er uit kan niet goed zijn; in dergelijke ge
vallen is de oscillatorfrequentie er naast. Draai eerst de oscilla
torfrequentie wat bij, dan de m.f.-kringen. Doe dit in meerdere
kleine stapjes, want als we de oscillatorfrequentie fiks weg
draaien is de kans groot dat we het signaal niet meer terug
vinden.
Wij kunnen echter ons zelf aardig foppen; wanneer een
kerntje n.I. in een spoel gedraaid is, zal bij verder draaien de
kern uit de spoel gaan en de frequentie weer toenemen.
We denken dan de afstemming gevonden te hebben maar dat
is maar schijn; het was slechts de maximum-afstemming van een
te kleine spoel.
Hebben we zo een beeldsignaal gehoord, ga dan eerst verder
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met 't geluidskanaal. Horen we daar precies 't zelfde geluid
als bij 't beeldkanaal, dan zit er beeld in 't geluid. Probeer
eerst geluid te krijgen en kijk nog even niet naar geluids
kwaliteit! De afregeling van de discriminator verschilt volstrekt
niet van de discriminator-afregelingsprocedure bij FM; ik zal
hierop thans niet verder ingaan.
Het wordt nu tijd de beeldbuis eens in de beproeving te be
trekken. Vergeet niet eerst even de tijdelijke kortsluiting van
de gloeistroom voor de beeldbuis op te heffenl We geven de
eindbuis voor de lijnafbuiging de hem toekomende anodespanningen en zullen ervaren dat na enige tijd de hoogspan
ning (16.000 V) zal beginnen te „zingen". Dat is de 15625
Fig. 13
Hz-toon; in de 4-normen ontvanger is de 20475-toon hoger
en dus minder goed hoorbaar. We gaan er van uit, dat de
De Heathkit Wobbelgenerator
voor zelfbouw.
hoogspanningsaansluiting voor de beeldbuis met de beeldbuis
verbonden is en dat de buitenbekleding van de beeldbuis
d.m.v. een verende strip goed met het chassis verbonden is.
3EEUXRAAOGOLF
De focussering laten we nog maar even onaangeroerd; een
te geconcentreerde spot is in dit stadium ongewenst met het
NYQUtSTFLANK
oog op inbranden van het scherm. Ook de helderheidsknop
draaien we nog maar niet te hoog op; voor dit doel zien we
genoeg. De contrastknop (= video-versterking) daarentegen «
mag flink hoog opgedraaid staan.
In de regel zien we, wanneer de synchronisatiesignalen (ondanks de slechte afregeling van de beeld m.f.) sterk genoeg o
zijn, wel kans om het beeld „stil" te krijgen. Door langzaam
A
verdraaien van de vert. „hold" (ik gebruik voor 't gemak de
Amerikaanse uitdrukking) verkrijgen we, dat de beelden niet
langer omhoog of omlaag bewegen; hetzelfde verkrijgen we
32 3i 36 36 iO 13 UHt
door de horizontale „hold" in te stellen. De kans bestaat, dat
BUURBEELDBULRGELUIDDRAAGGOLF
ORAAGGOLF
Fig. 14
een langsrijdende auto de synchronisatie in de war stuurt
zolang bij niet goed afgeregelde m.f.-versterker de synchroA. Zó ziet de m.f.-doorlaat kromme er op papier uit (gete
nisatiepulsen klein zijn. De plaatsing van het beeld in ’t midden
kend op logarithmisch papier),
geschiedt d.m.v. het verplaatsen van één der twee metalen
na moeizame arbeid (spiegel
beeld van B, C. D en E).
flappen aan de afbuigunit.

s

AFREGELING MET APPARATUUR

»'

In de eerste plaats hebben we hierbij nodig een meetgenerator, die niet alleen signalen kan afgeven op de diverse
frequenties, waarop ontvangen moet kunnen worden, maar
tevens op verschillende frequenties die toegepast worden in
middenfrequent-versterkers, zowel voor beeld als geluid. Hier
bij moet de schaal zodanig ruim zijn, dat verstemmingen t.o.v.
de centrale middenfrequentie goed afleesbaar blijven. Verder
moet de output van deze meetzender regelbaar zijn, liefst met
db-schaal.
Als ontvang-medium is een buisvoltmeter uitstekend, eveneens
voorzien van verzwakking-schaal, in db geijkt.
In de regel beginnen we met de beide m.f.-versterkers af te
regelen op de door de fabrikant van de tuner voorgeschreven
middenfrequentie. We stemmen de meetzender achtereen
volgens op elk der „staggerfrequenties" af en op de frequenties
van eigen gebruik en van buurkanalen, waarbij de output voor
die frequentie verkregen is. De zuigkringen worden natuurlijk
op minimum output afgeregeld. Zetten we de gevonden outputwaarden nu op papier uit, dan vinden we de doorlaatkromme die óf niet op de vereiste kromme lijkt óf er wel op lijkt
maar toch niet goed is.
De enige goede afregelmogelijkheid vinden we in het gebruik

I

B. Zo ziet hij er op de oscilloscoop uit: er zit een te diepe
„kuil" tussen de geluidsdraaggolf en de beelddoorlaatkromme.

C. We zijn halfweg met de af
regeling. We zien de „meetpips", hier in dit geval ingesteld
op 35 en 38 MHz.

D. Een der kringen is niet vol
doende gedempt.

E. De kromme is nu in orde: de
beide pips zitten in de beide
bovenhoeken van de kromme.
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Fig. 16

Zo sluiten we de (eventueel ge
wobbelde) meetzender aan op de
m.f.-versterker met een busje om
de mengbuis. Dit busje mag ca.
0.1 & 0.2 mm dik zijn; het moet
echter afgeschermd worden met
een groter busje, terwijl tussen
beide busjes een isolatielaag aan
wezig moet zijn.
De op deze wijze verkregen kop
peling is voldoende.

De Heathkit katodestraaloscilloscoop voor zelfbouw.
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van een oscilloscoop, terwijl de meetzender uitgebreid moet
worden met een z.g. wobbulator.
Hiermede veroorzaken we in de meetzender een frequentiemodulatie; d.w.z. het uitgezonden r.f.-signaal loopt telkens
langzaam van b.v. 10 MHz bóven tot 10 MHz ónder de
frequentie waardoor b.v. de beeldraaggolf of middenfrequentie
zit. Meestal loopt het signaal ook terug, maar de terugloop is
niet interessant en feitelijk ongewenst. Met dat „langzaam"
bedoel ik b.v. 50 X per seconde.
De tijdbasis van de oscilloscoop is met de wobbulator ge
koppeld; het resultaat is dat op het scherm van de oscillo
scoop de gehele doorlaatkromme geschreven wordt, omdat
voor elke frequentie uit het Spectrum de daarbij behorende
output :n de vert. afbuiging van de scope gestuurd wordt. Het
is gewenst, dat het frequentiespectrum door de wobbulator
telkens maar in één richting doorlopen wordt, b.v. van lage
naar hoge frequenties of omgekeerd, maar niet heen en
terug, omdat we dan twee beelden door elkaar krijgen. Hoe
de wobbulator, kortweg gezegd wobbler (Frans: Wobbulateur)
nu in elkaar zit, laten we hier in 't midden. Wel moeten we
zorgen voor goede aardingen op de door te fluiten m.f.-versterker of tuner, terwijl de koppeling van meetzender/wobbulator-ontvanger een belangrijk punt vormt bij deze hoge
frequenties.
Het is mogelijk met de speciaal voor deze afregelingen ont
wikkelde gewobbelde meetzender om bovendien speciale
frequentie pips in te schakelen, b.v. op de beeldraaggolf, om
diens positie op de Nyquistflank na te gaan, en bovendien de
geluidsdraaggolf op + of — 51/* of 11.15 MHz afstand. We
zien die in de afbeelding. Het wegstemmen van eigen geluid
of buurdraaggolf doen we echter liever door middel van de
achtereenvolgens op die frequenties afgestemde meetzender
en outputmeter, dus niet met wobbler en scope.
De oscilloscoop dient een brede bandversterker te bezitten,
omdat het hier om signalen van hoge frequentie met „brede”
modulatie gaat; de tijdbasis moet snel zijn om de in zulk een
korte tijd verlopende gebeurtenissen voldoende groot vast te
leggen (fig. 17 en 25).
In 't midden latend hóé de h.f.- en m.f.-afregelingen tot stand
gekomen zijn, dienen we ook het videokanaal te controleren.
Er bestaan hiervoor mooie testgeneratoren, die een testpatroon
langs elektronische weg voortbrengen en voor werkplaatsen is
dit (kostbare) instrument zeker onmisbaar (fig. 23).
We kennen op dit gebied de balkengenerator, die ons tevens
volledig inlicht over lineariteitsfouten, terwijl we ook gebruik
kunnen maken van een blokpulsgenerator, zoals die ook voor
normale laagfrequentversterkers wordt toegepast. Op de input
van het videokanaal, dus achter de detector wordt het blokpulssignaal aangesloten; op de oscilloscoop zien we dan aan de
vorm van de blokpuls waar de tekortkomingen zetelen.
De mooiste en goedkoopste testbeeldgenerator zit voor de
amateur... in de TV-zender; met behulp van de daardoor
uitgezonden testkaart kunnen we nagenoeg alle video-conclusies trekken.
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Fig. 18
De Retma-testkaart, die vaak
door de TV-zenders wordt uitge
zonden. De 10 opvolgende graden
van ..zwartheid" zien we tussen
de beide pijlen; van deze zwartlieid-trappen zien we er 4. De
vier kleine cirkels in de hoeken
en de grote cirkel in 't midden
moeten cirkels blijven, anders is
er een lineariteitsgebrek. Ook de
naar elkaar toelopende lijnen
vinden we op meerdere plaatsen
op de testkaart; vaak is tevens
hierbij vermeld het aantal MHz
dat nog doorgelaten wordt.

Fig. 19
Het Franse testbeeld (mire de
réglage), dat vele 4-normen TVontvangers met ,,smalle" beeldm.f.-versterkers aan de kaak zal
stellen wat betreft de horizon
tale definitie, wanneer de Franse
signalen ontvangen worden.

DE TV-TESTKAART
In Nederland past men de z.g. „Retma"-testkaart toe, een
door de Amerikaanse televisie-autoriteiten ontworpen gedrukte
kaart, die ons eigenlijk op alle video-vragen antwoord kan
geven. Frankrijk gebruikt (natuurlijk) een testkaart van eigen
model, waarop Marianne (op paard) niet vergeten is. In
principe komen ze elk echter overeen. De cirkels moeten ook
op ons beeldscherm cirkels zijn. Zijn ze dat niet, dan is de
lineariteit van de beide of één der beide afbuigingen niet in
orde; ligt er een horizontale symmetrie-lijn, zodat de onderI ij n het zuivere spiegelbeeld is van de bovenhelft, wel,
dan is de lijnafbuiging riet lineair, is een vertikale sym
metrie-lijn te vinden in een vervormde cirkel, wel dan is de
rasterafbuiging niet lineair. Bij de juiste instelling van
het contrast zullen we duidelijk elk der 10 „stappen" in
de 10 gradueel in „zwartheid” toenemende blokjes van elkaar
moeten kunnen onderscheiden; de instelling van de helderheid
hangt hiermede weliswaar samen, doch hangt daarnaast sterk
af van de omgevingsverlichting; zowel in vertikale als in hori
zontale zin kan het aantal te onderscheiden beeldpunten vast
gesteld worden in de naar elkaar toelopende lijnen; waar ze
aan elkaar vast lijken te zitten eindigt de oplosbaarheid. De
juiste instelling van de focus is natuurlijk vooraf gegaan aan
deze waarnemingen.
De kans bestaat nog dat in sommige delen van 't scherm we
een betere „oplossing" vinden dan in een andere hoek; die
aanwijzen op een onregelmatigheid in de beeldbuis of in de
afbuigingspoelen.
Hoe breder het doorlaatspectrum van de m.f.-versterker is,
des te beter zal de horizontale oplossing zijn; is de i n t e r-

De cirkel is géén cirkel; we zien
symmetrie-lijnen.
horizontale
dus lineariteitsgebreken aan de
lijnafbuiging; a en b tonen twee
verschillende (foutieve) zaag
tanden.
(c) Ook hier is de cirkel géén
cirkel, maar omdat er een verti
kale symmetrie-lijn te vinden is.
concluderen we dat de vertikale
afbuiging niet lineair is.
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I i n i ë r i n g, de interlacing niet goed, dan vinden we dat in
de vertikale wiggen terug. De frequentiekarakteristiek laat
zich verder nog herkennen aan de overgang wit-zwart; puilt
hel zwart over de scheidingslijnljes uit, dan is er sprake van
„overshoot" en is de doorlaatkarakteristiek te abrupt, te
scherp.
Hiermede zal ik dit uiteraard onvolledige afregelingsverhaal
moeten beëindigen; bij ontbreken van apparatuur zal met
gezond verstand naast theoretisch inzicht de afregeling wel tot
stand komen. Het is velen gelukt, maar het blijft het een
voudigst om de ontvanger in dit geval door iemand die zowel
ervaring als apparaten bezit te doen afregelen.
100

Fig. 21
Deze naar elkaar toelopende
lijnen die we in de testbeelden
van alle TV-zenders tegenkomen,
kunnen ons veel vertellen. Het
punt tot waar de lijnen afzonder
lijk zichtbaar blijven is maatge
vend voor de beeldscherpte.
Hor. = horizontale definitie
waarmede we het aantal beeld
punten dat nog wordt weergege
ven kunnen vaststellen. Als de
m.f.-kanalen goed zijn afgeregeld, kunnen we ruim 500 beeld
punten herkennen. In feite kun
nen we dus hiermede herkennen
hoe breed het doorgelaten video
signaal is.
Vert. = vertikale definitie. Hier
mede zien we o.a. of de interliniëring in orde is. 300 è. 350
is een redelijk aantal; 500 wordt
praktisch nooit behaald. Halen
we 300 niet, dan is de interliniëring niet in orde.

A

C

.300

*00

Z.g. plastiek in het beeld; de
damblokjes overlappen elkaar.
De cijfers links van de ,.wiggen”
geven het aantal MHz-weer;
rechts het lijnen-aantal. In dit
beeld zijn 450 lijnen nog afzon
derlijk waarneembaar; de ver
tikale definitie ligt bij ruim
5 MHz.
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Fig. 23
In de ..balkengenerator" van fig. 23 vinden we een r.f.-generator,
die afgestemd kan worden op de diverse ..kanalen” en bovendien
op de meest voorkomende middelfrequenties. Langs elektronische
weg kan deze meetzender gemoduleerd worden met horizontale
en vertikale balken; het aantal dezer balken (balk-frequentie) is
instelbaar. Ook is het mogelijk dambord-motieven te produceren.
A. vert. balken op de laagste frequentie
B. hor. balken op de hoogste frequentie
C. dambordmodulatie
D. ook de synchronisatie kan met deze generators afgesteld
worden (hor. sync. wordt gecontroleerd)
E. balkenrooster
F. en dit is het gevolg van slechte antenne-aanpassing of ver
keerde afstemming: reliëf door meerdere reflecties.

D

F

Fig. 24
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Beelden van een video-generator,
die: le een sinusspanning afgeeft
van 30 Hz tot 15 MHz f onderver
deeld in 12 bereiken). Vooral het
bereik van 5 tot 15 MHz is bui
tengewoon geschikt om de hoog
ste videosignalen te onderzoeken.
2e. Verder bevat dit apparaat
een „blokgenerator". die kanteelspanningen afgeeft met een
frequentie van 50 Hz tot 500 kHz
(in 6 bereiken).
Aan de hand van de (onmisbare)
oscilloscoop kunnen nu de eigen
schappen van het m.f.-kanaal en
het videogedeelte beoordeeld
worden.
A. Serie kanteeltjes; impuls
duur l|<sec. Deze spanningen
worden op de ingang van de
videoversterker gebracht.
B. Kanteeltjes, vervormd ten
gevolge van z.g. overcorrectle,
gemeten op de output.
Diverse bloksignalen:
1. inputsignaal; 50 Hz
2. lage frequentie onvoldoende
versterkt; faze goed
3. te hoge versterking van lage
frequentie; faze goed
4. voorijlen - 5. naijlen van de
lage frequentie.
Nu gaan we met de frequentie
van 500 Hz werken:
6. versterking van de hoge
frequenties is te gering
7. naijlen van de hogere fre
quenties
8. voorijlen van de hogere fre
quenties
9. doorlaat-bandbreedte te ge
ring
10. versterking van de hogere
frequenties valt te abrupt af;
oscillatie treedt op (demping
niet correct)
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Ik moet ieder die te maken krijgt met televisieapparatuur uit
drukkelijk waarschuwen voor de omgang met beeldbuizen.
Wanneer we het hoogspanningskabeltje los maken, ook al
heeft de TV-ontvanger een jaar ongebruikt gestaan bij wijze

Fig. 25
B
C ^R=ca1000n
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iE
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Zo ontladen we de beeldbuis als
die nog in ’t chassis gemonteerd
is: We houden bij C het met het
chassis verbonden draadje vast;
met punt B raken we het hoogspannings-aansluitpunt A van de
beeldbuis aan. Doe dit enige
malen na elkaar. Dit moeten we
doen vóórdat de buis uit het
chassis getild is. Bevindt de buis
zich onverhoopt reeds buiten het
chassis, verbindt dan éérst punt
E van de draad met de dofzwarte
buitenbekleding van de buis (z.g.
aquadaglaag) en raak dan pas
met B aan A.

van spreken, houdt dan tóch even het plugje tegen het
chassis; tien tegen één dat er nog een vonkje overspringt;
ontlaadt dan ook even de beeldbuis-anode door eerst een
draadje op 't chassis te houden en pas daarna het andere
eind via een daaraan gesoldeerd weerstandje van ca. 1000 Q
tegen het anode-aansluitingsputje te houden. Ook hier komt
zeker een klein vonkjel Vooral wanneer we de beeldbuis uit de
ontvanger willen halen is de kans groot dat we met een vinger
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Ll-2 luchtspoeltjes inw. 5 0 7 wdg 0,6 mm em.
L3 10 wdg 0,6 mm em. op spoelvorm met
ijzerkern.
Hier overheen 4 wdg 0,6 mm em. met
middenafd. op 2 wdg.
L4 luchtspoeltje inw. 5 0 10 wdg 0,6 mm em.
L5 2X9 wdg 0,6 mm em. boven elkaar gew.
op spoelvorm zonder ijzerkern. De wikkelrichting van de onderste spoel is tegen
gesteld aan die van de bovenste.
L6 4 wdg 0,6 mm em. op spoelvorm met
ijzerkern.
L7 Peaking coil, 50 wdg 0.4 mm em. op Philips
kerntje.
1.8-9 vert. en hor. afbuigspoelen AT1007 Philips
T7 uitgangstransformator 7000/5 0
Tl beeld m.f. transformator AT4552 Philips
T2-3 beeld m.f. transformator AT4555 Philips
T4 beeld m.f. transformator AT4556 Philips
T5 geluid m.f. transformator AT4557 Philips
T6 ratio-detectorkring AT4551
Philips
T7 uitgangstransformator 7000/5 Q
Philips
T8 transformator AT3002
Philips
T9 beeld uitgangstransf. AT3504
Philips
T10 hoogsp. eenheid AT2012/01
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beeldterugslag onderdrukkinc
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Fig. 31
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TV-ONTVANGER VOLGENS DE C.C.I.R.NORMEN VOOR ONTVANGST VAN ÉÉN
TELEVISIEZENDER.
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Philips Televisiebeeldgenerator
GM 2891 voor 4-standaardontvangers (Balkengenerator).

dat putje aanraken en de buis laten vallen, met alle ravage
van dien.
Het zelf vervaardigen van spoelen voor m.f.-verslerkers heb
ik afgeraden; wil men het niettemin doen, dan is de methode
van de substitutie de minst pijnlijke: haal telkens uit een goed
werkende TV-ontvanger één spoeltje, plaats het zelfgemaakte
spoeltje er even in en kijk of de zaak goed blijft werken;
breng daarna de oude ontvanger weer in de oorspronkelijke
staat en plaats het nieuwe spoeltje in het toestel; enzovoort.
Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling heeft gelegen ook
de kleurentelevisie in deze les uitvoerig te behandelen, heb
ben twee redenen mij genoopt hiervan af te zien: ten eerste
hebben beide hierna volgende zelf-bouwbeschrijvingen zo
veel plaats opgeëist, dat er geen ruimte overblijft; ten tweede is
het probleem nog lang niet urgent; gedurende de eerstvol
gende zes jaren zal er in ons land niet op kleurentelevisie ge
rekend mogen worden.

f
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ZELFBOUW TV-ONTVANGER VOOR 625 LIJNEN (C.C.I.R.)
Om de cursisten te gerieven zullen we tenslotte een tweetal zelfbouw televisieontwerpen gaan
bespreken. Wij lieten hierbij onze keus vallen op een T.V.-ontvanger voor één kanaal, uitsluitend
bestemd voor ontvangst van C.C.I.R.-signalen en daarnaast op een 4-normen ontvanger, die
niet alleen in België, maar ook in 't zuiden van ons land wel aftrek zal vinden. Hier volgt
allereerst de bespreking van de C.C.I.R. T.V.-ontvanger voor zelfbouw.
We moeten er van uitgaan, dat we de onderdelen uit de handel betrekken. Uit de aard der
zaak ligt dit voor de hand bij de buizen, weerstanden, transformatoren en afbuigspoelen. De
spoelen, zowel voor de ingangs- en oscillatorkring als voor de middelfrequentiekringen kunnen
stellig met succes zelf vervaardigd worden. Het bezwaar van laatstgenoemde is echter, dat het
niet gemakkelijk is deze spoelen op de gewenste zelfinductie te brengen zonder instrumenten.
Het resultaat is dat we later met een ontvanger zitten die geheel buiten de band ligt. Nu
hindert dat weer niets wanneer we d.m.v. meetzenders die m.f.-spoelen achereenvolgens „er in"
kunnen brengen. Hebben we echter die instrumenten niet, dan moeten we er niet op
rekenen ooit de zaak tot een goed einde te brengen.
Bovendien zijn die spoeltjes erg goedkoop; gezien tegenover de kosten van het geheel vallen
ze in het niet.
Voor degene die voorlopig aan de ontvangst van één TV-zender genoeg heeft is deze ontvanger
uitgerust met een vaste afstemming op die éne zender; kan men ter plaatse meerdere zenders
ontvangen, wel, geef dan f 70,— meer uit en koop een tuner voor 11 kanalen.
De firma Kleinhout te Haarlem brengt de voor deze ontvanger benodigde onderdelen als een
bouwdoos in de handel en zorgt voor de afregeling. Hiertoe behoort o.a. materiaal voor het chassis
en bevestigingsmiddelen voor de beeldbuis. Bedradingstekeningen, in verschillende stadia, zijn
bijgevoegd.

Dezelfde ontvanger gemonteerd
in kast en bedrijfsklaar.
Het chassis van achteren gezien.
Het voor ons liggende schema is eenvoudig; toegepast is een beeldbuis van 90° afbuiging. In
het nieuwe seizoen hoopt men met buizen voor 110° te komen, maar voor ons zal die 10 cm
diepteverschil niet veel uitmaken. Alle specifieke TV-onderdelen zijn van Philips: goedkoop en
nog jaren leverbaar. De ingangskring toont een cascodeschakeling, waarbij de beide conden
satoren van 100 pF in het antennecircuit van goede kwaliteit en hoge werkspanning moeten
zijn: zij isoleren de antenne van de netspanning in deze U-ontvangerl L] en L2 maken we zelf,
evenals L3, L4, L5 en L$; de wikkelgegevens slaan op de TV-zender Lopik, zodat voor een andere
zender al deze spoelen, behalve Lj — L2 veranderd moeten worden. De mengschakeling is
algemeen gebruikelijk evenals de oscillator. Het afstem-C-tje van 30 pF is een Philips toren-
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Het chassis met houten draagconstructie voor de buis, compleet met
schuimplastiek drukrand en bevestigings-,,gordel” voor de buis.

Onderaanzicht van het chassis. De bedieningsorganen zijn op een afzonderlijke
strip aangebracht.
Het oscillatorgedeelte is in een afgeschermde ruimte ondergebracht.
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trimmertje; ofschoon men vaak deze afstemming met een knop op de frontplaat bedienbaar
maakt, bleek dit in het door mij beproefde apparaat overbodig: de oscillator is voldoende stabiel.
In de 3 nu volgende m.f.-trappen vinden we 4 m.f.-transformatoren Ti— T4; zij vormen met
hun eigen capaciteit de L-C-kringen, die met instelbare kerntjes gestaggerd worden. Tj bevat
tevens een op het eigen geluidskanaal afgestemde zuigkring. Het m.f.-signaal wordt met een
germaniumdiode OA70 gelijkgericht; er bestaat een volledige gelijkstroomkoppeling vanaf de
detector tot aan de katode van de beeldbuis AW43-80. Een automatische versterkingsregeling
stuurt de 1e cascode-helft alsmede de beide eerste m.f.-buizen. L7 is een z.g. peaking coil, die
de afval van de hoge video-frequenties moet tegengaan. Dit spoeltje bestaat uit 50 windingen
0,4 emaille, gewonden op een Philips wikkellichaampje met geheel ingedraaide kern; het is
gewoon in de bedrading opgenomen. We missen hier een 5y2 MHz-filter, dat de geluids-m.f.
moet beletten tot de beeldbuis door te dringen. Inderdaad is in het beeld de aanwezigheid
daarvan merkbaar, een licht gekriebel tussen de lijnen; storend is dit echter beslist niet.
Van de anode van de video-eindbuis (een PL83) af loopt een verbinding via een C van 5,6 pF
naar het rooster van de eerste geluids-m.f.-buis, via een op 5% MHz afgestemd bandfilter. Na
deze m.f.-buis volgt de discriminator, afgeleid van de Foster Seeley discriminator. Een begrenzertrap
is hier niet noodzakelijk geoordeeld en blijkens mijn ervaring is dit hier (op ca. 40 km van
Lopik) toelaatbaar.
De a.f.-trap en eindbuis is wat simpel en zonder toonregeling, maar dat punt kan ieder naar
eigen verkiezing zelf uitbreiden.
De synchronisatiesignalen komen eveneens van do anode van de PL83; ze gaan
eerst naar de synchronisaliescheidei| (pentodedeel van de PCF80) en vandaar naar de begrenzer
(het triodedeel), die met zeer lage anodespanning werkt; zie de potentiometerschakeling (68k-22k).
De synchronisatiesignalen voor devertikale afbuigtrap gaan via het bekende inte
grerende netwerk (dubbel uitgevoerd) naar een blocking-oscillator, die de eindbuis voor de
vertikale afbuiging (PCL82) aanstoot. De beeldhoogte is instelbaar met een potentiometer van
0,5 M,f2. Over de anodewikkeling van de ver'.ikale uitgangstransformator vinden we een V.D.R.weerstand om de juiste vorm van de zaag'.andstroom te verkrijgen. De secundaire bevat
tevens een wikkeling, van waaruit een onderdrukkingspuls tijdens de vertikale terugslag naar 't
rooster van de beeldbuis wordt gezonden.
De inschakeling van de I ij n-o s c i I I a t o r toont ons een discriminatorschakeling om de
lijn-tijden te stabiliseren. De hiernaar teruggevoerde zaagtand is afkomstig uit de anodekring
van de rechtse triode in de multivibratorschakeling; de beide trioden in deze schakeling zijn
via de gemeenschappelijke katode gekoppeld. De lijnfrequentie wordt ingesteld met een
potentiometer van 10 V.Q. De lijnuitgangstrafo wordt aangestoten door een PL36; de boosterdiode
brengt de spanning op ca. 500 volt, waarvan de lijn-eindbuis profiteert, terwijl ook de schermroosterspanning van de beeldbuis hieraan ontleend is. De vereiste hoogspanning komt van een
in de afbuig-unit aangebrachte DY86. Ook deze afbuigtransformator levert een onderdrukkings
puls aan de beeldbuis, namelijk tijdens de lijn-terugslag, die via een gemeenschappelijke verbin
ding met de rasterterugslagonderdrukkingspuls op het rooster van de beeldbuis terecht komt.
Het is noodzakelijk dat alles wat met de lijnafbuiging samenhangt goed onder een kapje van
metaalgaas wordt afgeschermd; is die afscherming onvoldoende, dan vinden we dit in ons beeld
terug: afwisselend lichte en donkere vertikale vlekken, die op de linker beeldhelft het meest
zichtbaar zijn, hoewel nimmer storend.
De contrastinstelling van de beeldbuis (dus de versterkingsregeling voor het video
signaal) zit in de katodeleiding van de video-eindbuis (1000 Q). De helderheid stellen we
in met de potentiometer van 100.000 Q waarmede de spanning op het rooster van de beeldbuis
wordt gewijzigd; ook de onderdrukkingspulsen komen hier terecht. De centrering van het
beeld geschiedt in de afbuigunit om de beeldhals: met de twee metalen vleugeltjes verschuiven
we het beeld respectievelijk heen en weer of op en neer. De ion-trap-magneet moet net zo
lang verschoven worden totdat het beeld het gehele beeldscherm vult. We kunnen dit nog
verkeerd doen ook, want zo’n magneet heeft nu eenmaal een (onherkenbare) noord- en zuid-}
pool (fig. 35). Probeer beide standen: magneetje boven of magneetje beneden of verwissel
noord- en zuidpool. Nooit beide manieren tegelijk toepassen, want dan schieten we niet op.
De focussering geschiedt bij deze beeldbuis (met inwendig gemetaliseerd scherm) elektro
statisch, in de derde anode Yan de beeldbuis, d.m.v. een potentiometer.
Een kleine narigheid ontdekken we bij het uitschakelen: er blijft even een fel heel klein vierkant
spotje staan: de afbuiging valt n.l. meteen weg maar de normale hoogspanning C's zijn niet
terstond leeg, terwijl ook de focussering intact blijft. Knoppen draaien geeft niets; slechts het
even weer inschakelen nadat de set uitgeschakeld werd bekort het kwaad.
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ZELFBOUW 4-NORMEN TV-ONTVANGER VOOR BELGIË EN ONZE ZUIDERLINGEN
(Het schema van deze ontvanger is achter in de les opgenomen.)
In België hebben enkele firma’s zich met succes op de verkoop van TV-bouwdozen geworpen,
niettegenstaande de meer ingewikkelde bouw van dergelijke ontvangers. We moeten namelijk
hier twee afzonderlijke middelfrequentkanalen toepassen, in tegenstelling met de apparaten van
de C.C.I.R.-normen, die door het interdraaggolfprocédé eenvoudiger uitvallen. Overigens is dit
een kwestie van smaak; er zijn zelfs tegenstanders van het interdraaggolfprocédé, die er op
wijzen dat de afregeling van een m.f.-versterker voor het geluid, gezien de veel geringer band
breedte beslist niet moeilijker is dan van een geluidkanaal op 5 5 MHz. Het voordeel dat het
interdraaggolfsysteem biedt t.a.v. de oscillatorfrequentie die veel minder stabiel behoeft te zijn,
blijft in mijn ogen echter van zeer veel belang. Aan de andere kant zijn de afstemmiddelen in
de moderne tuners uit de handel zeer stabiel opgebouwd, zodat klachten hieromtrent weinig
meer gehoord worden.
Wij zullen nu overgaan tot de bespreking van het schema, zoals dit gepubliceerd werd door de
firma Tévé-Radio, gevestigd in Brussel. Dat wij speciaal dit schema publiceren houdt geen enkele
discriminatie in van een der andere Belgische zaken op dit gebied. Wij hebben het eenvoudig
gekozen omdat we vertrouwen hebben in deze firma, die wij reeds zolang Radio Bulletin in
België verkocht wordt tot onze trouwe adverteerders mogen rekenen en voorts omdat het schema
ons aantrok door zijn eenvoud. Verder zijn de onderdelen van een groot concern afkomstig en
het chassis wordt geboord en gezet geleverd.
In verband met de betrekkelijk geringe uitgestrektheid van België kunnen vrijwel overal meerdere
stations van over de grenzen ontvangen worden zodat er alles voor te zeggen is om steeds een
meer-kanalenkiezer in te bouwen. De tuner is van Philips en bevat een ruisarme dubbeltriode
PCC84 of PCC88 in cascodeschakeling, gevolgd door een combinatiebuis PCF 80 (mengbuisoscillatorbuis.) Onmiddellijk hierachter volgt de splitsing. L] is de enige gemeenschappelijke
m.f.-spoel voor beeld en geluid, die afgestemd is met zijn eigen capaciteit om voldoende band
breedte te verkrijgen.
Het beeld m. f.-k anaal bevat 3x EF80 met 4 kringen, die gestaggerd afgestemd worden;
L10 en Lii z'jn zuigkringen die respectievelijk op eigen geluid en op het buurkanaal afgestemd
zijn. In de meeste 4-normenontvangers gebruikt men terwille van de eenvoud ook voor de
ontvangst van de Franse TV-zenders dezelfde m.f.-bandbreedte als voor de Nederlandse en
Belgische TV-zenders, hoewel de beelddefinitie daardoor in horizontale zin wel achteruitgaat.
De videodetectie geschiedt met de EB91, die óf de positieve óf de negatieve signaalhelft gelijkricht. De daaropvolgende video-eindbuis, een PL83, bezit een gelijkstroomkoppeling, zowel met
de voorafgaande diode als met de volgende beeldbuis, zodat de gelijkstroom component tot in
de beeldbuis gehandhaafd blijft, hetgeen van groot voordeel is. Uit de aard der zaak geschiedt
de sturing op de katode van de beeldbuis. Teneinde de verzwakking van de hoge frequenties
tegen te gaan zijn correctiefilters toegepast, z.g. peaking coils, waarvan Li door een weerstand
gedempt is. Van de anode van de video-eindbuis worden tevens de synchronisatiesignalen afge
nomen; wij komen hierop terug.
De geluid s-m. f.-Y e r s t e'.rk e r bevat twee trappen met 2 x EF80, gevolgd door een
ratiodetector, waarvoor twee van de drie dioden uit de PABC80 gebruikt worden.
Nu zit er een grapje in die geluid-m.f-versterker. Zoals we weten is in de C.C.I.R.-Ianden de
frequentie van geluidszender 5,5 MHz hoger dan de frequentie van de beelddraaggolf. Ook
in België is dat het geval zowel bij de Vlaamse TV-zender (625 lijnen) als bij de Frans-sprekende
(819 lijnen). Bij de Franse geluidzenders echter is de frequentie 11,5 MHz lager of hoger
dan de frequentie van de beelddraaggolf (zie de tabel).
We moeten ons nu even de mengprocedure van een super voor de geest halen; de middelgeval de geluids-m.f. 5.5 MHz lager is dan de beeld-m.f., terwijl bij de ontvangst van een Franse
TV-zender de geluids-m.f. 11,5 MHz lager of hoger zal zijn dan de beeld-m.f.
Omdat de frequentie van de geluidsdraaggolf van de Franse zender Rijssel lager ligt dan de
beelddraaggolf, terwijl zowel bij de Belgische als de C.C.I.R.-zenders de geluidsfrequentie
hoger ligt dan de beeldfrequentie, heeft men de oscillatorfrequentie in de tuner voor ontvangst
van Rijssel in tegenstelling tot de gewoonte lager dan de zenderfrequentie moeten kiezen.
Deden we dit niet, dan kwam de Rijsselse zender „omgekeerd" in de m.f.-band te liggen (fig. 36).
We komen hier nog op terug.
Door het inschakelen van extra condensatoren over de geluids-m.f.-spoelen wordt het geluidsm.f.-kanaal voor ontvangst van Rijssel omgeschakeld, zodat de m.f. 11,5 MHz met de oscillator
verschilt en het geluid nu doorkomt.
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TV-ZENDERFREQUENTIES (IN MHz)

C.C.I.R. en België

Franse normen

kanaal

beeld

geluid

2
3
4
5
6
7
8

48.25
55.25
62.25

53.75
60.75
67.75
180.75
187.75
194.75

175.25
182.25
189.25
196.25

kanaal

201.75
•

203.25
210.25

208.75

10
11

217,25

222,75

9

•

215.75

2
3
4
5
6
7
8
8A
9

10
11
12

beeld

geluid

52,40
56,15
65,55
164,00
173,40

41,25 67,30 +
54,40 -

177,15
186,55
185,25
190,30
199,70
203,45
212,85

175.15 +

162.25
188,30
175,40
174,10
201,45

+
+

188.25 214.15 +
201,70 -

In dit kanaal werkt Rijssel, de Franse TV-zender die in België goed ontvangen kan worden.

We hebben dus twee dingen moeten doen: 1e zorgen dat de geluids-m.f. aan de goede kant komt
te liggen en 2e dat de afstand tussen geluids- en beeld-m.f. van 5,5 MHz op 11,5 MHz gebracht
wordt.
Welnu, door het inschakelen van extra condensatoren over de geluids-m.f.-spoelen wordt het
geluids-m.f.-kanaal omgeschakeld, zodat de m.f. op 11,5 MHz met de oscillator verschilt en het
geluid nu doorkomt.
Het aardige van de hier toegepaste discriminaior-(Ratio-detector)-schakeling is wel, dat hij
zónder omschakeling geschikt blijft voor zowel FM- als AM-uitzendingen. In beide gevallen wordt
er een regelspanning voor de ASR geleverd.
De s y n c, die van de beelddetector afgetapt wordt, gaat eerst naar de synchronisatiescheider,
vandaar naar een begrenzer. Voor de vertikale afbuiging treffen we een blocking-oscillator aan,
gevolgd door een eindbuis (ECL80).
De vertikale terugslag wordt onderdrukt op het stuurrooster van de beeldbuis; de
puls hiervoor is afgetakt van de vertikale afbuigspoelen. De gehele vertfkale afbuigtrap werkt
op een spanning van ca. 500 V, die mede door de boosterdiode PY51 is verkregen. Om bij
819 lijnen te voorkomen dat de spanning te hoog zou worden is een uitschakelbare weerstand
R58 aangebracht. R59 en C50 halen de rimpel weg en vormen een ontkoppelfilter.

Fig. 32
Vooraanzicht van de TéVé-ontvanger.
De beeldbuis (90°) is aan de
schermzijde omgeven door een
stalen klemband en rust daar op
2 steunpunten; de ..staart” van
de buis is opgehangen aan een
stalen ,,brug”. Al met al een
degelijke constructie.
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Onderaanzicht van de 4-normen TV-ontvanger type 1255 (TéVé-Radio, Brussel).
Het plaatijzeren gepuntlaste chassisraam is met een zwarte craquelé-laklaag tegen corrosie
beschermd; de eigenlijke chassis-plaat is van aluminium. De onderdelen zijn overzichtelijk
en zodanig ruim t.o.v. elkaar opgesteld, dat de montage en het aansolderen van de
verbindingsdraden geen enkele moeilijkheid zal opleveren. De beeld-m.f.-strip (rechts
achter de tuner) kan afzonderlijk gemonteerd en later aangebracht worden. Langs de
onderrand van de foto zien we 5 pre-set potentiometers voor diverse instellingen.

Voor de horizontale afbuiging treffen we een faze-discriminator aan. Hierin wordt door middel
van een puls (die via C4a van de horizontale afbuigingtransformator wordt teruggevoerd) een
stabilisatie van de horizontale afbuiging verkregen. De aldus ontstane indirecte synchronisatie
belandt op de multivibrator, gevormd door de 2 systemen in de ECL80; de triode werkt hier
samen met het schermrooster van de pentode. Uit de aard der zaak moeten de instelorganen
voor de „vang" en beeldbreedte omgeschakeld worden bij overgang van 625 op 819 lijnen. De
lijn-eindbuis is een PL81; voor het handhaven van de lineariteit op zowel 625 als 819 lijnen is
een uitschakelbare gedempte filterspoel aangebracht (L9 R57 C46).
Uiteindelijk treffen we geen hypermoderne snufjes aan in deze ontvanger; hij is echter van
bewezen degelijkheid, zodat de zelfbouwer geen onzekerheden tegemoet gaat. Ik ben er zeker
van, dat ook in Nederland menige bewoner van de zuidelijke provincies spoorslags aan de bouw
van een dergelijke 4-normenontvanger zal beginnen.
Vanzelfsprekend staat Tévé-Radio geheel achter dit ontwerp; elke cliënt zal daar niet alleen zijn
zelfgebouwde ontvanger kunnen doen afregelen, maar ook met later aan het licht tredende
moeilijkheden zal hij daar terecht kunnen.
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DIVERSE MOGELIJKHEDEN VOOR 4-NORMEN
ONTVANGERS
Natuurlijk bestaan er wel bedenkingen tegen, dat we de voor
een m.f.-doorlaatbreedte van ruim 11 MHz bestemde Franse
videosignalen versterken in de m.f.-versterker die 5 MHz
breed is en waarop slechts 400 beeldpunten onderscheiden
kunnen worden. Een royale oplossing biedt een geheel afzon
derlijk m.f.-kanaal voor de uitzendingen uit Rijssel, maar Iets
dergelijks komen we maar in weinig ontvangers tegen. In dit
geval is voor de ontvangst van alle TV-zenders de geluidsmiddelfrequentie dezelfde, n.l. 23 MHz. Voor de Franse zender komen we dan met onze beeld-m.f. terecht op 34,15 MHz,
waarvoor we een brede m.f. aantreffen. Voor de overige
zènders, C.C.I.R. en Belgisch wordt de m.f. dan 28,5 MHz,
waarvoor een smaller m.f. versterker aanwezig is. Het voor
deel is, dat alle zeef- en zuigkringen vast afgestemd kunnen
blijven (fig. 37).'De „brede" m.f.-versterker heeft dan een
trap meer, omdat de versterking anders onvoldoende zou zijn.
De staggerfrequenties zijn dan respectievelijk 27, 24, 25,6 30,5
en 34 MHz.
Een goedkopere oplossing kunnen we vinden, door het be
staande m.f.-kanaal te verbreden. In fig. 40 zien we de ligging
van beeld- en geluiddraaggolven voor het C.C.I.R.-systeem

Fig. 35

»

Wanneer de ion-trap-magneet
niet goed gemonteerd blijkt
te zijn. verander dan zijn polari
teit volgens fig. B. door hem
rond de buishals te wentelen, óf
maak hem los en zet hem om vol
gens C. De letters N of Z zult u
op de iontrap vergeefs zoeken.
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Fig. 36

a. Frequentieverschillen tussen geluids-m.f.,_ beeld-m.f. en oscillator bij ontvangst van
‘ een C.C.I.R. of Belgische TV:zender. De geluids-frequentie van deze zenders is h o g e r
, dan de beeld-frequentiè.
. . ,
.....
Oscillator-frequentle hoger dan beeld-geluld-zenderfrequentle (zoals gewoonlijk).
b. Frequentieverschillen bij ontvangst van een Franse TV-zender, waarvan de geluldsfrequentie h o g e r ligt dan de beeldfrequentie, terwijl de oscillatorfrequentle, even
als bij a, hoger ligt.
.
, ,
„ t _
. . ,.
c. Situatie, • wanneer Rijssel (waan’an de geluidsfrequentie lager ligt dan de beeld
frequentie) ontvangen zou worden met een oscillatorfrequentle die hoger is dan
die van de zenders: het signaal ligt precies „verkeerd om”.
d. Zo werkt de ontvanger bij -ontvangst' van Rijssel, waarbij de oscillatorfrequenue
1 age-r is dan van de beeld/geluid.-zender. Het signaal ligt nu „goed’ .
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Fig. 37
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De situatie, zoals deze ontstaat
bij toepassing van twee afzon
derlijke beeldkanalen.

•.co
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beeld 625 lijnen

beeld 819 lijnen.
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(in Frankrijk aangeduid met „Système Gerber") en daarnaast de
onderlinge ligging voor het Franse systeem. De geluidsfrequentie ligt hier 13,5 MHz van de beelddraaggolffrequentie
af. Grote angsten behoeven hier dus niet te bestaan, dat
„geluid in beeld" voor zal komen; de op eigen geluidfrequentie afgestemde zuigkringen in de beeld-video-versterker
zijn hier eigenlijk overbodig, evenals de op het buurkanaal
afgestemde zuigkringen, want bij ontvangst van Rijssel zit daar
geen buurkanaal.

22k

Fig. 38
1*«f. bui*

De pseudo-ratio detector, die
zónder omschakeling bruikbaar
is voor zowel AM- als FM-ontvangst.
Het schakelaartje dient om de
m.f. te brengen van 33,4 MHz op
27,75 MHz.
ASR-

II
625 819
O O

o

10d

oi

•mi kring

f tj
Fig. 39
Zo verbreedt men het m.f.-beeldkanaal bij ontvangst van Rijssel
in eenvoudige ontvangers. Gete
kend is de ..brede” stand, waar
bij de zuigkring is kortgesloten
en 10 pF over de m.f.-kring is
bijgeschakeld.
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Kort en goed, d.m.v. schakelaartjes worden die zuigfiltertjes
parallel op de afstemkringen aangesloten, waardoor de m.f.doorlaatkromme er gaat uitzien als in fig. 40. Omdat de ver
sterking wat daalt door die grappen heeft men dergelijke
schakelingen uitgevoerd met 4 buizen.
Dat bij een uitbreiding van het aantal TV-zenders stellig wel
behoefte zal ontstaan aan zuigkringen, die op die buurzenders
zijn afgestemd, is wel duidelijk.
Voor de volledigheid noemen we nóg een in 4-standaardontvangers aangetroffen schakeling, waarbij men uitgaat van
een normale kanalenkiezer; de m.f.-beelddraaggolf ligt op
38,9 MHz, terwijl de geluidsdraaggolf in het geval van
C.C.I.R. + Belgische ontvangst op 33,4 MHz ligt (zie fig. 41).
De m.f.-versterking voor het beeld is nu normaal, d.w.z. men
past één m.f.-kanaal toe voor zowel 625 lijnen als voor 819
lijnen, terwijl de gebruikelijke zuigkringen zijn toegepast voor
buürkanalen en eigen geluid, dit laatste voornamelijk voor
33,4 MHz, want 27,75 MHz ligt verderaf en doet geen kwaad.
Voor de geluids-m.f. past men nu nóg eens golflengte-transformatie toe, zodat men uiteindelijk één geluids-m.f. van
7 MHz verkrijgt. Deze 2e locale oscillator werkt óf op 40,4 MHz
en geeft aldus met 33,4 MHz de 7 MHz (C.C.I.R. + Belg.)
óf op 20,75 MHz, wat met 27,75 MHz wéér 7 MHz oplevert.
Denk nu niet dat men die 2e mengbuis voor 't geluid onmid
dellijk achter de 1e mengbuis in de tuner mag zetten. Men
zou in dat geval een interferentie van 40,4 — 38,9 = 1,5 MHz
' kunnen verkrijgen en die is héél erg zichtbaar. Tussen tuner
en 2e mengbuis komt dus nog een tussentrap, d.i. kring en

buis. Deze geluids-m.f.-versterker is natuurlijk van een A.S.R.
beeld mt.
j.geluid Rijasel
voorzien.
Ook de overgang tussen AM- en FM-detectie treffen we wel ®
eens minder eenvoudig aan als in het voor zelfbouw gepubli
!
geluid België en CCIR
ceerde schema.
We vinden dan de combinatie van een heuse discriminator en @
/
een onvervalste AM-detector; in het eindresultaat moeten
2 contacten omgeschakeld worden (zie fig. 42).
S.SMHz
De overige schakelingen zijn belrekkelijk eenvoudig; we
vinden deze omschakeling in alle meer-normen-ontvangers. ^
In deze lijn-afbuiging wordt de lineariteit omgeschakeld,
d.w.z. voor 819 lijnen wordt meestal een netwerk bijgescha
'.geluid Rijssel
keld; voor de Franse raster-impuls wordt een andere inte4
@
gratie-constar.te verlangd door de zes raster-impulsen van de
I
overige systemen voor 625 lijnen wordt een condensatortje
11.15MHz
I
bijgeschakeld; in de mullivibrator wordt voor 819 lijnen
Fig. 40
meestal de frequentiebepalende weerstand verkleind.
De tuners voor de meer-normen-ontvangers hebben in de
a. Laat het beeld-m.f.-doorlaatgebied zien, dat voor ont
meeste gevallen slechts één kanaal beschikbaar voor de ont
vangst van een Franse TVvangst van een Franse TV-zender; meestal is dit het 12e kanaal.
zender eigenlijk vereist is.
b.
De aanwezige beeld-m.f.Zoals we weten kunnen bij moderne tuners de spoelen van
kanaal breedte, bestemd voor
een dergelijk kanaal uitgewisseld worden; men kan dan de
C.C.I.R. en Belgische normen.
c. Zo wordt de situatie voor
spoelen voor de gewenste Franse zender inplaatsen, b.v.
Rijssel, wanneer wé het
Rijssel, Saarbrücken of Straatsburg. Bovendien heeft men hier
m.f.-beeldkanaal
..smalle”
benutten.
bij de mogelijkheid om voor die éne TV-zender de oscillatord. Omdat de frequentie van het
frequentie hóger of lager te kiezen dan de te ontvangen
m.f.-geluidsignaal voldoende
ver verwijderd is van de
zenderfrequentie. Dit is gedaan om te maken, dat (achter de
beeld-m.f. draaggolffrequen
mengbuis) de m.f.-frequentie van het geluid steeds lager is dan
tie bij ontvangst van Rijssel,
heeft men de doorlaatbreedte
van het beeld, anders zou de band „verkeerd om" liggen
van het beeld-kanaal ver
(zie fig. 36).
groot, o.a. door de zuigkringen kort te sluiten en conDe Fransen hebben namelijk niet altijd de geluids-frequentie
densatortjes bij te schakelen.
hoger dan de beeldfrequentie, zoals bij ons. Neen, bij de
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Fig. 41
Schematische voorstelling van dubbele golflengtetransformatie voor het geluid.' Het geluidskanaal
heeft een m.f. van 7 MHz.
even kanalen zitten ze er onder en bij de oneven kana• len zitten ze er boven (zie tabel). Bovendien is hun kanaalrangschikking in verband met de grotere vereiste kanaalbreedte anders dan bij ons; zie tabel. Rijssel nu, de zender
die ons interesseert valt in ons kanaal 8A en heeft (toevallig)
de geluidsfrequentie lager dan de beeldfrequentie. Dit brengt
mee dat de oscillatorfrequentie bij ontvangst van Rijssel
lager is dan de frequentie van de inkomende signalen.
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ai.
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Fig. 42
a. Ratio-detector
b. AM-detector
c. combinatie van a en b; een
omschakelaar is hierbij ver
eist om van FM op AM over
te gaan.
i.

En dit is dan het einde van deze televisiecursus; in de 12e les
kregen sommige Nederlandse cursisten nog het een en ander
td horen over een techniek, die ze misschien nóóit toe behoe
ven te passen, terwijl voor onze Belgische en Zuidnederlandse
cursisten daarentegen de cursus maar weinig waarde zou heb
ben wanneer dit deel zou ontbreken. Ik hoop echter, dat deze
cursus voor alle cursisten een eerste doch vaste schrede zal
betekenen op het verdere pad in de studie van de Televisie.

Dr BLAN
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VRAGEN BIJ DE 12e LES
1. Beschrijf in het kort het principe waarop de automatische
afstemming berust.
2.

Wat is implosie en hoe beperken we het gevaar dat hieraan
verbonden is?

3.

Welke storingsbronnen
ontvanger?

4.

Hoe breiden de storingen uit televisieontvangers zich uit
en wat kunnen we daartegen doen? (Korte antwoorden)

vinden

we

in

een

televisle-

5. Vertel hoe we een televisieontvanger afregelen wanneer
we niet over speciale apparaten daarvoor beschikken.
6. Wat moeten we doen wanneer we een TV-ontvanger ge
bouwd hebben, voordat we aan de eigenlijke afregeling
mogen beginnen?
7. Vertel waar we op het testbeeld naar kijken moeten om
een oordeel te krijgen over
a. de vertikale lineariteit;
b. de horizontale lineariteit.
(Puntsgewijze behandelen in telegramstijl)
8. Waar vinden we in het testbeeld aanwijzingen over
a. de horizontale beelddefinitie;
b. de vertikale beelddefinitie?
9. Welke veiligheidsmaatregel moeten we ten aanzien van
de beeldbuis in acht nemen?
10. Welk ook in de radiotechniek gebruikelijk apparaat kunnen
we (in combinatie met de oscilloscope) gebruiken' voor de
beoordeling van het videokanaal?
11.

Probeer eens een verklaring te geven van de werking van
de pseudo-radiodetector voor* ontvangst van
a. AM-uitzendingen;
b. FM-uitzendingen
(als u die verklaring niet kunt vinden is dat niet zo erg).

12. Vertel hoe we het ion-trap magneetje gaan instellen.
13. Teken het frequentieschema van figuur 21 uit les 4 over en
breng daarin nu eens de tekentjes voor de frequentie aan,
waarop naar uw mening de antennekring, de oscillatorkring
en de beide m.f.’s voor resp. beeld en geluid moeten zitten,
wanneer we met een eenvoudige 4-normen ontvanger naar
Rijssel gaan kijken.
14. Wanneer u een 4-normen ontvanger zou moeten ont
werpen, hoe zou u dan het liefst die m.f.-kwestie oplossen?
(Kort antwoord)
Na ontvangst van uw antwoorden op deze vragen bij de 12e les
zenden wij u automatisch de examenopgaven. Na ca. één maand
kunt u dan eventueel het diploma verwachten.
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R22-29-34-63
6 MO
R23-32 ....... 220 kO 1 W
R24-52-61-66 ..... 470 kO
R25-38 ....... ...... 240 O
R26-50-53 .. ..... 100 kO
R27-30-51-54-67 ... 1 MO
R33
18 kO 1 W
R39
.... 1,8 MO
R40-41-72
.... 4.7 kO
R43
..... 150 kO
R45
50 k.0 1 W

R46
R48
R49
R55
R58
R59
R62-62a
R65
R68
R69
R70-71

.

lOkOl W
2 kO 4 W
.......... 1.5 kO
........ 390 kO
8.2 k.0 1 W
3.3 kO 1 W
. 100 O 6 W
820 O
100 O 13 W
NTC 300 mA
. 200 O 1 W

Cl-2-4-5-7-8-14-1719-57-58-59-60-6162-63-64 .......... 1500
C3-6-9-16-18-21-39 100
10
C10-11
................
100
C12
C13-33-49-71-72... 500
2,2
C15
5
C20
C22-23-29-32a-3435-38-45-55 ...... 0.01

X

X

X

X

• 20 Wih’Ojimm

De gefotografeerde oscilloscoop-beelden 7—17 stellen krommen van de lynafbuiging voor.
In werkelijkheid verlopen deze in veel korter tüd dan de verschijnselen van de rasterafbuiging, die we in de overige foto’s zien. Door echter de tijdbasis van de oscilloscoop
sneller te laten ..lopen", zoals dat heet, kunnen we ook de lijn-krommen mooi „uitrekken".

Fig. 34

Rl-4-7.........
180 O
R2-5-8-17-20
1 kO
R3
5 kO
R6-35 ...
10 kO
R10-57-60
2 kO
Ril
200 O
R12
30 O
R14-42-64
220 kO
R15-18-36-37-44-47 18 kö
R16-19.........
60 O
R21-28-31-56
50 kO

X

pF
pF
pF
iiF
pF
pF
pF
„F

C24
25 „F
C25
5000 pF
C26-27-28-32-41-46

1000 pF
pF
«F
«F
pF
«F
«F

C30-42-47 .......
2000
C31-37-43-44-53
0.1
0.05
C36-48-51-52-64
C40
50
C50
16
C56
100
C65-66-67-68-69-70

50+50 «F
PI
5 kO dr.gew.
P2-3
2X500 kO log.
P4
... 50 kO lin.
P5-6
... 100 k.0 lin.
... 500 k.0 lin.
P7-8
P9
... 1 MO lin.
Tl AT4002
T2 BT510D
T3 SP/I
T4 BA/I

51
52

smoorsp. 55 O
smoorsp. 200 O

Rectificatie: Bij de drie
contacten van de schake
laar achter de video-diode
EB91 moet van boven
naar beneden gelezen
worden: 625, ,625 (Bel
gisch), S19.
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