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Woord vooraf
Deze uitgave bevat een samenvatting van artikelen, die in de
loop van 1975 in het maandblad Radio Bulletin zijn gepubliceerd.
Als uitgangspunt bij het schrijven is het nieuwste chassis van het
merk Korting gekozen. Deze keuze vloeide voort uit het feit, dat
ondergetekende een zeer goed contact heeft met de researchaf
deling van Korting Radio Werke te Grassau (Duitsland).
Zoals ook bij andere fabrikanten van ontvangtoestellen het geval
is, wordt de werking van de in deze toestellen verwerkte schake
lingen bepaald door de makers van de hierin toegepaste IC’s,
zoals Philips, Telefunken, Siemens en ITT. Deze IC’s bepalen het
karakter van de basisschakelingen in een KTV-ontvanger en zij
worden dan ook in dit boek besproken.
Voorts wordt o.m. aandacht besteed aan de digitale afstandsbe
diening met gebruikmaking van de IC’s SAA 1024 en SAA1025
en aan de twee-thyristorschakeling in de lijneindtrap, zoals deze
in Amerika is ontwikkeld en inmiddels als standaardschakeling
kan worden beschouwd. Ook heb ik gemeend dat de nieuwste
Precision-in-line-beeldbuis van RCA, die straks door diverse fa
brieken zal worden geproduceerd, in deze uitgave niet mocht
ontbreken.
Wijk bij Duurstede, voorjaar 1976
H. Busman
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Waarom ’in-line’ beeldbuizen?
Bij de bouw van KTV-apparaten wordt de fabrikant geconfron
teerd met steeds stijgende loon- en materiaalkosten. De vraag is:
hoe kunnen deze kostenstijgingen zo goed mogelijk worden ge
compenseerd?
Een belangrijke kostenfactor is de dynamische convergentie.
Niet alleen vraagt deze bij de conventionele beeldbuis met deltaopstelling van de elektronenkanonnen een aanzienlijk aantal (du
re) componenten, ook de afregeling is een tijdrovende bezigheid.
Uitgangspunt bij de in-line techniek is dan ook het vereenvoudi
gen van de convergentie bij gelijke of betere prestaties. Bij de
90° Precision-in-line-buis van RCA kan de dynamische conver
gentie zelfs geheel vervallen.
Bij de grotere 110°typen is de dynamische convergentie-schakeling sterk vereenvoudigd en het aantal instellingen sterk geredu
ceerd.
Buiten een besparing aan componenten en handelingen is de
stabiliteit van de convergentie aanzienlijk beter dan bij conventi
onele beeldbuizen met delta-opstelling van de elektronenkanon
nen.
De hierna te behandelen in-line-beeldbuizen zijn tot op zekere
hoogte ’zelfconvergerend’. Hoe dit tot stand komt zal in dit
hoofdstuk worden toegelicht.
De wijze waarop de resterende convergentie-fouten worden ge
corrigeerd loopt echter, zoals zal blijken, bij o.a. RCA en Philips
nogal uiteen.

De Precision-in-line-buis van RCA type A51-162X (90°)
De zelfconvergerende eigenschappen van de PIL (Precision-in-line) - buis zijn verkregen door:
1. een precisie-elektrodensysteem, waarin de drie kanonnen op
één lijn zijn geplaatst.
2. een afbuigspoel met zeer geringe toleranties van het afbuigveld; de precision-static-toroïd (toroïde = ringkernspoel).
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3. het op de juiste wijze bepalen en benutten van de astigmatische vervorming in het afbuigveld.
4. een verschuiving van de afbuigspoel waardoor de drie kleuren
tot dekking zijn gebracht. Na het vastkitten van de afbuig
spoel is de 'convergentie’ permanent.

De zelfconvergerende werking
Als een elektronenstraal het afbuigveld doorloopt en wordt afge
bogen, is het gewenst dat de oorspronkelijk ronde straal kegel
vormig verloopt tot de minimum diameter in het focuspunt. Daar
na verloopt de straal tegengesteld kegelvormig tot een grotere
diameter. Is de doorsnede van de straal in het focuspunt zuiver
rond, dan is het afbuigveld vrij van astigmatisme of wel anastigmatisch. Een lens die geen astigmatisme veroorzaakt, wordt ook
wel anastigmaat genoemd.

Precision-ln-Line beeldbuis, compleet met aangekitte afbuigspoel en
automatische demagnetisatie.
Bij astigmatisme ontstaat, zoals uit afb. 1 blijkt, geen rond brand
punt doch twee iets van elkaar verwijderde brandlijntjes. Afhan
kelijk van de focusinstelling komt het sagittale (verticale) of me
ridionale (horizontale) brandlijntje op het beeldscherm. Tussen
8

deze lijntjes zal de straal echter overgaan van een horizontaal
lijntje naar een ellips, die weer overgaat in een cirkel tussen c-c'
en b-b'. De straal is nu cirkelvormig, doch niet gefocusseerd.
Daarna ontstaat een verticale ellips die afneemt tot het verticale
lijntje b-b'. Hoe kunnen we dit verschijnsel benutten?
In afb. 2 zijn de drie elektronenstralen ’in-line’ afgebeeld, gezien
vanaf de voorkant van het beeldscherm.

Afb. 1. Astigmatisme.
z-z' = Hoofdas van de afbuiging
a-a' = Hoofdas van de elektronenstraal met als gelijke hartlij
nen y-y' en x-x'.
c-c' = Horizontaal of meridionaal brandlijntje.
b-b' = Verticaal of sagittaal brandlijntje.
G

,R
B

/

\
G

B
R

Afb. 2. Links

: oorspronkelijke positie van de elektronenbundels,
G(roen), R(ood) en B(lauw).

Rechts : het samendrukken; de middelste, R(ood) blijft onge
moeid.
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Op ieder punt van de cirkel zou zich een elektronenstraal kunnen
bevinden.
Aangezien bij de 'in-line’-opstelling de opstelling van de kathodes
horizontaal is, hebben wij hier alleen met horizontale stralen te
maken (dit in tegenstelling tot het delta-systeem). De cirkel is in
ons geval dus fictief. Uitgegaan wordt van een afbuigveld, zeer
nauwkeurig berekend en met zeer geringe toleranties, zoals dit
met de later te behandelen PST-spoel wordt bereikt.
Wordt de astigmatische vervorming in het afbuigveld nu zo bere
kend dat de ellips verticaal staat en de juiste vorm heeft, dan
blijkt duidelijk de convergerende werking van de 'kwaal'. De
'fout' moet in het midden van het beeldscherm nul zijn en aan de
linker en rechter beeldschermrand maximaal. De buitenste stra
len, in dit geval groen en blauw, worden samengedrukt tot ze
samen vallen.
Afb. 3 geeft het resultaat weer vanuit de drie elektronenkanon
nen tot op het beeldscherm. Let op, dat blauw en groen elkaar in
het schaduwmasker kruisen. Geeft het vervallen van de dynami
sche convergentie en de daarbij nodige halscomponenten alleen
een kostenbesparing?

elektrodensysteem

afbuigveld

beeldscherm

Afb. 3. Het convergeren met behulp van het astigmatische afbuigveld.
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Bij de conventionele beeldbuizen is de convergentip-eenheid
noodzakelijkerwijze tussen de kleurzuiverheids-magneetringen
en de afbuigspoel gemonteerd. Het punt waaruit de drie stralen
als bundel worden afgebogen, wordt voor optimale landing op
het beeld (kleurzuiverheid) met de afbuigspoel en de genoemde
ringen ingesteld. Dit punt wordt door de stromen in de daartus
sen geplaatste convergentiespoelen verstoord. Afhankelijk van
de grootte van deze convergentiestromen wordt de verplaatsing
van het afbuigpunt groter.
Het ligt voor de hand dat in de hoeken van het beeldscherm de
gevolgen van deze afwijking, ook wel ’de grouping’ genoemd, het
grootst is. Een van de gevolgen is, dat de kleurzuiverheid in de
hoeken achteruit gaat. Om dit te voorkomen, worden de gaatjes
in het schaduwmasker aan de randen van het beeld iets ver
kleind.
De helderheid neemt hierdoor vanuit het midden iets af. Bij de
PIL-buis treedt deze verstoring door het ontbreken van de dyna
mische convergentie niet op. Mede door afwezigheid van vertica
le landingsfouten kan de sleufbreedte gelijk blijven, zodat de
helderheid over het gehele scherm homogeen is. De convergentie-poolschoenen kunnen vervallen en samen met de opbouw van
het elektrodensysteem kan de buis ca. 5 cm korter worden. De
totale diepte van de buis komt tussen die van een 90°- en
110°-exemplaar in te liggen. Zgn. Field-Controllers ontbreken
eveneens.*
Het elektronenkanon is opgebouwd als bi-potentiaal type. Hieron
der wordt verstaan, dat de focuslens ontstaat tussen twee poten
tiaalverschillen. In dit geval tussen g3, de focusanode (ca. 4 kV)
en g4, de versnellingsanode (ca. 25 kV). Zoals uit afb. 4 blijkt,
zijn de wehneltcilinders (g1) uit één stuk geperst. Ook de
scherm roosters (g2) en de focusanoden zijn van vlakke construc
tie en uit één stuk geperst. Op deze wijze wordt na samenbouw
een zeer goede uitlijning van de drie stralen verkregen. De tole
rantie van en tussen de drie openingen wordt bepaald door de
gebruikte stempels of matrijzen. De maatafwijkingen zijn kleiner
dan 0,25%. Door deze opbouw wordt tevens een stabiele, dus
bedrijfszekere constructie verkregen.
De elektronenstralen lopen met een onderlinge afstand van
5,08 mm volkomen parallel.
Door een kleine afstandsverandering in de openingen van de
* Deze worden in een ander type in-line-buis toegepast.
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anode (g4) worden de buitenste stralen 50' naar het midden ge
bogen. Dit afbuigen geschiedt in de focuslens, dus tussen g3 en
g4. Door deze opbouw heeft de toestelfabrikant geen vrijheid
meer in de keuze tussen R(ood) - G(roen) - B(lauw) en differentiesturing. R-G-B-sturing is dus de enige mogelijkheid wat de
sturing betreft. Waarom de geringe afstand van 5,08 mm tussen
de - behoudens de kathoden - samengebouwde kanonnen?

i i
i

shuntmagn—t/ts bij
blauw *n groeo voor
het reduceren van de
afbuiging van de
vier beeldranden

hartlijn van de drie
elektronenstralen

_

magneetjes voor
extra afbuiging
van roodaande
beeldranden

versnellingsanode__ _
m doosvorm

9*
glazen------elektronendragers
~\nT

£

TLt'mH
A

5.:

B

Afb. 4. Opbouw van het elektrodensysteem.
A. Bovenaanzicht (hor.).
B. Zij-aanzicht.
C. Vanaf het beeldscherm gezien.
k = de gescheiden kathoden voor rood, groen en blauw.
g1 = de drie, uit één stuk gestanste wehneltcilinders (stuurroosters).
g2 = de drie, uit één stuk gestanste schermroosters.
g3 = focusanode.
g4 = versnellingsanode.
1. Door de kleinere afstand van de stralen onderling behoeven
deze minder naar elkaar toe te neigen.
Hoe meer de stralen na het neigen parallel blijven lopen, hoe
eenvoudiger de convergentie-correcties kunnen zijn.
De afwijkingen, vooral in de hoeken, zijn hierdoor aanzienlijk
geringer.
2. Door het systeem onder te brengen in een dunne hals met een
diameter van 29,1 mm wordt de afbuiggevoeligheid ten op12

zichte van de 36,5 mm 'dikhals’ (ook wel ’normhals’ genoemd)
aanzienlijk groter. Op de anode zijn, zoals uit afb. 4 blijkt,
twee stel kleine magneetringen aangebracht. Door shunten
van groen en blauw, wordt ’overconvergentie’ aan de beeldschermranden voorkomen. Door rood (midden) aan de beeldranden met het tweede paar iets meer af te buigen, blijft
rood het geconvergeerde blauw en groen volgen.
In afb. 5 zijn twee elektronenkanonnen op gelijke schaal afgebeeld. Links uit een conventionele 51 cm 90°-buis, rechts uit de
PIL-buis. Duidelijk blijkt het verschil in afmetingen.

Afb. 5. Links: het conventionele elektronenkanon.
Rechts: dat van de PIL-buis.

Beeldscherm en schaduwmasker
Het beeldscherm is voorzien van doorlopende luminantiestrepen.
De vullingsgraad is op deze wijze beter dan met puntjes in deltaconfiguratie. Het schaduwmasker heeft onderbroken verticale
sleuven. De stukjes materiaal, die tijdens het etsen blijven staan
en dus dé sleuven in verticale richting onderbreken, geven het
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masker de gewenste stabiliteit. Tevens ontstaat een betere
’warmtegeleiding bij een plaatselijk helle beeldpartij.
Afb. 6 is een macro-foto van het masker, gezien vanaf het beeld
scherm. Let op, dat iedere sleuf correspondeert met de kleurstrepen rood, groen en blauw. De afschuining voorkomt versmalling
van schuin invallende stralen. In afb. 7 is met behulp van een
macro-foto het oplichten van de luminantiestrepen afgebeeld,
eveneens vanaf de voorkant gezien. Men ziet dat rood in het
midden is aangebracht.
Bij kleine convergentie-afwijkingen ontstaat een blauw- of groenafwijking aan de rand van het weergegeven object, welke niet
storend is, in tegenstelling tot die van een rode rand. Door de
betere doorlaatbaarheid van het schaduwmasker bij een ’in-line’buis, is de verhouding tussen elektronen, welke door ’de mazen
van het masker glippen’ en die welke op het scherm (warmte)
achterblijven, veel gunstiger.
Resultaat:
* Door de betere vullingsgraad van het scherm is de lichtop
brengst aanzienlijk groter. Uitgegaan wordt van gelijke ver
houding straalstroom per cm2 beeldschermoppervlakte. Deze
winst wordt uit commerciële overwegingen vaak sterk over
dreven.
* Minder warmte-ontwikkeling in het schaduwmasker.
* De verticale landingspositie van de elektronenstralen is niet
kritisch, ofwel: bij gelijktijdige verschuiving van de drie stra
len in verticale richting, blijven deze op hun bijbehorende lu
minantiestrepen. Voor de toestelfabrikant heeft dit voordelen.
De demagnetiséring kan uitsluitend verticaal geschieden. De
magnetische strooivelden van het chassis kunnen zo gekozen
worden, dat ze slechts tot verticale verschuiving van de stra
lenbundel leiden.
Een foutief argument is dat een ’in-line’-buis altijd scherper is.
Dit hoeft beslist niet zo te zijn! Immers: het oplossend vermogen
wordt bepaald door het aantal sleuven in de breedte. Lees: per
beeldlijn.
Het aantal sleuven is uiteraard beperkt in verband met de tech
nische mogelijkheden bij de fabricage. Wel geeft de PIL-buis
door zijn grotere helderheid en uitstekende kleurzuiverheid een
beter contrast. Dit leidt tot een grotere scherpte-indruk.
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Om uitbleken of contrastvermindering van het beeld te voorko
men, geeft het glas een zekere demping aan het van buiten inval
lende licht. Dus ook van het licht dat de luminantiestrepen aan
de binnenkant van het front uitstralen. Door de helderheid op te
voeren en de doorlaatbaarheid (transmissie) van het glas te ver
minderen, wordt het contrast bij invallend licht beter. Voor de
PIL-buis is de transmissie ca. 48%.

Afb. 6. Macro-foto van het masker, gezien vanaf het beeldscherm.

Afb. 7. Macro-foto van het beeldscherm met oplichtende luminantie
strepen (wit beeldvlak).
15

Voor alle kleurenbeeldbuizen bedraagt de transmissie, afhanke
lijk van merk en type, 48 ... 52%.
De PST-spoel (Precision-Static-Toroid-spoel) is volgens een to
taal afwijkende techniek en wikkelmethode opgebouwd en an
ders dan de conventionele of zadelafbuigspoelen, al of niet met
’pakketverdeling’.
Bij de PST-spoel worden de windingen door een ringkern gesto
ken en in nauwkeurig berekende sleuven gelegd. Iedere winding
heeft zijn bijbehorende sleuf! Deze sleuven zijn aangebracht in
kunststofringen, die de ringkern insluiten. De nauwkeurigheid
van de spoel wordt bepaald door de matrijzen waarmee deze
ringen worden geperst. Ofwel: de gebruikte matrijzen bepalen de
nauwkeurigheid en toleranties van de PST-spoel.
Deze opbouw heeft de volgende voordelen.
1. De nauwkeurigheid van het berekende afbuigveld is groot
door de te verwaarlozen toleranties bij de fabricage.
2. Door het ontbreken van de wikkelkoppen wordt de effectieve
afbuiglengte niet verkort. Een grote effectieve afbuiglengte is
een goed uitgangspunt voor geringe landingsfouten van de
elektronenstralen.
3. Het gewicht is ongeveer 40% geringer.
In afb. 8 zijn een gedeelte van een conventionele en van een
PST-spoel naast elkaar afgebeeld. Duidelijk blijkt de exacte lig-

Afb. 8. Links: Conventionele afbuigspoel.
Rechts: De PST-spoel.

ging van de windingen van de PST-spoel.
Heeft de PST-spoel ook nadelen? Iedere medaille heeft zijn keer
zijde, dus ook de PST-spoel. De vereiste afbuigenergie is bij de
PST-spoel groter. Dit bezwaar wordt echter gecompenseerd
door de dunnere hals van de beeldbuis.
Afb. 9 is een foto van de afbuigspoel zoals deze voor de bijbeho
rende PIL-buis is uitgevoerd. Na instellen en vastkitten vormt
deze een eenheid met de buis.

PST afbuigspoel

ruimte waarin kit
wordt gespoten
v -

ringtwelke op de beeldbuis
wordt gekit

Afb. 9. Afbuigeenheid met bevestiging.

Het ‘convergeren’
Door de grote nauwkeurigheid van het elektrodensysteem en de
PST-spoel is het mogelijk de na-correctie mechanisch en permaB

R

c

Afb. 10 Rasterverschuiving als functie van de verticale afbuigeenheidverplaatsing. 1 mm verplaatsing geeft ongeveer 1 mm ver
schuiving. Gelet wordt op het parallel lopen van de dik getrok
ken lijnen.
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nent uit te voeren. Deze na-correctie vervangt de instellingen van
de conventionele dynamische convergentie en geschiedt bij de
beeldbuisfabrikant. Na de later te behandelen statische conver
gentie en kleurzuiverheid is de buis gereed voor inbouw en
wordt verder als zwart/wit-buis behandeld.
In afb. 10 is aangegeven hoe de rasters zich gedragen bij verti
cale verplaatsing van de afbuigspoel, loodrecht op de beeldbuis
as. Het blauwe en groene raster draaien ten opzichte van het
rode raster in tegengestelde richting. Gelet wordt op parallel
lopen van de horizontale lijnen.
In afb. 11 is aangegeven hoe de rasters zich gedragen bij hori
zontale verplaatsing. Gelet wordt op de parallel lopende vertica
le lijnen tot de rasters gelijk zijn.
Na deze instellingen en gelijk instellen van de kleurzuiverheid
(grof) wordt de spoel vastgekit. Dit geschiedt door het volspuiten
van de ruimten tussen de stiften en de openingen met snel har
dende kit. Door verwarming van deze kit met een hete soldeer
bout is de eenheid 'beweegbaar'.
Het tot dekking brengen van de drie aan elkaar gelijkgemaakte
rasters geschiedt met behulp van de vier ringen aan de achter
kant van de beeldbuishals. Deze vier ringen bestaan uit kunststof
waarin de magneetpolen gevormd worden door ingeperste barium-ferrietkernen. Het ene paar vormt het vierpoolveld, het ande
re, het zespoolveld. In afb. 12 is het vierpoolveld van twee ringen
- dus één paar - afgebeeld.
f
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B
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Afb. 11. Rasterverschuiving bij horizontale verplaatsing. Gelet wordt
op de dik getekende verticale lijnen.
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Zijn de polen van beide ringen tegenover elkaar geplaatst dan is
de veldsterkte het grootst. Iets ten opzichte van elkaar verplaat
sen, geeft een verzwakking van het veld dat minimaal wordt, als
de noord- en zuidpolen tegenover elkaar staan.
In het centrum is het veld steeds nul, zodat de beïnvloeding van
de middelste straal (rood) minimaal is. De buitenste stralen wor
den echter tegengesteld beïnvloed. Uit afb. 12 blijkt in welke
richting blauw en groen verplaatst kunnen worden. Bij gezamen
lijk ronddraaien van het vierpoolpaar, zullen blauw en groen
een kleine cirkel beschrijven. De draairichtingen zijn gelijk met
een onderling verschil van 180°.
In afb. 13 is het zespoolpaar afgebeeld. Hiervoor geldt hetzelfde
als voor het vierpoolveld, met dien verstande dat de stralen in
gelijke richting worden beïnvloed. Bij gezamenlijk ronddraaien,
beschrijven blauw en groen eveneens ieder een cirkel. De draai
richting is eveneens gelijk met een onderling verschil van 0°. Na
instelling van de kleurzuiverheid met twee andere ringen worden
de zes ringen rrjet een zevende ring vergrendeld. De buis is nu
gereed voor verzending en inbouw. Een streep geeft de positie
van de ringen onderling aan; zie afb. 14.
Nastellen is mogelijk door losdraaien van de vergrendelring. De
oorspronkelijke stand is terug te vinden door de ringen te draai
en tot weer een doorlopende streep wordt verkregen. Naregeling
na inbouw, na aflevering bij de koper of na langdurig gebruik is
echter overbodig. Verzending van Amerika naar de montagehal
len in Duitsland heeft dit bewezen.
De buis kan dus, wat.de omgeving betreft, met een zwart/wit-buis
worden vergeleken.

Afb. 12. Vierpoolveld.

Afb. 13. Zespoolveld.

In de bijgaande tabel worden drie op dit moment toegepaste
51 cm kleurenbeeldbuizen met elkaar vergeleken. De gewichten
zijn aangegeven inclusief de toegepaste componenten voor de
dynamische convergentie.
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Afb. 14. De 7 ringen om de hals; de ring met nokken is de verg rendelring. De streep wordt getrokken na de afregeling.

De 67 cm PIL beeldbuis met 110°afbuighoek
Type A67-610X van RCA.
Bij de 67 cm versie is de opbouw en de 'vaste convergentie’
geheel gelijk aan de voorgaande PIL-buis. De enige uitbreiding
bestaat in verband met de grotere afbuighoek uit een zeer een
voudige dynamische convergentie met slechts twee regelaars.
Deze convergentie is op de afbuigeenheid aangebracht en door
de beeldbuisfabrikant ingesteld. Na-instelling door de toestelfabrikant of service-technicus is zonder meer mogelijk.
De spoel voor de dynamische convergentie wordt gevormd door
een vierpool-wikkeling die om de kern van de afbuigeenheid is
aangebracht.
In afb. 16 is deze spoel met.de daarop aangebrachte wikkelingen
afgebeeld. De polen zijn onder een hoek van 45° aangebracht,
zodat horizontale verschuiving van verticale lijnen mogelijk is.
De grootte van de stroom bepaalt de mate van correctie, in dit
geval blauw en groen. Wordt de aangegeven stroomrichting om
gekeerd, dan bewegen de buitenste bundels zich naar buiten.
20
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Het punt van waaruit wordt geconvergeerd (dat wil zeggen afge
bogen!) bevindt zich, in de lengterichting van de hals gezien, op
dezelfde plaats van waaruit de drie elektronenbundels worden
afgebogen.

Afb. 16. Een '450,-vierpoolveld verkregen met een ringkern en 4 wikke
lingen.
’De grouping’, ofwel de beïnvloeding van de kleurzuiverheid door
de convergentie treedt op deze wijze dus niet op.
Vanzelfsprekend vraagt de 110°-versie een aanzienlijk grotere afbuigenergie en is voor de kussencorrectie een meer uitgebreide
schakeling nodig.
rastereindtrap
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Afb. 17. Schakeling van de dynamische convergentie.
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In afb. 17 is de schakeling van de convergentie afgebeeld. De
rasterfrequente zaagtandvormige stroom geeft over R3 en R4
een spanning welke eveneens zaagtandvormig is. De condensa
tor C is vrij groot en heeft vrijwel geen invloed op de stroom; de
spanning hierover is echter paraboolvormig. Tijdens de eerste
rasterhelft is de stroomrichting zodanig dat D4 en D1 geleiden.
Door de vierpoolspoel Lv vloeit nu een stroom die aan de boven
kant van het beeldscherm maximaal is en naar het midden af
neemt tot nul. Lv is zo bemeten, dat door zijn zelfinductie de
gewenste stroomvorm ontstaat. Is R3 kortgesloten dan is de cor
rectie nul. Is R3 maximaal dan is de correctie eveneens maxi
maal.
Tijdens de tweede rasterhelft geleiden D2 en D3. De stroom
neemt nu vanuit het midden tot de onderkant van het beeld
scherm van nul tot maximum toe. R4 regelt de stroom en daar
mee de correctie aan de onderkant van het beeldscherm.
In afb. 18 zijn de regelgebieden voor groen en blauw aangege
ven die met R3 en R4 gerealiseerd kunnen worden. De correcties
treden vanzelfsprekend aan de gehele boven- en onderkant van
het beeldscherm gelijktijdig op.
regelgebied R3

I

' regelgebied RA

Afb. 18. Regelgebieden van de dynamische convergentie.

HET PHILIPS 20AX-systeem (110°)
De buis A66-500X/A56-500X/A47-500X
De buis is een zgn. ’normhalstype’ met een halsdiameter van
36 mm; de drie separate elektronenkanonnen zijn ’in-line’ samen23

gebouwd. In tegenstelling tot de Precision-in-line-buis van RCA,
waar zowel de drie wehnelts als de drie schermroosters uit één
stuk zijn gestanst (of geperst), zijn bij Philips de elektronenka
nonnen conventioneel opgebouwd. Door deze opbouw konden
de wehneltcilinders en schermroosters alle apart naar buiten
worden uitgevoerd.
horizontale
afbugspoelen
R3,
R4
lijnatbwgstroom

verticale
atbuigspoel

I
spoelen van
vierpootwikkeling
(L v)

verticale I
afbuigspoel

koude kant
horizontale
wikkeling

rasterafbuigstroom

Afb. 19. Schakeling die zich op de beeldbuishals bevindt.
De toestelfabrikant kan op deze wijze zowel RGB als differentiesturing toepassen.
Door de grote afstand tussen de kanonnen - 'dikhals’ - zijn de
buitenste elektronenkanonnen aan de beeldschermkant meer
naar binnen geneigd, dan bij de PIL-buis - ’dunhals’ - het geval
is. Tevens is de afstand tussen het schaduwmasker en beeld
scherm - ’Q-spacing’ - genoemd, 'aanzienlijk geringer dan bij
’dunhals buizen’ met 29 mm halsdiameter het geval is. Philips
claimt dat bij 'dikhals’ met 36 mm halsdiameter, dus grotere af
stand tussen de elektronenkanonnen en kleinere ’Q-spacing’, de
kleurzuiverheid optimaal* is.
De keerzijde van deze medaille is echter, dat de convergentie-afwijkingen groter zijn, wat een meer uitgebreide schakeling voor
Hieruit mag (in de praktijk is dit bovendien bewezen) niet opgemaakt worden dat de
kleurzuiverheid bij 'dunhals-buizen' iels te wensen overlaat.
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de dynamische convergentie noodzakelijk maakt. In afb. 21 is
een en ander aanschouwelijk voorgesteld.
Het beeldscherm is voorzien van doorlopende luminantiestrepen.
De sleuven in het schaduwmasker zijn onderbroken om de ge
wenste stabiliteit te verkrijgen. Het ’lichtverlies’ dat door deze
onderbrekingen optreedt, kan worden verwaarloosd.

Afb. 20. Doorzichttekening van de A66-500XIA56-500X-buis met
afgenomen afbuigeenheid en regelorganen.
3 elektronen
kanonnen

0 spacing

schaduwmasker beeldscherm

dunhals PIL

B
R
6

Afb. 21. Het verschil waarmee de buitenste kanonnen bij 'dikhals' en
’dunhals’ naar binnen neigen (overdreven voorgesteld) (bo
venaanzicht).
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elektronenbundel elektronenbundel
voor rood
voor groen

/ 4-

0 0

O
O-

elektronenbundel
voor blauw

sch aduwmasker

beeldscherm
doorlopende luminantiestrepen

Afb.22. Een gedeelte van het schaduwmasker en beeldscherm (ver
groot weergegeven).
2

9

Afb. 23. Links : conventionele kathode.
Rechts : snel opwarmende kathode.

houder voor getter
steun en contactveer
voor verbinding met
de grafietlaagin de
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anode(25kV)
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isolatie, tevensmdragerm
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Afb. 24.
Het complete elektrodensysteem.
1. gloeidraad.
2. kathode.
3. wehnelt of 1e rooster
4. isolatie.

Afb. 22 geeft een gedeelte van het beeldscherm en sch^aduwmasker in perspectief weer. Philips heeft als ’middenkleur’ groen
gekozen. Groen geeft door de grote relatieve helderheid (59%)
de grootste scherpte-indruk. In combinatie met een ’para-stigmatisch-afbuigveld’ wordt een grote mate van ’zelfconvergentie’ be
reikt.

Snel opwarmende kathode
Door een geheel gewijzigde opbouw van de combinatie gloeidraad/kathode is de vereiste tijd voor het opwarmen van ca.
18 s. gereduceerd tot ca. 5 s. In afb. 23 zijn de conventionele
en de nieuwe opbouw naast elkaar afgebeeld. In afb. 24 is het
compleet gemonteerde elektrodensysteem weergegeven. Met dit
nieuwe systeem is de totale diepte van de buis 2 cm geringer dan
bij zijn voorganger in deltatechniek.

Afbuigspoel en dynamische convergentie
De afbuigspoel is conventioneel dat wil zeggen als ’zadelspoel’
uitgevoerd. Om echter de toleranties tot een minimum te beper
ken, zijn zowel de wikkeling voor raster- als de wikkeling voor
lijnafbuiging onderverdeeld in 'pakketten’.

Afb. 25. Separate raster en lijnafbuigspoelhelft.
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In afb. 25 zijn één helft van de raster- en één helft van de lijnafbuigwikkeling afgebeeld. (Ook bij de laatste generatie 110°'dik
hals’ met delta-opstelling van de elektronenkanonnen was de afbuigspoel volgens deze techniek gewikkeld). In de afbuigeenheid is - om de kern van de afbuigspoelen - een extra 45/45°
vierpoolwikkeling aangebracht. Met het door deze spoel opge
wekte magnetische veld worden de buitenste elektronenbundels,
in dit geval rood en blauw, afhankelijk van de stroomrichting, in
het horizontale vlak naar elkaar toe of van elkaar af gebogen.
Deze spoel wordt met raster- en lijnfrequente stromen uit de
li/nafbuigstroom
ferrietkern van
a/buigstroom

horizontale
convergentie
schakeling

Afb. 26.
a. Het moduleren van de afbuigstroom.
Met deze 'horizontale' convergentie worden links/midden
en rechts/midden van het beeldscherm correcties verkre
gen.

verticale
convergentie
schakeling

" rasterimpulsen

Afb. 26.
b. Het moduleren van de rasterafbuigstroom.
Met deze 'verticale' convergentie worden midden/boven en
midden/onder van het beeldscherm correcties verkregen.
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dynamische convergentie gestuurd. Door deze manier van con
vergeren treedt geen nadelige beïnvloeding van de kleurzuiverheid op.
Door de raster- en lijnafbuigspoel-helften ongelijk te sturen, of
anders gezegd: ongelijke verdeling van de stroom in de beide
helften, ontstaat buiten het afbuigveld nog een ’toegevoegd’ 0/90°
vierpoolveld. Door ’modulatie’ van het verschil in afbuigstroom,
die door de beide spoelhelften vloeit, met de door de convergentieschakeling geleverde stromen, worden op deze wijze even
eens de buitenste elektronenbundels beïnvloed.
In afb. 26 is een en ander toegelicht, tevens zijn de richtingen
aangegeven waarin de buitenste elektronenbundels zich ver
plaatsen. De momentele afbuigstromen zijn hierin als een gelijk
stroom voorgesteld. Wordt de richting van de ’verschilstroom'
door de convergentie omgepoold dan draaien de pijltjes, die de
verplaatsing van de elektronenbundels aangeven, 180°. Vanzelf
sprekend veranderen de magneetpolen van het vierpoolveld
eveneens. Noord wordt zuid enz.
In het midden van het beeld is de afbuigstroom nul, zodat van
zelfsprekend de verschilstroom ook nul is. Het 'extra vierpool
veld’ ontbreekt, de convergentie-correctie eveneens. De positie
van de twee buitenste elektronenbundels ten opzichte van groen
(midden) wordt nu uitsluitend bepaald door de instelling van de
statische convergentie.

Afb. 27. De afbuigeenheid met de benodigde halscomponenten.

Kussencorrectie
De actieve oost/west-correctie is vanzelfsprekend ook bij een
110° in-line-buis noodzakelijk. Door de speciale - ’tonvormige' opbouw van het rasterafbuigveld en een instelbare tweepool29

magneetring om de hals van de beeldbuis is de noord/zuid-correctie geheel overbodig geworden.
De oost/west-correctie vraagt wel om een extra regelaar, waar
mee eventuele ’trapezium-vorming’ wordt gecompenseerd, doch
dit is schakeltechnisch geen groot probleem.
Bij de 110°PIL-buis van RCA is en blijft de noord/zuid kussencorrectie noodzakelijk. Hier staat echter tegenover dat de dyna
mische convergentie bij het 20-AX-systeem aanzienlijk uitgebreider is.

Halscomponenten
In afb. 28 is de afbuigeenheid met de benodigde halscomponen
ten weergegeven. Door de toestelfabrikant (Korting) is de convergentieschakeling op de eenheid gemonteerd.
In afb. 29 zijn de halscomponenten en de functies hiervan sepa
raat getekend. De twee vierpool- en de twee zespool magneetringen zijn qua functie en werking volkomen gelijk aan die van de
PIL-buis, zodat deze verder buiten beschouwing worden gelaten.

Afb. 28. Afbuigeenheid van de 20-AX-ln-Line beeldbuis met aange
bouwde convergentieschakeling.
Afb. 29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Vergrendeling.
'boven’ merkteken.
Rastersymmetrie.
2 vierpool magneetringen.
Kleurzuiverheidsmagneetring.
2 zespool magneetringen.

De instelling van de kleurzuiverheid komt echter tot stand met
slechts één tweepool magneetring. Met deze magneetring wordt
- met de afbuigspoel geheel in de voorste stand geschoven - bij
een rood raster de verticale rode band, die dan ontstaat, zodanig
verschoven dat deze zich in het midden van het beeldscherm be
vindt. Hierna wordt op de bekende manier de afbuigspoel ver
schoven tot het beeld egaal rood is. Zonodig wordt de voorgaan
de instelling iets gewijzigd.
Een belangrijk uitgangspunt voor deze instelling is dat het beeld
verticaal gezien, volkomen 'recht’ staat. De tweepool magneet
ring voor de rastersymmetrie wordt zodanig ingesteld dat het
raster in het midden - horizontaal gezien - 'strak' is. Het veld van
de tweepool magneetring voor de rastercorrectie is bij normale
instelling 90° gedraaid ten opzichte van dat van de tweepool
magneetring voor de instelling van de kleurzuiverheid, dat verti
caal gericht is.
In afb. 30 zijn de magneetringen en hun functies op overzichtelij
ke wijze weergegeven.
twee.poolring

rastersymmetrie
6poolring

kleurzuiverheid
beeldscherm

statische convergentie

Afb. 30 De drie elektronenbundels en de magneetringen die om de
hals zijn gemonteerd in perspectief weergegeven.

Praktische uitvoering van de dynamische
convergentie
In afb. 31 is de complete schakeling, die slechts zeer weinig van
de door Philips voorgestelde schakeling afwijkt, weergegeven.
De rasterfrequente stromen door de vierpoolspoel Lv komen tot
stand via de schakeling die links van de stippellijn is getekend.
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Het voornaamste doel van de dioden D954, D955 enz. is de instelregelaars onderling te ontkoppelen.
De 'terugkomende’ zaagtandstroom vloeit via C951 en R346/347
naar massa. Aan de rechterkant van C951 ontstaat op deze wijze
een paraboolvormige spanning die via R960 wordt toegevoerd
aan het circuit Lv en L951. Via Lv en wikkeling 1-2 van L951, die uit
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Afb. 31. De toegepaste schakeling voor de dynamische convergentie.
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Afb. 32.
1. Met L951, de lijnsymmetrie-regelaar, de verticale rode en
blauwe lijnen tot dekking brengen.
2. Met R960 en R961 de verticale rode en blauwe lijnen mid
denhoven en middenlonder tot dekking brengen.
3. Met L961, de spoel voor de lijnbalansregeling, de rode en
de blauwe lijnen horizontaal links en rechts zo ’parabool
vormig' als mogelijk maken.
4. De bij 3 verkregen lijnen met de lijnparaboolbalansregelaar
R965 tot dekking brengen.
c 2fentueel3 en 4 'combineren'.
Met R951 en R952 de horizontale rode en blauwe lijn midenIboven en middenlonder tot dekking brengen,
ventueel de statische convergentie-instelling corrigeren.
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twee tegengestelde wikkelingen is samengesteld, wordt echter
geen rasterfrequente spanning in de secundaire wikkeling 3-4
geïnduceerd. Omgekeerd, treedt geen overdracht op van lijntrequente spanningen, die op de wikkeling 3-4 aanwezig zijn, naar
de wikkeling 1-2. De lijnafbuigspoelen zijn opgenomen in een
brugschakeling gevormd door L961 en de daarbij behorende
componenten.
In deze brugschakeling komt de instelbare verschilstroom in de
beide spoelhelften tot stand. De 'terugkomende’ lijnafbuigstroom
vloeit via de wikkeling 3-4 van L951 terug naar de bron.
Dit geldt echter alleen, als de kern van L591 zich precies 'tussen'
de beide helften van de wikkeling 1-2 bevindt.
Wordt de genoemde kern echter vanuit deze stand verdraaid,
dan ontstaat er over de primaire wikkeling een lijnfrequente
spanning. De richting waarin de kern wordt verdraaid bepaalt de
faze, de verschuiving en de grootte van de lijnfrequente stroom
welke door de vierpool-wikkeling Lv vloeit.
In afb. 32 zijn de regelingen aangegeven, die met de instellingen
in afb. 31 tot stand gebracht kunnen worden. In de aangegeven
beeldfiguren is groen de middenkleur, rood en blauw kunnen
zich aan weerskanten hiervan bevinden.

Het Uni-line systeem van Sylvania. Type A67-250X
De buis is een ’dikhals’type, dus met een halsdiameter van
36,5 mm. Als midden-kleur is groen gekozen. Ook hier wordt de
zelfconvergerende werking bereikt d.m.v. een astigmatisch afbuigveld.
De resterende convergentie correctie komt evenals bij RCA tot
stand met een vierpoolwikkeling om de kern van de afbuigeenheid. De dynamische convergentie schakeling is echter 'actief',
het aantal instellingen bedraagt slechts vier.
Voor deze buis zijn echter twee afbuigeenheden beschikbaar.
a. Een conventionele afbuigeenheid met zadelspoelen.
Met deze eenheid kan de toestelfabrikant zonder al te grote wij
zigingen zijn chassis aanpassen aan de in-line-beeldbuis.
b. Een toroïd afbuigeenheid.
Deze afbuigeenheid maakt een totale wijziging van de lijn- en
rastereindtrap noodzakelijk.
Primair is deze eenheid dan ook bedoeld voor nieuw te ontwikke
len apparaten.
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De A67-250X wordt in combinatie met de conventionele afbuigspoel o.a. door Saba toegepast.

Afb. 33.

Enkele gegevens van de afbuigspoel voor de A51-162X

:
i

Horizontale
afbüigspoelen

parallel
geschakeld

serie
geschakeld

!

Zelfinductie

0,158 mH

0,632 mH

Weerstand bij 25 ° C

0,4 Q

1.6Q

Top-top deflectiestroom
bij 25 kV

11,8 A

5,9 A

!

J
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Verticale
afbuigspoelen

parallel
geschakeld

serie
geschakeld

zelfinductie

1,15 mH

Weerstand bij 25 °C

2,22 Q

Top-top deflectiestroom bij
25 kV

3,5 A

Enkele gegevens van de A67-610X
Gloeispanning
6,3 V bij 700 mA
Snelopwarmende kathode 7,5 s voor 50% emissie
Deflectiehoeken:
Diagonaal
Horizontaal
Verticaal
Beeldoppervlakte
Totale diepte
Anodespanning
Focusspanning

97°
77°
2032 cm2
401 mm
20 ... 27,5 kV
16,8 ... 20% van anodespanning

Afbuigspoelen:
a. Horizontaal
Afbuigstroom
Zelfinductie
Weerstand bij 25 °C

12 Au
0,28 mH
0,36 Q

110°

b. Verticaal inclusief vierpoolconvergentie-wikkeling
Weerstand bij 0A afbuigstroom
6.2 Q
4.2 Q
Weerstand bij 1,5 A gelijkstroom
3,1 Au
Afbuigstroom
Vereiste kussencorrectie:
9 %
Oost-west
8,5%
Noord-zuid
>;
Verhouding kathodestromen voor wit 6550 K:
34%
Rood
28%
Blauw
38%
Groen

i
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Beeldbuiscircuit

In de volgende hoofdstukken worden de toepassingen van IC’s in
KTV-ontvangers uit de doeken gedaan.
In afb. 2 is de schakeling 'rondom’ de beeldbuis afgebeeld. De
kathoden worden gestuurd met de signalen uit de drie eindtrappen voor rood, groen en blauw. Zie RGB-matrix en eindtrappen.
Op de kathoden zijn tevens de lijn- en rasterterugslagimpulsen
met constante amplitude en niveau aanwezig. Zwartniveau (hel
derheid) en contrast worden vooraf in het latër te bespreken IC
TBA560 geregeld.
Worden de drie plugjes op de eindtrappen losgenomen, dan fun
geren R1207, R1206 en R1204 als kathodeweerstanden. De beeld
buis geeft bij losnemen van ieder plugje de kleur rood, groen of
blauw. Zijn alle drie de plugjes los dan geeft de buis met een
gemiddelde helderheid wit weer, onafhankelijk van de vooraf
gaande schakelingen. Immers, de buis werkt nu geheel 'zelfstan
dig’. De technicus weet nu of de beeldbuis met bijbehorende
schakeling in orde is.
Met de instelpotentiometer R1027 wordt de schermroosterspanning zo ingesteld dat de basishelderheid goed is. De schakeling
is zo berekend dat de schermroosterspanning dan de juiste
waarde heeft.
In afb. 3 is de schakeling voor de lichtstiponderdrukking sepa
raat afgebeeld. In bedrijf is de zenerdiode D1008 geleidend. De
spanning hierover bedraagt 100 V.
Tezamen met de spanningsval over R1007 is C1007 geladen tot
ca. 165 V. D1009 is geleidend zodat de wehnelt geklemd is op
_±12 v. C1201 zorgt voor ontkoppeling en maakt daardoor de
capaciteit tussen de wehnelt en kathode ’onschadelijk'.
Wordt de ontvanger uitgeschakeld, dan valt de spanning aan de
onderkant van C1007 weg zodat deze via R1006 naar massa-potentiaal gaat. De bovenkant van C1007 wordt nu sterk negatief
zoals uit afb. 4 blijkt. Via R1205 wordt de wehnelt eveneens nega
tief waardoor de beeldbuis wordt gesperd. D1009 spert even
eens. D1008 is geleidend door de lading van C1007. De RC-tijd
wordt nu bepaald door C1007 en R1007. De sterk negatieve weh36
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Schakeling rond de beeldbuis.
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Schakeling voor de lichtstiponderdrukking.

nelt wordt nu, zoals uit afb. 4 blijkt, gedurende de tijd t1 snel
minder negatief. De beeldbuis blijft echter door de in deze tijd
aanzienlijk afgenomen bedrijfsspanningen gesperd.
Na de tijd t1 is C1007 echter zover ontladen, dat D1008 niet meer
geleidt, de weerstand van D1008 bedraagt nu'echter ca. 100 MQ
waardoor de RC-tijd aanzienlijk wordt vergroot. De ontlading van
C1007 verloopt nu zoals uit afb. 4 blijkt, zeer langzaam. Is C1007
na de tijd t2 vrijwel ontladen, dan is de gloeidraad-van de beeld
buis zover afgekoeld, dat geen lichtstip meer kan optreden.
van mtschaMm

wehnrlr

-I65V-

RC tijd
RK07/CI007

Afb. 4.

RC tijd RKX>7/CW07/O)OOS flOOMA)

Wehnelt-spanningsverloop bij uitschakelen.

R-G-B-matrix en eindtrappen
De matrix-schakeling bevindt zich op de F-steekprint, ook wel
module genoemd en wordt gevormd door het IC TBA530 (Phi
lips).
Afb. 5 geeft de praktische uitvoering weer. Op deze steekprint
bevinden zich tevens de IC’s TBA540 en TBA990, die in het vol
gende hoofdstuk worden behandeld.
In afb. 6 is het gedeelte voor rood uit het IC vereenvoudigd weer
gegeven. De schakelingen voor groen en blauw zijn identiek. Aan
de basis van T1 wordt het - (R-Y) signaal toegevoerd. T1 werkt
als emittervolger, zodat het signaal op de basis van T3 van gelij
ke polariteit is. In de emitterleiding van T3 bevindt zich een con
stante stroombron van hoge impedantie. Het door T3 versterkte
signaal wordt via de zenerdiode D1 afgenomen van punt 16.
Uitgaande van alleen signaal op de basis van Tl, zou op de
collector van T3 (R-Y) signaal aanwezig zijn. Aan punt 5 wordt
het Y-signaal toegevoerd. Op de collector van T2 ontstaat nu
-Y-signaal.
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Wordt aangenomen dat op deze collector tevens het -(R-Y) sig
naal met de juiste amplitude aanwezig is, dan ontstaat op dit
punt:
-(R-Y) + Y = -R + Y-Y = -R
Op punt 16 is nu R aanwezig. Op analoge wijze ontstaat op punt
13 G en op punt 10 B. Bij zwart/wit-ontvangst doorloopt het sig
naal vanaf punt 5 T2 en T3 en komt versterkt op de uitgang.

Steekprint met matrixschakeling, kleurhulpdraaggolfoscillator, killerschakeling, PAL-schakelaar en synchroon-demodulatoren.

Wordt dit signaal toegevoerd aan de basis van de hierop volgen
de eindversterker, dan is door de noodzakelijke gelijkstroomkoppeling, het gelijkspanningsniveau te hoog. D1 zorgt door zijn
constante spanningsval voor verlaging van dit gelijkspanningsni
veau. Anders gezegd: de constante zenerspanning wordt van het
uitgangssignaal, dat op de collector van T3 aanwezig is, afge
trokken. Aan punt 15 wordt de later te behandelen tegenkoppeling toegevoerd.
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punt O
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-(R-Y)
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R6X

punt I

-(R-rj=
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E3

r
T2
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Afb. 6.

constante
stroombron

De matrixschakeling voor rood uit de TBA530.

De schakeling (afb. 7)
Aan de punten 2, 3 en 4 worden de kleurverschilsignalen -(R-Y),
-(G-Y) en -(B-Y) uit de voorafgaande synchroon-demodulatoren
toegevoerd. In deze signalen zijn 4,43 MHz restanten aanwezig.
De zuigkringen tussen de genoemde punten en massa, filteren
de tweede harmonische van deze restanten uit. C807, C808 en
C809 filteren de hogere harmonischen uit.
Aan punt 5 wordt via de zgn. ’serviceschakelaar’ het Y- of luminantie-signaal toegevoerd. Deze schakelaar heeft drie standen,
te weten:
1. normaal bedrijf.
2. witviak.
In deze stand heeft het beeld een gemiddelde helderheid af
geleid van de gestabiliseerde 12 V-voedingsspanning.
De beeldbuis is nu vast ingesteld, dus onafhankelijk van de
helderheids- en contrastregeling, die zich in het later te be
handelen IC TBA560 bevinden. (CY-steekprint)
3. streep.
De rasteroscillator is uitgeschakeld. De beeldbuis krijgt nu
een vaste voorinstelling nabij het afknijppunt, welke wordt
verkregen uit gestabiliseerde lijnimpulsen.
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R826, R828 en R830 zijn de collectorweerstanden van de uitgangstrappen in het IC (T3 in afb. 6). C839, C840 en C841 staan
over de zenerdioden die zich in het IC bevinden en ontkoppelen
deze voor hoge frequenties.
De uitgangssignalen R, G en B of de drie gelijke signalen bij
zwart/wit-ontvangst worden aan de basis van de transistoren in
de drie identieke eindversterkers toegevoerd (E-steekprinten).
Van de punten 1 worden de signalen -R, -G en -B afgenomen en
aan de kathoden van de beeldbuis toegevoerd.
De aansluitplugjes kunnen op de daarnaast liggende punten
worden aangesloten. De betreffende beeldbuiskathode komt dan
op +200 V, zodat het bijbehorende systeem wordt gesperd.
Met deze mogelijkheid kan de technicus snel enkele controles
verrichten. De +26 V-voedingsspanning, die wordt toegevoerd
aan punt 12 van de -steekprint, wordt op 18 V gestabiliseerd door
de zenerdiode D801.
Deze +26 V-spanning wordt afgeleid van gestabiliseerde lijnim-pulsen. Valt deze spanning weg, dan wordt de beeldbuis donker
gestuurd. In afb. 8 is het tegenkoppelcircuit voor rood sterk ver
eenvoudigd weergegeven. Het uitgangssignaal wordt via R206
2+5

TBA530

T201 BF459

AA
katode
bffldbUIS
-R

IR206
127k

versterking

R200
\W

3C?5S

I
Afb. 8.

Vereenvoudigde schakeling van TBA530 en eindtrap.

toegevoerd aan de potentiometer R257. Met de loper wordt de
mate van tegenkoppeling geregeld. Staat de loper boven dan is
de tegenkoppeling maximaal en de amplitude van het uitgangs
signaal minimaal. Het signaal op de onderkant van R257 wordt
door C259 kortgesloten naar massa.
Staat de loper beneden, dan is de tegenkoppeling minimaal en
de amplitude maximaal. Varieert door werkpuntverschuiving in
43

het IC of T201 het gelijkspanningsniveau op de uitgang, dan blijft
door C259 de tegenkoppeling vrijwel onafhankelijk van de stand
van R257. Op deze wijze wordt een uitstekende stabilisatie van
het werkpunt van het IC en de eindtrap verkregen.
Met R857 wordt met de ’service-schakelaar’ in de stand streep
de uitgangsspanning van T201 ingesteld. Van de eindversterkers
bestaat nog een uitvoering met twee transistoren. Om te zorgen
dat deze in hetzelfde chassis gestoken kunnen worden, zijn de
weerstanden R214 en R215 op de steekprint aangebracht.

Grijsbalansinstelling

1

<

De ’service-schakelaar’ wordt in de stand 'streep’ gezet. Bij deze
instelling worden de potentiometers R257, R255 en R251 in de
middenstand gedraaid (gemiddelde versterking). De potentiome
ters R857, R855 en R853 worden linksom gedraaid. In deze stand
zijn de drie kleurkanonnen van de beeldbuis gesperd! Nu wordt
de schermroosterspanning van de beeldbuis zover verhoogd tot
een streep op het beeldscherm verschijnt.
Welke kleur heeft deze streep? Dit kan rood, groen of blauw zijn
en is voor iedere beeldbuis verschillend. De kleur die verschijnt,
bepaalt welk systeem het gevoeligste is. Stel dat dit rood is, dan
moet dit systeem voor een optimale grijsbalans het minst verster
ken.
R857 wordt zo ingesteld dat een gelijkspanning van +170 V op
de uitgang van de roodversterker wordt gemeten.
De schermroosterspanning van de beeldbuis wordt zo geregeld
dat de rode streep net zichtbaar blijft. R855 en R833 worden
vervolgens zo geregeld tot de streep wit wordt. Wat meten we nu
op de versterkeruitgangen van groen en blauw? Spanningen die
tot 15 V lager kunnen zijn.
Stel dat bij groen 160 V en bij blauw 155 V wordt gemeten. De
spanning op de gezamenlijke stuurroosters bedraagt +12 V. Dan
zijn de equivalente roosterspanningen:
rood, -158 V versterking iets minder.
groen, -148 V versterking normaal.
blauw, -143 V versterking iets groter.
Van zwart tot gemiddeld wit wordt op deze wijze een uitstekende
grijsbalanscorrectie verkregen. Met de kleurtoonregelaar R2080
kan de instelling van rood en blauw iets worden veranderd.
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De ’service-schakelaar’ wordt nu in de stand 'bedrijf gezet. Met
het contrast op maximum worden R257, R255 en R251 op een
zwart/wit-signaal zodanig ingesteld dat de uitgangssignalen op
de drie eindversterkers elk 100 Vu bedragen. Eventueel kan nog
een kleine correctie in de heldere gedeelten worden verkregen
door de versterking onderling iets te wijzigen.

Nabeschouwing
Bij het tot stand komen van de kleursignalen wordt steeds aan
genomen dat bij b.v. (R-Y) + Y het luminantiesignaal wegvalt, zo
dat alleen het roodsignaal overblijft. Dit is niet geheel juist. Het
Y-signaal heeft bij kleurontvangst een bandbreedte van _+4 MHz.
De kleurverschilsignalen hebben een bandbreedte van jf 0,6 MHz.
Boven deze frequentie blijft het Y-signaal werkzaam en zorgt
voor een goede scherpte van het weergegeven kleurenbeeld.

Enkele gegevens van de TBA530
Max. voedingsspanning op punt 8

13,2 V

Max. opgenomen vermogen

400

mW

Max. chrominantiespanning op de
ingangen:
punt 2 R-Y

1,4 Vu

punt 3 G-Y

0,82 Vu

punt4B-Y

1,68 Vu.

i

DC-level voor zwartniveau
ca. +7,5 V

Ingangsimpedantie van bovengenoemde
ingangen: bij 1000 Hz
open versterking
Ingangsimpedantie punt 5 (luminantiesig
naal) bij 1000 Hz

60 kQ/3 pF
100 maal
20 KQ/3 pF

verhouding versterking
Luminantie: chrominantie

1 :1

bandbreedte alle ingangen:

6 MHZ/-3 dB
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Kleurhulpdraaggolf en
-demodulatie
Deze schakelingen komen tot stand met behulp van de IC’s
TBA540 en TBA990, die samen met de reeds behandelde TBA530
op de F-steekprint zijn ondergebracht.
Eerst zullen de TBA540 en TBA990 worden toegelicht, waarna
het 'samenspel’ eenvoudig is te verklaren.
Dit IC, de TBA540, verricht de volgende functies:
1. 4,43 MHz kleurhulpdraaggolfoscillator.
2. 4,43 MHz fazediscriminator en reactantieschakeling.
3. Identificatie.
4. Kleur AVR (ACC)
5. Kleurdover met behulp van het identificatiesignaal.
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Schakeling TBA540.
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In afb. 1 is de schakeling weergegeven die zich in het IC bevindt.
De schakeling zal aan de hand van het blokschema van afb. 2
worden behandeld.
De kleurhulpdraaggolfoscillator wordt gevormd door schake
ling 1, waarvan de amplitude door schakeling 2 constant wordt
gehouden. Het 4,43 MHz-signaal wordt van punt 4 afgenomen.
De actieve fazediscriminator wordt gevormd door schakeling 4,
die de reactantieschakeling 3 stuurt. De 7,8 kHz-blokspanning,
die van de burstfazesprongen ( + en -45°) wordt afgeleid, wordt
aan schakeling 5 toegevoerd.
De amplitude van deze blokspanning houdt gelijke tred met die
van de aan punt 5 toegevoerde burst en wordt vergeleken met de
7,8 kHz-blokspanning uit de PAL-schakelaar in de TBA990, die
wordt toegevoerd aan punt 8. Het uitgangssignaal van schake
ling 5 wordt toegevoerd aan de kleur AVR-schakeling, die zich in
schakeling 7 bevindt.
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4.43MHz
+11.4V

+U °3
oscillator
uitgang

2k/)/5^F

o

LhP* *

15
oscillator ingang
3,5kJl / 5pF

1.

2

14

2
uitgang
reactantietrap

*
ingang
— fazevergelijking 6

3.

_
10

>H4
4.

WO*

IVtt 4,43MHz
kleurhulpdraaggolf
- (R—Y)—90°
buist ingang
lkfi>0,7V
uitgang voor
"killer"
color on 12V
coloroff 0,25V

13

TBA540

U

IS602

m

5

kleur AVR
yinstelling

10

S

n

12

5.

7-+

6
7.6kHz
identificatie

i netwerk dat
.
i vang- en houdi gebied van de
1
1 kleurhulpdraag- J
JJjolf bepaalt

6.

>
7

versterkmgs regelaar

11 (burstamplitude)

9
ACC + identificatie

Afb. 2.

Blokschakeling.

64jjs=1 lijntijd
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1. versterkend gedeelte van 4,43 MHz kleurhulpdraaggolfoscillator.
2. regelschakeling.
3. reactantieschakeling.
4. actieve fazediscriminator.
5. schakeling waarin de identificatie tot stand komt.
6. kleurdoverschakelaar.
7. versterker voor kleur AVR.

gehjksp niveau
voor(B-Y)

+1\5V
voedingssp.

6+U

9
F(B-Y) signaal

10

4

—(R-Y)

J
B-Y

\^>B-Y
B-Y
gelijksp niveau . J]_
voor (G—Y)
gehjksp niveau
voor fR—Y)

F (R-Y) signaal
lijnterugslag
impulsen voor
omschakeling
flip-dop

*1
C~Y
± matr Q

12

13 w| r\

14 *

-(B-Y)

R-Y 7.

TBA
990

Nc 615
(niet aangesloten)

6

kleurhulpdraaggolf
voor (B—Y) demodulator

2

kleurhulpdraaggolf
voor (R—Y) demodulator

3
♦

16
stuursignaal voor
blokkeren Pal—
flip-flop schakeling

Afb. 3.

—(G—Y)

7

2~

r-* i>R-y

5

*

7.6kHz
|—| I tb.v.
1 1—' identificatie

1.
2.
3.
4.
5.

F(B-Y) voorversterker.
F(R-Y) voorversterker.
versterker en begrenzer voor kleurhulpdraaggolf (B-Y).
F(B-Y) synchroon demodulator.
versterker en begrenzer voor kleurhulpdraaggolf (R-Y) en
PAL-schakelaar.
6. flip-flop-schakeling.
7. F(R-Y) synchroon demodulator.
8. (G-Y) matrixschakeling.

Dit signaal bevat twee gegevens.
a. een signaal afgeleid van de burstamplitude.
b. een signaal afhankelijk van het wel of niet juist zijn van de
identificatie.
Van punt 9 wordt de regelspanning voor de chroma m.f.-versterker, die in de later te behandelen TBA560 is ondergebracht, af
genomen. Van minimum tot maximum versterking van het chromasignaal varieert deze spanning van 0,2 tot 4 V. Deze spanning
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Het huishouden in de TBA990.

wordt tevens toegevoerd aan de PAL-schakelaar in de TBA990.
Bij onjuiste identificatie is deze aanzienlijk groter dan 4 V. Dit
potentiaalverschil wordt benut voor het 'stilzetten’ van de flipflopschakeling, die de PAL-schakelaar stuurt. Deze slaat een hal
ve periode ( = 1 lijntijd) over, waarna schakeling 5 via de kleur
AVR-schakeling 7, de uitgangsspanning op punt 9 weer omlaag
brengt tot het normale regelniveau voor de chroma m.f.-versterker.
Bij ’color-on’ is op punt 5 burstsignaal aanwezig. Schakeling 7
geeft dan een signaal af aan de kleurdoverschakeling'6. Op punt
7 is nu een positieve spanning aanwezig die de chroma m.f.-versterker ’in bedrijf’ schakelt.
Bij ’color-off’ ontbreekt het burstsignaal op punt 5 en komt, door
het in de verzadiging sturen van een transistor, punt 7 vrijwel op
massapotentiaal te liggen.
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De chroma m.f.-versterker wordt geblokkeerd na het punt waar
het burstsignaal wordt afgenomen.
Het IC, de TBA990, verricht de volgende functies:
1. Voorversterking en demodulatie van de F(B-Y) en F(R-Y) sig
nalen.
2. Versterken en begrenzen van de kleurhulpdraaggolven ten
behoeve van de beide synchroon-demodulatoren.
3. PAL-schakelaar.
4. Flip-flop-schakeling.
5. (G-Y) matrixschakeling.
In afb. 4 is de schakeling van de TBA990 weergegeven. Aan de
hand van het blokschema uit afb.3 wordt het IC toegelicht.
Aan punt 10 wordt het F(B-Y) signaal toegevoerd, door schake
ling 1 versterkt en haar de actieve synchroondemodulator scha
keling 4 geleid.
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Aan punt 8 wordt de kleurhulpdraaggolf uit de kristaloscillator
(-180°) toegevoerd, door schakeling 3 versterkt en eveneens toe
gevoerd aan de F(B-Y) demodulator.
Het gedemoduleerde signaal wordt als -(B-Y) van punt 7 afgeno
men. Op punt 9 wordt een gelijkspanning aangelegd, die het
gelijkspanningsniveau van bovengenoemd signaal bepaalt. De
spanning op punt 9 wordt zo gekozen dat met het gelijkspan
ningsniveau op punt 7 de juiste instelling van het IC TBA530
wordt verkregen.
Hetzelfde geldt op punt 11 voor -(G-Y) en op punt 12 voor -(R-Y).
Op punt 13 komt het F(R-Y) signaal, wordt door schakeling 2
versterkt en aan de synchroondemodulator schakeling 7 toege
voerd.
De kleurhulpdraaggolf voor de F(R-Y) demodulator (-90°) wordt
toegevoerd aan punt 2, versterkt en begrensd door schakeling 5.
In schakeling 5 bevindt zich tevens de PAL-schakelaar, die de
draaggolf _+180° in faze draait alvorens deze aan de F(R-Y) de
modulator wordt toegevoerd. Het -(R-Y) signaal wordt van punt 4
afgenomen.
In schakeling 6 bevindt zich de flip-flop schakeling die de PALschakelaar 'stuurt’. De flip-flop schakelt op de negatief gaande
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flanken van de aan punt 14 toegevoerde lijnterugslagimpulsen.
Boven een gelijkspanning van ca. 5 V op punt 1 kan de flip-flop
niet schakelen (zie identificatie TBA540).
In de matrix, die zich in schakeling 8 bevindt, wordt uit (R-Y) en
(B-Y) het -(G-Y) signaal verkregen, versterkt en naar punt 5 toe
gevoerd. Het IC is zo bemeten dat de reducties van F(R-Y) tot
0,88 ook wel V-signaal genoemd en van F(B-Y) tot 0,49 of U-signaal na demodulatie, aan de uitgangen zijn gecorrigeerd.

De complete schakeling
Uit de PAL-demodulator worden het F(B-Y) en F(R-Y) signaal aan
de punten 9 en 6 van de F-steekprint toegevoerd (zie afb. 5).
C838 en C801 zijn koppelcondensatoren ten behoeve van de transistoren aan de ingangen 10 en 13 van het IC. Aan de punten 2 en
8 van het IC worden de kleurhulpdraaggolven met een onderling
fazeverschil van 90° toegevoerd. C812 en C805 zijn eveneens
koppelcondensatoren. Van de emitteruitgang, punt 3 TBA990,
wordt via de koppelcondensator C804 het 7,8 kHz-signaal uit de
flip-flop aan punt 8 van de TBA540 toegevoerd. Klopt de identifi
catie dan is de uitgangsspanning op punt 9 lager dan 4 V, zodat
deze alleen als regelspanning voor de chroma m.f.-versterker in
de TBA560 werkt.
Met R811 wordt de kleur AVR-schakeling zodanig ingesteld dat
op punt 3 van de steekprint een burstsignaal van 1,5 Vu aanwezig
is.
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F-steekprint met IC’s TBA990, TBA540 en TBA530.
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Het werkpunt van de kleur AVR-schakeling wordt bij kortsluiting
van F1 en F2 met R815 ingesteld op 4 V aan punt 6 van het IC.
C824 bepaalt de tijdconstante.
Bij eveneens kortsluiten van bovengenoemde punten wordt met
C821 de frequentie van de nu vrijlopende kristaloscillator inge
steld.
Het netwerk tussen de punten 13 en 14 van het IC bepaalt de
tijdconstante alsmede houd- en vangbereik van de Phase Locked
Loop, bestaande uit oscillator, discriminator en reactantieschakeling.
Het burstsignaal komt binnen op punt 3 van de steekprint. Via
C817 wordt dit signaal aan punt 5 van het IC toegevoerd. Met
L804 wordt de faze van het burstsignaal, dat door de PLL vast
met de op punt 4 aanwezige kleurhulpdraaggolf is gekoppeld,
ingesteld. De faze van dit direct naar de F(R-Y) demodulator
gevoerde signaal moet -90° bedragen ten opzichte van het burst
signaal. Voor de fazediscriminator moet de faze van het ingangs
signaal op punt 6 echter +90° bedragen.
Door middel van de trafo die door L803 met C818 wordt gevormd,
komt het uitgangssignaal van punt 4, 180°gedraaid op punt 6.
Als de reactantie van C815 bij 4,43 MHz gelijk is aan R806, houdt
de faze op het knooppunt het midden tussen de onder- en boven
kant van L803.
Met C815 wordt deze faze op -90° ingesteld, zoals voor de F(B-Y)
demodulator noodzakelijk is. De schakelspanning voor de kleurdoverschakeling en de 4,43 MHz sperkring wordt van punt 1 van
de steekprint afgenomen. Met de smoorspoel Dr851 worden
stoorspanningen die zich op de voedingsspanning kunnen bevin
den, buiten de schakeling gehouden.
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Technische gegevens van de TBA540
Max. voedingsspanning aan punt 3
Max. opgenomen vermogen

13,2 V
680

Kleurhulpdraaggolf uitgangsspanning aan
punt 4
Kleur AVR uitgangsspanning aan punt 9:
a. bij juiste faze van PAL-schakelaar
b. bij onjuiste faze van PAL-schakelaar

mW

1,5 Vu
+ 4... + 0,2 V
+ 4. . . +11 V

Kleurdoveruitgangsspanning aan punt 7:
a. ’color on’
ca. 12 V
b. ’color off
ca. 250 rnV
Reactantiecircuit (Phase Locked Loop)
a. Faze-afwijking tussen burstsignaal en
hulpdraaggolf bij jf 400 Hz afwijking
van de eigen kristaloscillatorfrequentie ca. 10%
ca. 600 Hz
b. houdgebied
ca. 300 Hz
c. vanggebied

Technische gegevens van de TBA990
13,2 V

Max. voedingsspanhing aan punt 6
Max. opgenomen vermogen

300

mW

Kleurverschiluitgangssignalen (bij
ongecorrigeerde ingangssignalen):
punt 4

R-Y

1,6 Vt«

punt 7

B-Y

punt 5

G-Y

Vu
0,90 Vu
2

Uitgangsimpedantie (punt 4, 7, 5)

3

Matrix voor G-Y

-0,51 (R-Y)/
-0,19 (B-Y)

7,8 kHz vierkantsgolf uitgangsspanning
aan punt 3
Spanningen van de benodigde kleurenhulpdraaggolven aan de punten 2 en 8
Negatieve lijnterugslagimpulsen t.b.v. de
flip-flop aan punt 14

kQ

3,5 Vu
1

Vu

2,5... 5 Vu
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Versterking van het Y- en
chromasignaal

Afb. 1. CY-steekprint met TBA560C en vertragingslijnen voor helderheidssignaal en PAL-demodulator.
Op de zogenoemde CY-steekprint is in combinatie met het IC
TBA560 C de schakeling opgebouwd die de volgende functies
verricht (afb. 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

versterking Y-signaal.
klemming zwartniveau.
terugslagonderdrukking.
chroma-m.f.-versterker.
kleurverzadigingsregeling.
meeloopverzadiging.
kleur-AVR.
burstuitsleuteling en onderdrukking.

In afb. 5 is de schakeling rondom de TBA560 weergegeven, in
afb. 6 de schakeling van dit IC zelf.
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*5

5

7.5

Afb. 2. Versterking Y-signaal als
functie van de regelspanning aan
punt 2.

Afb. 3.Versterking chromasignaai
als functie van de regelspanning
op punt 13 bij max. contrast -6 dB.

Versterking van het Y-signaal
Het videosignaal wordt toegevoerd aan punt 2 van de steekprint.
Via de vertragingslijn L707 wordt het signaal met 0,4 ps vertra
ging aan punt 3 van het IC toegevoerd. R705 en R712 sluiten de
vertragingslijn met 1,2 kQ reëel ‘af. Door de lage ingangsimpedantie van het IC ontstaat stroomsturing. Door de koppelcondensator C716 gaat het later opnieuw in te voeren zwartniveau verlo
ren.
Met R709 wordt de eerste transistor, waarvan de basis aan punt 3
ligt, vast ingesteld. Vanaf punt 3 wordt het signaal inwendig aan
schakeling 1 (afb. 7) toegevoerd.
De schakeling verricht de volgende functies.
1. Regeling van het contrast door middel van de aan punt 2 toe
gevoerde regelspanning. Deze regelspanning wordt van de
contrastregelaar R2070 afgenomen, door R753 en C752 ont
koppeld en aan schakeling 1 (afb. 5) toegevoerd. Met R785
wordt het regelgebied van R2070 ingesteld. In afb. 2 is de
versterking als functie van de regelspanning aan punt 2 weer
gegeven.
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2. Terugslagonderdrukking of ’blanking’.
Aan punt 8 van het IC worden lijn- en rasterterugslagimpulsen
toegevoerd. Deze worden door schakeling 2 versterkt en o.a.
toegevoerd aan schakeling 1. Vanaf schakeling 1 komen ge
noemde impulsen met constante amplitude via de reeds be
sproken ketens op de beeldbuis. Aan punt 5, de uitgang van
het IC, zijn deze impulsen negatief en op massa geklemd.

Afb. 4. Zwartniveau (helderheid) als functie van de regelspanning aan
punt 6.
3. Klemming van het videosignaal op de achterstoep.
Aan punt 10 van het IC worden positieve lijnterugslagimpulsen toegevoerd. Deze impulsen worden ijl een later te behan
delen schakeling versmald tot breedte en positie gelijk zijn
aan die van de achterstoep. Deze worden door ’4’ versterkt en
aan schakeling 1 toegevoerd. Met deze impulsen wordt het
zwartniveau in schakeling 1 op een vast niveau géklemd. De
benodigde capaciteit voor deze klemschakeling is C717 aan
punt 4 van het IC.
4. Helderheidsregeling.
Vanaf de helderheidsregelaar R2053 wordt via R784 de regel
spanning aan'punt 6 van het IC toegevoerd. Deze spanning
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wordt eveneens toegevoerd aan schakeling 1. Met deze span
ning wordt de in 3 genoemde klemschakeling beïnvloed. Een
hogere spanning ’tilt het zwartniveau op’, een lagere spanning
'verlaagt’ het niveau.
In afb. 4 is het zwartniveau op punt 5 van het IC als functie van
de spanning aan punt 6 weergegeven.
In afb. 8 zijn de regelingen zoals deze in schakeling 1 op een
vernuftige wijze worden uitgevoerd, zo aanschouwelijk mogelijk
weergegeven. Tussen de loper van R2053 en massa is de later te
behandelen straalstroombegrenzing geschakeld. Deze kan als
straalstroom-afhankelijke weerstand worden gezien. Neemt de
straalstroom een te grote waarde aan, dan neemt de weerstand
en daarbij de regelspanning op punt 6 van het IC af. Het zwartni
veau komt dan lager te liggen.
Van schakeling 1 wordt het signaal naar de uitgangsversterker 3
toegevoerd, versterkt en van punt 5 afgenomen. Ook deze ver
sterker krijgt lijn- en rasterterugslagimpulsen toegevoerd.
Via L704, punt 9 van de printten de ’service-schakelaar’ komt het
signaal op de RGB-matrix die zich op de F-steekprint bevindt.
L704 is met C709 afgestemd op 4,43 MHz. Bij kleurontvangst is
de kathode van D701 positiever dan de anode, zodat deze gesperd
is. L704 is nu normaal in functie en filtert het 4*43 MHz-signaal
uit. Bij zwart/wit-ontvangst ligt de kathode van D701 vrijwel op
massapotentiaal.
Via R721 geleidt deze en schakelt C705 parallel aan de secun
daire wikkeling van L704. Door de grote capaciteit van C705
wordt de primaire kring sterk gedempt, zodat de bandbreedte
van de schakeling maximaal is.

Inschakelvertraging
Bij het inschakelen van de ontvanger loopt de voedingsspanning
op de bovenkant van C723 snel op tot 11,3 V. De onderkant van
C723 wordt eveneens positief, want D702 spert. Via R724 is, tot
het tijdstip dat C723 geladen is, de basis van T701 positief. T701
geleidt volledig en houdt tijdens de laadtijd van C723 punt 8 van
het IC op massapotentiaal. Het beeld blijft gedurende deze tijd
donker. Op deze wijze zijn ’aanloopverschijnselen’ bij kort na
elkaar uit- en inschakelen niet zichtbaar. Bij het uitschakelen
gaat de bovenkant van C723 snel naar massapotentiaal. Om te
voorkomen dat de basis-emitter-sperspanning van T701 te hoog
59
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Afb. 5. CY-steelprint met bijbehorende schakeling.
wordt, is D702 aangebracht. De diode D703 ’clipt’ de onderkant
van de aan punt 13 van de print toegevoerde lijnterugslagimpulsen en klemt deze op ca. -0,7 V.

Chroma m.f.-versterking
Het videosignaal dat op punt 2 van de steekprint aanwezig is,
wordt via het hoogdoorlaatfilter, gevormd door R703 en C704 aan
het filter L702-C707 toegevoerd. Dit filter is vast op 3,5 MHz afge
stemd. Via C702 wordt het signaal, dat nu als chromasignaal is
gescheiden van het videosignaal, aan het volgende filter toege
voerd. De primaire van dit filter wordt afgestemd op 5 MHz. Sa
men met het voorgaande filter wordt op deze wijze de juiste
doorlaatkarakteristiek verkregen.
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Via de secundaire wikkeling van L703, waarvan het midden voor
wisselspanning aan aarde ligt, wordt het signaal ’in balans’ aan
de punten 1 en 15 van het IC toegevoerd.
Door middel van R718, R720, R722 en R710 wordt het werkpunt
van de beide ingangsversterkers in het IC ingesteld. Deze ver
sterkers gaan aan een verschilversterker vooraf. Vanaf punt 7
komt via R723, R720, R710 en L703 een gelijkstroom-tegenkoppeling tot stand die zorgt voor werkpuntstabilisatie in het IC.

Kleur AVR
De regelspanning uit de TBA540 komt binnen op punt 3 van de
steekprint en via R732 op punt 14 van het IC. Via de voorversterker 5 wordt de versterking van schakeling 6 geregeld. De tijdcon
stante wordt bepaald door R733 en C711.
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•Ato. 6. De schakeling van de TBA560C.

Meeloop en kleurverzadiging
De regelspanning voor het contrast wordt tevens aan schakeling
7 toegevoerd. Van schakeling 7 is de regelkarakteristiek zo bere
kend dat de kleurverzadiging gelijke tred houdt met de verande
ring van het contrast in schakeling 1. Van schakeling 7 wordt het
signaal aan de regelbare versterker 8 toegevoerd.
Afb. 3 geeft de regelkarakteristiek van de TBA560 C voor het
chromagedeelte weer.
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Kleurdoverschakeling
Zoals uit afb. 3 blijkt, is beneden 2,5 V de versterking en dus het
uitgangssignaal nul. Van deze eigenschap wordt gebruik ge
maakt bij het 'doven’. Aan de rechterkant van R751 wordt de
reeds besproken spanning uit het IC TBA540 toegevoerd. Bij
kleurontvangst is het niveau 'hoog'. De regelspanning op punt 13
van het IC verloopt nu door middel van R2062 tussen 2,4 en 5 V.
Zoals uit afb. 3 ook blijkt, is dit het 'werkgebied' van het IC. De
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uitgangsspanning van de TBA540 wordt tevens via punt 1 van de
steekprint aan dè kathode van de reeds besproken D701 toege
voerd. Bij zwart/wit-ontvangst ligt de rechterkant van R751 vrij
wel op massapotentiaal. De regelspanning op punt 13 van het IC
verloopt nu tussen 0,6 en 1,2 V. Tevens blijkt uit afb. 3 dat het IC
in dit gebied het chromasignaal blokkeert. Van schakeling 8
(afb. 6) wordt het signaal aan de uitgangsversterker 9 toegevoerd.
Via de emitteruitgang is het signaal op punt 9 beschikbaar.

Afb. 7. De TBA560C.
meer helderheid

gerwd helderheid
.minder helderheid
gering contrast
IR2070)
zwartniveau wordt
vastgehouden door
klemschakehng doch is
regelbaar met R20S3

1

0-7

vast niveau

tenigslagimpulseci welke
aan punt 8 worden
(zie beeldbuescrcuitl

Afb. 8. Functie contrast, helderheid en klemschakeling in TBA560.
De emitterweerstand wordt gevormd door R716, R727, R725 en
R717. Vanaf punt 9 komt een gelijkstroomtegenkoppeling tot
stand via R716 naar punt 12. Dit punt komt uit op de basis van
een transistor die deel uitmaakt van een ’long tailed pair’. Aan
schakeling 9 worden tevens de lijn- en rasterterugslagimpulsen,
die op punt 8 aanwezig zijn, toegevoerd. Deze onderdrukken het
burstsignaal volledig in het aan punt 9 toegevoerde chromasig
naal.
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De selectieve burstuitsleuteling komt tot stand in schakeling 10.
Door de impulsen uit schakeling 2 wordt een gedeelte van de
schakeling geopend. Het is echter in verband met de stabiliteit
van kleurhulpdraaggolf en kleur AVR gewenst dat de schakeling
niet gedurende de gehele lijnterugslagtijd is geopend.
Het andere gedeelte wordt geopend door versmalde impulsen uit
schakeling 4 (zie klemschakeling). Van punt 7 wordt het burstsignaal afgenomen en aan het IC TBA540 toegevoerd. De amplitude
wordt door de regelspanning voor de kleur AVR aan punt 3 van
de print ingesteld (R811 steekprint F).

PAL demodulator
In afb. 9 is deze schakeling, die eigenlijk voor zichzelf spreekt,
vereenvoudigd weergegeven. Met R725 wordt de amplitude van
het directe signaal ten opzichte van het vertraagde signaal inge
steld. Met L705 en L706 wordt de looptijd van het vertraagde
signaal ingesteld. Genoemde spoelen beïnvloeden de totale
doorlaatkarakteristiek niet.

Straalstroombegrenzing
In afb. 11 is de straalstroombegrenzing met de bijbehorende cir
cuits afgebeeld. Onder normale ’kijkcondities’ is T772 geleidend,
de emitter van T772 maximaal positief en D722 gesperd. Er
treedt nu geen straalstroombegrenzing of 'correctie’ op.
Aan de onderkant van D771 wordt een negatieve spanning toege
voerd die afhankelijk is van de straalstroom. Door de zenerdiode
D771 (2,7 V) is T771 gesperd en de collectorspanning maximaal
positief. T772 geleidt daardoor maximaal, zoals reeds vermeld,
maar wat doet C771 ? Op de onderkant van D771 staat een lijnfrequente rimpelspanning en een modulatie afhankelijk van de
beeldinhoud. De differentiële weerstand van D771 heeft echter
een zekere waarde.
Door nu deze wisselspanning gelijktijdig via C771 aan de basis
toe te voeren, is de resulterende sturing nul. Plotselinge korte
helderheidsmodulaties, die geen schade aan het schaduwmasker veroorzaken, worden zodoende niet in de straalstroombe
grenzing betrokken.
Neemt de straalstroom echter een te grote gemiddelde waarde
aan, dan gaat T771 geleiden. De collectorspanning, die T772 in
geleiding houdt, neemt nu af.
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Afb. 9. Principe PAL-demodulator.
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Afb. 10. Uitvoering van de in het algemeen toegepaste vertragingslijnen. Door het te vertragen signaal 5X tegen de buitenzijde
van een schijf kwarts te laten reflecteren, ontstaat in een klei
ne ruimte een 'lange weg'.
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Het punt waarop T772 minder gaat geleiden, wordt bepaald door
de instelling van R778 en de straalstroom. Boven een zekere
'drempel’ gaat D772 geleiden en Verlaagt’ zodoende de regelspanning voorde helderheid in het IC.

Technische gegevens van de TBA560C
Max. voedingsspanning aan punt 11
Max. opgenomen vermogen

13 V
510 mW

Chrominantie-ingangsspanning aan punten
1 en 15
4... 80 mV
Ingangsstroom voor Y-signaal aan punt 3
van zwart tot wjt

1,5 mA

Regelspanning voor 20 dB-regeling
Y-signaal
Regelspanning voor 20 dB-regeling
chromasignaal
Terugslagimpulsen aan punt 8:
a. voor 0 V zwartniveau aan punt 5
b. voor 1,5 V zwartniveau aan punt 5

\

-0,5 V
-2,5 V

Spanning aan punt 13 voor kleurdoving

1

V

Uitgangsspanning van Y-signaal aan punt 5

3

Vu

Chrominantie-uitgangsspanning aan punt 9
(contrast max. chroma -6 dB)

1

Vu

Bandbreedte voor beide kanalen

5 MHz
(1-3 dB)

Gelijkloop tussen chrominantie en Y-signaal bij 10 dB variatie

3

j

dB
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MF-versterker, AVR en AFC

De m.f.-insteekeenheid, waarin de IC’s TDA440 (Telefunken) en
TCA890 (Siemens) zijn ondergebracht, is in afb. 1 weergegeven.
In de TDA440, die als m.f.-versterker fungeert, wordt een ge
stuurde- of synchroondemodulator toegepast. Het grote voordeel
van deze demodulator is de geringe kruismodulatie, waardoor
o.a. de bekende splitsing tussen de 33,4 MHz geluidsdraaggolf
en de overige signalen kan vervallen. Dit leidt tot geringere fabricagekosten en een betere stabiliteit van het demodulatorcircuit.
Ook is het uitgangssignaal groter.
In dit IC is tevens de AVR ondergebracht. Voor de service-technicus betekent dit, dat de soms moeilijke vraag: ’ls de AVR of de
m.f.-versterker zelf defect?’, vervalt. Bovendien heeft de eerste

M.f.-insteekeenheid met de IC’s TDA440 en TCA890 (met af ge
nomen deksel).

ervaring geleerd dat het IC zeer betrouwbaar is ten opzichte van
de conventionele of discrete schakelingen.
Afb. 3 geeft de schakeling van de TDA440 weer, afb. 4 het te
behandelen blokschema zoals de fabrikant dit heeft opgesteld.
Via de symmetrische ingangsversterker 1 wordt het m.f.-signaal
aan de eerste regelbare verschilversterker 2 toegevoerd. Door
tussenschakeling van de ingangsversterker 1 is de invloed van
de AVR op de ingangsfiltercombinatie te verwaarlozen.
Via de derde regelbare en de vierde trap wordt het versterkte
signaal aan de reeds behandelde demodulator toegevoerd.
punt*
+ I2V

r'

- - S LII3

0
T7

m

J

T5

TA

T3

m

u

Tl

>
mtgangsversterker
met tmtlermtgar

T6

m

T2

T8

TIO

o

RI20

mf versterker
en AVR

amplitude
uitgangssignaal

MF-signaal
sterk wtgerekt'

Afb. 2.

Demodulator uit de TDA440.

Aan punt 7 worden de negatieve lijnterugslagimpulsen aan scha
keling 9 toegevoerd om de AVR te sleutelen. Het videosignaal uit
schakeling 7 wordt eveneens aan schakeling 9 toegevoerd. De
verkregen regelspanning wordt buiten het IC door C141 ontkop
peld. De combinatie van C121 en R141 bepaalt de regeltijdcon69
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Afb. 3.

Schakeling TDA440.

stante. Na versterking door schakeling 10 worden de beide ver
schil verster kers 2 en 3 geregeld.
De uitgestelde AVR wordt verkregen in schakeling 11, het punt
waarop deze in werking treedt, wordt ingesteld met R119.
Bij toenemend antennesignaal wordt de aan punt 5 afgenomen
spanning lager voor 'opwaartse regeling’ van de eerste
PNP-transistoren in de kanaal kiezers.
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Automatische frequentie correctie
De AFC wordt verkregen met het door Siemens ontwikkelde IC
TCA890. Dit bezit een ingebouwde referentiespanningsbron die
de gestabiliseerde 26 V voor de capaciteitsdioden in de kanaalkiezers levert. De doorlaatstroom mag max. 10 mA bedragen. De
inwendige weerstand bedraagt ca. 5Q bij 5 mA.
Buiten het blokschema zijn ons nog niet veel gegevens van dit
recente en interessante IC bekend. In afb. 5 is het blokschema
met de bijbehorende componenten weergegeven. Aan de hand
hiervan zal het IC worden behandeld.
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De benodigde 38,9 MHz draaggolf wordt via C144 en C145 van de
bij de demodulator genoemde referentiekring afgenomen en aan
de begrenzende versterker 1 toegevoerd. De bij de discriminator
behorende resonantiekring wordt gevormd door C151 en L117.
Uit het verschil van de draaggolffrequentie en de eigen frequen
tie van de discriminatorkring wordt in schakeling 2 (afb. 5), die
amplitude uitgangssignaal
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Blokschema TDA440.
1
2 en 3
4
5
6
7
8
9
10
11

ingangsversterker
geregelde differentiële of verschil versterkers
derde differentiële versterker
gestuurde demodulator
begrenzer/versterker
video-voorversterker
uitgangsversterker
impulsversterker voor gesleutelde AVR
regelversterker
uitgestelde AVR voor kanaalkiezers

door Siemens mengschakeling wordt genoemd, een regelspanning verkregen. Deze regelspanning die afhankelijk is van de
afwijking onder of boven de 38,9 MHz beelddraaggolffrequentie,
wordt aan de versterker 3 toegevoerd. Van de punten 10 en 11
worden de uitgangsspanningen die tegengesteld zijn, afgeno
men.
In schakeling 4 bevindt zich een referentiespanningsbron die
buiten het IC gezien, als een vrijwel ideale zenerdiode kan wor72

den beschouwd. Deze wordt gevoed uit een hoge spanning door
R2030 en ontkoppeld door C150 en C147.
Wordt de m.f.-versterker uit het chassis getrokken, dan is de
verbinding naar punt 8 (bij de aankruislng) onderbroken. Om te
voorkomen dat de afstemspanning in dit geval te hoog oploopt, is
de zenerdiode D2030 aangebracht. Deze gaat dan geleiden en
begrenst de spanning tot 33 V. De referentiebron bevindt zich via
de dik getekende lijnen tussen de punten 10 en 11 zodat de
afstemspanning bij een frequentie-afwijking aan punt a toeneemt
+I2V.
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Schakeling AFC met het IC TCA890.

en aan punt b afneemt of omgekeerd. De verhouding tussen de
uitgangsstromen aan de punten 10 en 11 bedraagt 2 : 1, dit wordt
gecompenseerd door de combinatie R127/R2023 en R2021. Door
de grote waarde van R2030 is de invloed van deze weerstand op
de regeling gering.
Door punt 6 van het IC met behulp van schakelaar S1 kort te
sluiten aan massa wordt via schakeling 5 de AFC uitgeschakeld.
De frequentievariatie van de oscillator neemt bij hogere frequen
ties en gelijke capaciteitsvariaties van de afstemdiode aanzien
lijk toe. Om het verschil in het vang- en houdgebied tussen de
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banden 1,3 en 4/5 te compenseren, is schakelaar S2 aangebracht.
De regelversterking van schakeling 3 ofwel het regelgebied van
de uitgangsspanningen aan de punten 10 en 11 neemt toe bij een
hogere positieve spanning aan punt 10 van het IC.
Met schakelaar S2 in de stand 'band 1’ is de spanning op punt 4
maximaal en de regelversterking van schakeling 3 eveneens. In
de stand 'band 3’ is deze spanning ten gevolge van R11 lager,
zodat de regelversterking geringer is. Bij UHF is de regelverster
king door de grote waarde van R12 het laagst. Op deze wijze
wordt over het gehele afstemgebied het vanggebied constant
gehouden tussen 800 kHz bij de laagste en 2 MHz bij de hoogste
te ontvangen frequenties. (Bij UHF is de kanaalafstand 8 MHz ten
opzichte van 7 MHz bij VHF).
Bij het indrukken van een programmakeuze-toets kan de afstemspanning hoger of lager worden. Bij een lagere spanning wordt
ten gevolge van het dichter bij elkaar komen van de sperlagen in
de capaciteitsdioden, de capaciteit groter, de oscillatorfrequentie van de kanaalkiezer overeenkomstig lager, de m.f. lager.
Bij een hogere afstemspanning wordt de capaciteit door het 'af
stoten’ van de sperlagen kleiner, de oscillatorfrequentie hoger,
de m.f. hoger. Tijdens het indrukken van een programmakeuzetoets is ook schakelaar S3 in afb. 5 gesloten. Laat men de toets
los, dan gaat S3 weer open. Is S3 gesloten, dan gaat ten gevolge
van de belasting door R2025 de afstemspanning omlaag, de
oscillatorfrequentie omlaag, de m.f. omlaag.
In afb. 6 is dit aangegeven met ingedrukte en niet-ingedrukte
afstemtoets bij een correcte afstemming.
Op deze wijze wordt bereikt, dat de AFC - ook bij een betrekke
lijk grote afwijking van de oscillatorfrequentie - snel en zeker
'vangt'. Tevens wordt voorkomen, dat de AFC 'vangt' op het 'na
buur' geluidskanaal.
De mogelijkheid tot automatisch uitschakelen bij het afstemmen,
die de TCA890 biedt, wordt hierna behandeld, maar in de com
plete schakeling niet benut.
In afb. 7 is aangegeven hoe deze AFC-omschakeling tot stand
komt. Bij het verdraaien van de afstempoteptiometer Ra zal door
een kleine spanningsverandering via C2 en R1 schakeling 5 au
tomatisch de regelversterker uitschakelen. Bij de aangegeven
waarden is een spanningsvariatie van 20 mV op de loper van Ra
voldoende om de AFC 0,5 s uit te schakelen. Blijft men draaien
aan Ra dan blijft de AFC buiten werking. Is de spanning aan
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Afb. 6.
punt 6 weer 'rustig’ dan schakelt de AFC na 0,5 s weer in.
Wordt aan de componenten de tussen haakjes geplaatste waar
den gegeven dan is de AFC-pauze ca. 1s. Door de gevoeligheid
van deze schakeling worden wel hoge eisen aan de rimpelvrijheid van de voedingsspanning gesteld.
In afb. 8 is de complete schakeling van m.f.-versterker en AFC,
die zich in de Z-insteekeenheid bevindt, afgebeeld.
Het m.f.-signaal wordt via punt 1 van de print toegevoerd aan de
ingangskring L101 en C103. Deze kring heeft een grote band
breedte en is afgeregeld op maximum amplitude bij 38,9 MHz. De
bandbreedte 'overlapt’ de later te vormen doorlaatkarakteristiek
van de m.f.-versterker.
Slechts het 33,4 MHz geluidssignaal wordt iets verzwakt. Door
toepassing van dit filter wordt bereikt dat de beide kanaalkiezers
(UHF en VHF) met hun m.f.-uitgangskringen geen invloed hebben
op de totale doorlaatkarakteristiek. Dit is niet alleen een voor
deel in de service, doch ook bij de fabricage. Men hoeft de ka
naalkiezers en m.f.-versterkers niet meer. als 'sets’ op elkaar af te
regelen en bij elkaar te houden.
T101 werkt als niet-geregelde versterker met een versterking van
ca. 16 dB, waarvan tot de ingang van de TDA440 weer ca. 10 dB
verloren gaat in de te passeren filtercombinatie. In deze filtercombinatie komt de totale doorlaatkarakteristiek van de m.f.-ver
sterker tot stand.
L102, C105 en C107 vormen een 7r-filter dat via C112 is gekop
peld met het bandfilter, gevormd door C113-L104 en L109-C121
en C123, gedempt door R114. De h.f.-smoorspoel Dr101 zorgt
voor 'ontkoppeling' tussen de filtercombinatie en de 12 V voe75
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De complete m.f.-versterker.

dingsspanning. Koppeling van dit bandfilter komt tot stand via
het voetpunt door middel van de zich hierin bevindende zuigkringen.
Dikwijls wordt verondersteld dat dit soort kringen alleen de ge
wenste verzwakking van het nabuurgeluid 31,9 MHz, het eigen
geluid 33,4 MHz en de nabuur-beelddraaggolf, die bij 31,9 MHz
ligt, tot stand moeten brengen. Met deze filters komt echter te
vens de gewenste flanksteilheid van de doorlaatkarakteristiek tot
stand ten gevolge van hun selectieve verzwakking langs de flan
ken. Een uitzondering maakt de combinatie L105/C114, waarvan
de frequentie zich reeds buiten de doorlaatkarakteristiek be
vindt.
In afb. 9 is dit tussen-bandfilter afgebeeld met in het voetpunt
impedantie Z als vervanging van genoemde zuigkringen. Is Z
maximaal dan is de signaaloverdracht ook maximaal. Wordt punt
A door middel van een zuigkring, b.v. bij 33,4 MHz, vrijwel naar
massa kortgesloten, dan is de overdracht bij deze frequentie mi
nimaal.
In afb. 9 is eveneens de gewenste doorlaatkarakteristiek afge
beeld en tevens het impedantieverloop aan punt A, het voetpunt.
Volmaakt is een zuigkring niet, zodat er toch nog een kleine
koppeling plaats vindt. Door nu met R113 weinig signaal in tegenfaze direct naar de secundaire van het bandfilter over te
brengen, wordt een betere onderdrukking bereikt. Voor het ge
luid (33,4 MHz) moet de verzwakking ca. 30 dB bedragen. Door
C122 een kleine waarde te geven is de voetpunt-impedantie bij
deze frequentie iets hoger. Een kring heeft buiten zijn (in dit
geval) serieresonantie ook een parallelresonantie. Deze zal bui
ten het doorlaatgebied van de m.f.-versterker vallen en de ’nabuur-selectie’ door de resonantiepiek verminderen.
Om dit te voorkomen, zijn C118 en C119 parallel aan L107 resp.
L108 geschakeld, zodat de parallelresonantie in het doorlaatge
bied van de m.f.-versterker valt. Het oplopen van de voetpuntresonantie draagt nu bij tot de koppeling van het bandfilter. Via
C124 wordt de boven omschreven combinatie gekoppeld met de
primaire wikkeling van L112. De secundaire zorgt alleen voor de
juiste aanpassing aan de symmetrische ingang van de TDA440.
C127 zorgt voor het blokkeren van de gelijkspanning tussen de
punten 1 en 16.
Het blokschema van de TDA440 is vereenvoudigd weergegeven.
De gesleutelde AVR-schakeling is als een EN-poort (AND-gate)
77

aangegeven. Dit is wel duidelijk, doch niet geheel juist. Het uit
gangssignaal van een EN-poort is constant, in tegenstelling tot
de ’AVR-gate’, waarvan de uitgangsspanning toeneemt met de
amplitude van de synchronisatie-impulsen uit* het gemoduleerde
m.f.-signaal.
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Filtercombinatie vereenvoudigd weergegeven.

L113 met Cv, bestaande uit C145, C138 en C144 vormen de z.g.
referentiekring. Met deze kring wordt in de TDA440 de 38,9 MHz
beelddraaggolf smalbandig uitgefilterd, versterkt en begrensd.
Met de verkregen 38,9 MHz blokspanning wordt de gestuurde- of
synchroondemodulator (5 in afb. 4) gestuurd.
In serie met deze referentiekring is de sperkring, welke wordt
gevormd door de spoel BV 04874 en gedempt door 2,2 k opge
nomen.
Deze breedband-sperkring is afgestemd op ca. 2,75 MHz, de
helft van de 5,5 MHz geluidsdraaggolf-frequentie. Alleen bij
exacte afstemming, waarbij de frequentiekring nauwkeurig op
.38,9 MHz werkt, is de referentiedraaggolf vervormingsvrij. Wordt
/
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de kring, wat bij niet exacte afstemming het geval is, op een
andere dan zijn eigen resonantiefrequentie aangestoten, dan
produceert de demodulator aan deze kring: 38,9-2,75 = 36,15
MHz en 38,9 + 2,75 = 41,65 MHz. Dit leidt tot storende interferen
ties in het chromasignaal. Door in serie met de referentiekring
deze 2,75 MHz-sperkring op te nemen, wordt deze storing bij
onjuiste afstemming voorkomen.

Technische gegevens van de TDA440
Ingangsimpedantie punt 1 en 16
Voedingsspanning aan punt 13

1,4 kQ 12 pF
10 ... 12 V

Voedingsspanning aan punt 14

ca. 5,5 V
(zenerdiode)

Ultra-zwartniveau aan punt 11

ca. 1,9 V

Video-uitgangsspanning aan
punt 11 en 12

3,3 ... 4 Vu

Hiervoor benodigde ingangsspanning
aan punt 1 en 16

ca. 150 pV

Bandbreedte gedemoduleerde
m.f.-signaal (-3 dB)

8... 10 MHz

Max. 38,9 MHz restspanning na
demodulatie

30 mV

Differentiële amplitude-fout tussen max.
helderheid en ultra-zwart

max. 15%

Versterking

min. 85 dB

Max. opgenomen vermogen

700 mW
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Lijnoscillator

Op de steekprint (afb. 1) is o.a. het IC TBA920 (Philips) onderge
bracht.
Dit IC verricht de volgènde functies.
1. synchronisatie-scheider.
2. stooronderdrukking.
3. actieve fazediscriminator.
4. reactantie-schakeling.
5. omschakeling van tijdconstante voor fazediscriminator.
6. lijnoscillator.
7. actieve fazediscriminator voor beeldcentrering.

Afb. 1.
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O-steekprint met lijnoscillator, fazevergelijking, omschakeling
van de tijdconstante en impulsversmaller ten behoeve van
burstuitsleuteling en ’clamping’.

Helaas is van dit gecompliceerde, doch zeer mooie IC geen
schakeling beschikbaar. Wel is in afb. 2 het blokschema afgebeeld, zoals de fabrikant dit heeft opgesteld.
In afb. 3 is de schakeling afgebeeld die zich op de O-steekprint
bevindt. Het blokschema van de TBA920 is hierin vereenvoudigd
weergegeven. Via de h.f.-smoorspoel Dr461, R401, C401, C404 en
R410 wordt het videosignaal aan punt 8 van het IC toegevoerd.
R401, C401, C404 en R410 vormen een 'standaard filter’ dat sto-
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Oscillatorschakeling die op de O-steekprint is ondergebracht.
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ringen, die de synchronisatie kunnen verstoren, optimaal elimi
neert. Dr461 filtert de 4,43 MHz kleurinformatie vrijwel volledig
uit.
In het IC wordt het signaal aan schakeling 1, de synchronisatiescheider toegevoerd. Zonder ’stoorsignaal’ aan punt 9 van het IC
is het gesepareerde synchronisatiesignaal aan punt 7 beschik
baar. Door R414, C418 en R412-C417 wordt dit signaal tweemaal
geïntegreerd en als rastersynchronisatiesignaal aan de rasteroscillator op de V-steekprint toegevoerd.
Via R416, C422 en punt 6 van het IC worden de synchronisatieimpulsen aan de actieve fazediscriminator 2 toegevoerd. Deze
worden gedifferentieerd door C422 en de parallelschakeling van
R418 met de ingangsimpedantie van het IC.
Vanaf punt 5 van de steekprint komt het videosignaal tevens op
de diode D401. De spanning van dit signaal (oscillogram 46 Z)
bedraagt tezamen met de niet aangegeven geiijkspanningscomponent ca. 8 Vtt.
C402 wordt door middel van D401 geladen tot ca. 7 V, daarna
geleidt D401 slechts gedurende de toppen van de synchronisatie-impulsen om het ladingsverlies ontstaan door R404, te com
penseren.
Op punt 9 van het IC staan tijdens het 'bijladen’ van C402 impul
sen die kleiner zijn dan 0,4 Vtt. De spanning waarbij schakeling 3
'actief' wordt, moet echter groter zijn dan 0,7 V. Beneden deze
spanning geeft schakeling 3 geen ’spersignaal’ aan de synchronisatie-scheider 1 af. Bij een stoorspanning die boven de toppen
van het synchronisatiesignaal uitkomt, is de laadstroom van C402
en daardoor de spanning over R404 aanzienlijk groter. Boven
0,7 V wordt schakeling 3 'actief' en levert een ’sperstroom’ aan
schakeling 1, waardoor het uitgangssignaal naar punt 7 wordt
gesperd. R406 beveiligt het IC tegen te grote piekstromen.
Op punt 7 is tijdens stoorimpulsen, die samenvallen met de synchronisatie-impulsen, geen signaal aanwezig. De lijnoscillator is
dan gedurende één of enkele lijnen niet gesynchroniseerd. Dit is
bij de grote tijdsconstante van de later te behandelen fazediscri
minator niet storend op het beeldscherm. Dit in tegenstelling met
stoorimpulsen die zonder tegenmaatregelen de fazediscrimina
tor zouden bereiken. Bij een te lange afwezigheid van lijnsynchronisatie-impulsen zal de lijnoscillator eerst in faze (trekken
beeld) en daarna in frequentie 'op stap gaan’.
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Dit wordt echter door D401 en C402 voorkomen. Bij veel kort na
elkaar optredende stoorimpulsen wordt C402 tot de topspanning
van deze impulsen geladen. De situatie is dan weer gelijk aan die
zonder storing.
De lijnoscillator wordt gevormd door schakeling 4. De eigen fre
quentie wordt bepaald door C412 en de spanning op punt 15 van
het IC. C412 ontkoppelt een referentie-spanningsbron die zich
eveneens in schakeling 4 bevindt.
In de actieve fazediscriminator 2 worden de impulsen uit de lijn
oscillator en de synchronisatie-impulsen van de zender met elkaar
vergeleken. Aan punt 12 van het IC wordt het fazeverschil afge
nomen als regelspanning die 0,8 .. . 5,5 V kan bedragen. Met
deze regelspanning wordt na deling door R432 en R434 via punt
15 van het IC, de lijnoscillator bijgeregeld. Met R440 wordt de
eigen frequentie van de lijnoscillator ingesteld. Hierbij wordt,
met het meetpunt 01 (punt 6 van het IC) tegen massa kortgeslo
ten, de spanning op punt 15 van het IC zodanig ingesteld dat de
eigen frequentie 15625 Hz bedraagt.
De tijdconstante van de PLL wordt bepaald door C408, R431 en
C410, in gesynchroniseerde toestand. Schakeling 5 is een coïncidentie-schakeling. Op punt 5 krijgt het IC lijnterugslagimpulsen
uit de lijneindtrap toegevoerd. Tevens worden uit de synchronisatie-scheider de zendersynchronisatie-impulsen toegevoerd.
Vallen deze impulsen samen dan wordt een transistor geleidend,
en is het in 5 getekende 'schakelaartje’ gesloten.
C408 en R431 staan nu parallel met punt 12 van het IC, waardoor
de tijdconstante groot is.
De gevoeligheid voor storing is nu gering, het houdgebied groot
en het nu onbelangrijke vanggebied klein. Is de lijnoscillator niet
gesynchroniseerd dan is de getekende schakelaar geopend,
C408 is afgeschakeld, de tijdsconstante klein. Tevens wordt de
regelsteilheid van fazediscriminator 2 vergroot. De nu onbelang
rijke stoorgevoeligheid is groter, het vanggebied groot en de
vereiste tijd om de PLL te synchroniseren klein is. Is de PLL ge
synchroniseerd, dan bedraagt de spanning op punt 10 van het IC
ca. 5,6 V. Wordt dit punt naar massa kortgesloten dan wordt de
'schakelaar’ in 5 geopend. De tijdconstante is nu weer klein, deregelsteilheid groot, zodat de PLL fazeveranderingen van de lij
nen bij gebruik van een videorecorder beter kan volgen. Op deze
wijze wordt trekken van het beeld voorkomen. Dit omschakelen
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geschiedt met een programmatoets op het bedieningspaneel en
een extra schakelcontact of transistor, afhankelijk van de uitvoe
ring.
De smoorspoel Dr401 voorkomt dat stoorspanningen, die in het IC
ontstaan, via de bedrading naar het bedieningspaneel instralen
op het HF-gedeelte. Hiermede worden verticale strepen aan de
linker- of rechterkant van het beeldscherm voorkomen. De voorflanken van de in schakeling 6 gevormde lijnfrequente impulsen
ontsteken de eerste thyristor in de lijneindtrap via de uitgangsversterker 7, T401 en T402.
Met deze ontsteking vangt de lijnterugslag aan. Het moment
waarop de terugslag werkelijk aanvangt, hangt echter mede af
van de belasting van de lijneindtrap die o.a. wordt bepaald door
de straalstroom c.q. de helderheid. (Zie de hierna te behandelen
lijneindtrap). Zonder tegenmaatregelen zal het beeld in horizon
tale richting afhankelijk van de beeldinhoud 'schuiven’.
Daarom is in het IC een tweede actieve faze-discriminator, die
zich in schakeling 8 bevindt, aangebracht. Uit lijnoscillator 4
worden hieraan lijnimpulsen toegevoerd, waarvan de faze door
middel van de PLL gelijke tred houdt met die van de lijnsynchronisatie-impulsen uit het zendersignaal. Via punt 7 van de print
R421, R419 en punt 5 van het IC worden tevens lijnterugslagimpulsen uit de lijneindtrap aan schakeling 8 toegevoerd. Ingang 5
van het IC is inwendig voorzien van dioden die het IC beveiligen
indien de spanning van deze impulsen te hoog zou worden, b.v.
bij overslag in het beeldbuiscircuit. Uit het verschil in faze tussen
de genoemde impulsen wordt in schakeling 8 een regelspanning
verkregen die aan punt 4 van het IC beschikbaar is.
Deze regelspanning wordt door C428 ontkoppeld en via punt 3
aan schakeling 6 toegevoerd. De grootte van deze spanning be
paalt het tijdstip waarop de impulsvormer in schakeling 6 'om
klapt', ofwel de voorflank van de afgenomen impuls aan punt 2
van het IC verschijnt. Met R423 wordt een vaste voorinstelling
van de impulsvormer verkregen. Deze voorflank ontsteekt, zoals
reeds vermeld,,de eerste thyristor in de lijneindtrap. De achter
flank is onafhankelijk van de spanning op punt 3. Door de grote
regelsteilheid van de actieve fazediscriminator is de restfout bij
lijnfaze-fouten tot 15 ps kleiner dan 0,5%. Dit is niet alleen van
belang voor een constante beeldcentrering, doch ook voor ’clamping’ en burstuitsleuteling in het reeds behandelde IC TBA560 C.
Met R421 wordt de faze van de aan punt 2 afgegeven impulsvoor84

flank zodanig geregeld dat het beeld 'elektronisch’ in het midden
staat. In afb. 4 is de regeling toegelicht. Met C424 en C426 wordt
voorkomen dat de flanken van de impulsen aan punt 5 van het IC
door de instelling met R421 worden vervormd. De aan punt 2 van
het IC beschikbare lijnfrequente impulsen zijn, buiten de te klèirnai32jjs(8V aan punt31
.mml2jjS(6Vaan punt3)
'voort
uitgangssignaal
punt 2 IC

uit voorHank
verkregen tnggermpuls
aan punt 9 van de print
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eerste thyristor
kan worden ont.
stoken

S

Afb. 4.

Regeling lijnterugslag.

ne amplitude, niet geschikt om de eerste (terugslag) thyristor te
ontsteken.
De eerste thyristor geleidt gedurende de eerste helft van de te
rugslag ofwel ca. 6 ps. Ruim voor het verstrijken van deze 6 ps
moet de gatespanning weer nul zijn. Ontsteken gaat 'uitstekend’,
doch de impulsduur is te lang.
De beschikbare impulsen zijn, zoals uit de gegevens blijkt,
12 ... 32 ps breed. Om toch smalle naaldimpulsen te verkrijgen,
worden de aan punt 2 beschikbare impulsen door C431 en R449
gedifferentieerd en door T401 versterkt. T401 geleidt alleen tij
dens de positieve toppen die uit de voorflanken worden verkre
gen. Ook uit oscillogram 49 Z blijkt dat T401 tijdens de positieve
pieken geleidt en voor de uit de achterflanken voortkomende
negatieve impulsen is gesperd. 'Intern' is punt 2 van het IC door
dioden tegen overspanning beveiligd.
R425 begrenst de uitgangsstroom van schakeling 7. De door
T401 versterkte impulsen worden opnieuw gedifferentieerd door
R455 en C438. Na versterking door T402 worden de positieve
naaldimpulsen aan de gate van de eerste thyristor in de lijneindtrap toegevoerd. De oneffenheden tussen deze impulsen worden
veroorzaakt door de terugwerking van deze thyristor. C430,
C434, C436 en C443 filteren de hoogste harmonischen uit waar
door storing, zoals bij Dr401 is beschreven, wordt voorkomen.
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Impulsversmalling t.b.v. burstuitsleuteling
In het chromasignaal bevinden zich .uiteraard geen synchronisatie-impulsen. Toch is een restant van deze impulsen in de vorm
van hogere harmonischen en fazesprongen aanwezig. Deze ont
staan in de m.f.-versterker en zijn in het chromasignaal aanwezig
tijdens de flankenvan de synchronisatie-impulsen. In verband
met de stabiliteit van de hulpdraaggolfoscillator is het gewenst
de burstuitsleuteling zodanig uit te voeren dat de ’burstgate’
alleen tijdens de achterstoep van de lijnterugslag-onderdrukking
is geopend. Ook bij een niet ruisvrij chroma-signaal is dit van
belang.
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Schakeling voor versmalling van de lijnterugslagimpulsen ten
behoeve van burstuitsleuteling en clamping.

In afb. 5 is deze schakeling die zich op de O-steekprint bevindt,
separaat weergegeven. De lijnterugslagimpulsen die op punt 7
van de print binnenkomen, fungeren, indien C445 en C447 even
buiten beschouwing worden gelaten, als positieve emitterspanning of - wat op hetzelfde neerkomt - als negatieve collectorspanning voor T403 tijdens de lijnterugslagtijd. De negatieve im
pulsen op de basis zorgen ervoor dat T403 volledig geleidend
wordt zodat op de collector positieve impulsen beschikbaar zijn.
Door middel van C445 en C447 echter wordt de basis tijdens de
spanningssprong van de voorflanken sterk positief. Door de lage
waarden van R445 en R447 ten opzichte van R446 en R444, wordt
C447 aan de kant van de basis sterk positief. C445 draagt bij tot
een snelle lading van C447.
T403 blijft gesperd tot C447 via R444 en R446 zover ontladen is
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dat deze door de impulsen op de basis wordt geopend. C447
wordt bij dit ’kantelpunt' zeer snel ontladen waardoor de ver
traagde voorflank zeer steil verloopt. Met R444 wordt de tijdcon
stante zodanig ingesteld dat het burstsignaal niet in tijd wordt
begrensd.
De vraag is: 'waarom is deze schakeling niet bij of op de CYsteekprint, waar deze impulsen thuis horen, ondergebracht?' Wel,
er is een IC op komst waarin deze schakeling is ondergebracht.
De O-steekprint wordt dan zodanig gewijzigd dat T403 vervalt en
toch met de huidige uitvoering verwisselbaar is.

Technische gegevens van de TBA920
Max. voedingsspanning aan punt 1

13,2 V

Max. opgenomen vermogen

600 mW

Omgevingstemperatuur (in bedrijf)

-20 ... + 60 °C

Videosignaal aan punt 8
a. nom. ingangsspanning (sync. impulsen
3 Vu
positief)
b. opgenomen stroom tijdens sync. impul100 pA
sen
Uitgangssignaal (sync. impulsen)
aan punt 7

ca.10 Vu

Stooronderdrukking punt 9
30 'pA.. .10 mA
a. opgenomen stroom tijdens 'sperren’
b. ingangsspanning waarbij de synchroni0,7 V
satie-scheider 'spert’
Vereiste lijnterugslag-impulsen t.b.v. om
schakeling van de tijdconstante en beeldca. 1 Vu
centrering aan punt 5
Tijdsduur van deze impulsen

10 ps
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Aan punt 2 beschikbare impulsen voor stu
10 Vu
ring lijneindtrap
Tijdsduur van deze impulsen bij gesyn
chroniseerde lijnoscillator en een spanning
12...32 ps
van 6 ... 8 V aan punt 3
Toelaatbare tijd tussen de voorflanken van
de impulsen aan punt 5 en die aan punt 2
Q ... 15 MS
(zie ook tekst)
Restfout tussen deze impulsen na uitrege<0,5%
ling
Eigen frequentie bij 3,3 kQ tussen punt 15
15625 Hz
en massa
Frequentieverandering bij daling van de
voedingsspanning tot 4 V

<10%

Gevoeligheid van frequentie-regeling
Fo

I (punt 15)

16,5 Hz/mA

Uitgangsspanning actieve fazediscrimina0,8 ... 5,5 V
tor aan punt 12
ca. 1000 Hz
Vang- en houdgebied PLL
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Lijneindtrap met
’twee-thyristorschakeling’
Iets over thyristoren in het algemeen
Een thyristor kan als een ideale schakelaar worden beschouwd
die aan de gate vrijwel geen energie vraagt om volledig in gelei
ding te komen. De schakelsnelheid moet echter in verband met
de lijnfrequentie en de daaruit voortvloeiende korte terugslagtijd
zeer groot zijn. De capaciteiten van de sperlagen onderling moe
ten zo gering zijn dat de thyristor niet ontsteekt bij het snel oplo
pen van de anodespanning. De maximaal toelaatbare anodepiekspanning moet ca. 1000 V bedragen, de anodepiekstromen be
dragen (bij 110°) ca. 15 Au. Na het doven mag de tijd, tot de
anodespanning met 200 V/ps kan aanstijgen, niet langer dan
4 ps bedragen.
Het is hier niet de plaats om over voor- en nadelen ten opzichte
van transistorschakelingen te schrijven, beide schakelingen kun
nen uitstekend functioneren.
Fabrikanten, die zweren bij een transistorschakeling, produceren
thyristoren en omgekeerd. Wel zijn wij van mening dat bij de
behandeling van een twee-thyristor- of commutatieschakeling,
iedere vergelijking met de conventionele- en de transistorschake
ling terwille van de duidelijkheid beter achterwege kan blijven.
Het ontsteken van een thyristor kan op twee manieren geschie
den.
1. Bij een positieve spanning op de anode ontsteekt de thyristor
bij een positieve spanning van enkele volts op de gate.
Deze, de meest gebruikelijke methode, wordt'toegepast bij de
eerste of terugslag-thyristor.
2. De gate is reeds positief, de thyristor ontsteekt nu bij het posi
tief worden van de anode. Deze methode wordt bij de tweede
of heenslag-thyristor toegepast.
Op de thyristor zelf zullen wij niet verder ingaan, hierover is
voldoende geschreven.
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In de beschrijving wordt (tenzij anders vermeld) uitgegaan van
stromen die totaal afwijken van de oscillogrammen in de schakeling welke de spanningsvormen weergeven.
In afb. 1 is de schakeling in een zeer vereenvoudigde vorm weer
gegeven. Door de lage impedantie van de toroïd-afbuigspoel kan
deze via Ca direct aan de schakeling worden aangesloten. De
lijntrafo vervult slechts de functie van hoogspanningstransformator en levert de vereiste hulpimpulsen. De schakeling wordt
in fazen behandeld.
U+L2 +L3= 11003

L2

U

Cv=a0U.CI0l6.CI0IS.ea

/
JYYY\
U
ThI

Ca= CI02I

II
Th2
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5^.r a/bwgspoH

X
cvnpwatiecircwt
(aanvulling energir)

hemslaggrcuit

ttrugslagcircuit

Afb. 1. Principe-schakeling.

Eerste helft lijn-heenslag
Aangenomen wordt dat de elektronenstralen zich aan de linker
kant van het beeldscherm bevinden. Op dat moment is het afbuigveld maximaal. De capaciteit van Ca is zo groot gekozen dat
bij 'overname’ van de energie, die zich in de La bevindt, de span
ning over deze condensator vrijwel constant blijft. De kleine vari
atie die optreedt, zorgt voor de noodzakelijke ’S’ correctie, welke
nu eenmaal nodig is bij een betrekkelijk vlak beeldscherm. Om
deze reden wordt Ca dikwijls ’tangenscondensator’ genoemd.
tl

Lv*L3

t2

r—'VY'—l£r

I

02

lijn gtzperd

L

X

'AZ

La

I

Afb. 3. Spanningsverloop 1e
Afb. 2. 1e helft van de lijnheenslag.
helft van de lijnheenslag.
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De in de afbuigspoel aanwezige energie (in joule) is nu gelijk aan
1/2 La. imax2. Hierin is La de zelfinductie in henry en imax de op dat
moment vloeiende stroom in ampère bij een niet verzadigde
kern! Deze energie wil zich verplaatsen en zal dit doen via de
diode D2. De stroom zal nu vloeien volgens de aangegeven rich
ting. Deze stroom kan slechts lineair met de tijd afnemen tot nul.
In afb. 3 is het verloop aangegeven waarbij de stroom tussen t1
en t2 afneemt tot nul. Op het moment t2 bevindt zich alle energie
in Ca. (De verliezen worden even buiten beschouwing gelaten).
Deze bedraagt y2 Ca. v2 joule. Hierin is C de capaciteit in farad en
v de maximale spanningsverandering over de condensator.
ontstnkpunt
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,Ca

1

La
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I
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Afb. 4. 2e helft van de
lijnheenslag.

Afb. 5. Spanningsverloop 2e
helft van de lijnheenslag.

Tweede helft lijn-heenslag
Op het moment t2 in afb. 5 is, zoals later wordt toegelicht, de
gatespanning van Th2 zo positief dat deze kan ontsteken. De
energie die van La naar Ca is gevloeid, zal zich weer naar La
verplaatsen. De stroom die nu vloeit, is tegengesteld aan die in
afb. 2. Door de nu positief wordende anode ontsteekt Th2. D2 is
nu gesperd en de situatie is zoals in afb. 4 is weergegeven.
Tussen t2 en t4 neemt de afbuigstroom toe tot deze zijn maxima
le waarde heeft bereikt. Op het moment t3 wordt echter de eerste
thyristor ontstoken door een positieve impuls uit de lijnoscillator.
Op dit moment is - zoals later wordt toegelicht - Cv geladen met
de in afb. 4 aangegeven polariteit. De situatie is nu zoals in afb. 6
is weergegeven.
Door het ontsteken van Th1 ontstaat een resonantiekring ge
vormd door Lv en Cv. De resonantie-frequentie is iets groter dan
voor de terugslagtijd is gewenst. (Bij verschillende schakelingen
is Lv regelbaar om, voor een lage Ri van de schakeling, de opti
male resonantiefrequentie in te stellen).
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Via Th1 en D2 vloeit nu een stroom die de in Cv opgebouwde
energie naar het heenslagcircuit verplaatst. Door de lage weer
stand van D2 vloeit deze resonantiestroom buiten de afbuigspoel
om. Ca blijft door deze stroom aan de linkerkant gemiddeld 70 V
positief. De afbuigstroom blijft, zoals in afb. 7 is aangegeven,
tussen t3 en t4 lineair met de tijd verlopen. De stromen door Th2
en D2 zijn echter tegengesteld. Zijn deze stromen op het moment
t4 aan elkaar gelijk dan is de stroom door Th2 nul, waardoor
deze afschakelt.
Vrijwel gelijktijdig is de resonantiestroom van Lv en Cv zover
afgenomen dat D2 eveneens niet meer geleidt.
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resonantiestroom ly/Cy

Afb. 6. Situatie aan het einde
van de heenslag.

Afb. 7. Spanningsverloop aan
het einde van de heenslag.

Eerste helft lijnterugslag
In afb. 8 is de situatie weergegeven na het sperren van Th2 en
D2. Slechts Th1 is nu geleidend. De stroomrichting in de afbuig
spoel blijft gelijk, doch neemt lineair met de tijd af tot de energie
zich in Ca en Cv bevindt. De zelfinductie van Lv is klein ten opzich
te van La zodat de totale zelfinductie bij de situatie van afb. 8
slechts weinig is toegenomen. Cv is klein ten opzichte van Ca.
ti 15
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Afb. 8. 1e helft van de lijnterugslag.
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L
Afb. 9. Spanningsverloop 1e
helft van de lijnterugslag.

De resonantie-frequentie van het circuit is lager dan die van Lv
en Cv separaat, doch aanzienlijk hoger dan die van het heenslagcircuit in afb. 2 en 4. Door deze aanzienlijk hogere resonantiefrequentie zal de lineaire stroomverandering in La tussen t4 en t5
zeer snel verlopen, zoals voor de terugslag is gewenst. Bij t5 is
de stroom door Th1 nul, waardoor deze afschakelt.

Tweede helft lijnterugslag
De situatie is nu zoals in afb. 10 en 11 is weergegeven. De ener
gie bevindt zich in Cv en Ca en zal zich in de tijd t5 tot t6 verplaat
sen naar La, waarbij de stroom weer toeneemt tot maximum. De
situatie is nu weer gelijk aan die in afb. 3, het moment waarop de
eerste helft van de heenslag aanvangt.
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Afb. 11. Spanningverloop 2e
helft van de lijnterugslag.
Afb. 10. 2e helft van de lijnterugslag.
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Aanvulling energie
In afb. 12 is het circuit afgebeeld zoals dat ontstaat tijdens de
terugslagtijd. Th1 is gedurende de eerste, D1 tijdens de tweede
helft geleidend. Th2 is, zoals in afb. 5 is aangegeven, iets eerder
geopend. Vanaf dit moment tot het einde van de terugslagtijd is
de onderkant van L1 met massa verbonden. In L1 wordt geduren
de deze tijd energie opgebouwd. Door de grote zelfinductie van
L1 is deze aan het einde van de terugslagtijd nog niet verzadigd.
(Zou dit wel het geval zijn dan houdt de tegen-EMK op te bestaan
en gedraagt L1 zich ohms; de stroom wordt dan ontoelaatbaar
groot). Na de terugslagtijd is gedurende de gehele heenslagtijd
de verbinding van L1 met massa onderbroken.
In afb. 13 is het circuit afgebeeld zoals dit ontstaat tijdens de
heenslag. Tijdens de eerste helft is D2 geleidend, tijdens de
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tweede helft Th2. De rechterkant van Cv is op deze wijze gedu
rende de gehele heenslag met massa verbonden. De energie die
tijdens de terugslagtijd in L1 is opgebouwd, vloeit nu via L3 naar
Cv zodat deze wordt geladen. De onderkant van L1 is in dit geval
terwille van de duidelijkheid met massa verbonden. De voedings
spanning aan de onderkant van L1 is klein ten opzichte van de
spanning aan de bovenkant en dus relatief.
Gedurende de tijd dat er stroom via L3 naar Cv vloeit, ontstaat op
de onderkant van L2 een oplopende positieve spanning. Deze
spanning wordt via het getekende netwerk zodanig vervormd dat
de gatespahning van Th2 op het moment dat de anode positief
wordt zo hoog is, dat deze ontsteekt. (Zie tweede helft heenslag.)
In afb. 13 is de condensator ’C’ gestippeld getekend. Deze maakt
deel uit van Cv en zorgt voor een 'soepele’ overgang van diodegeleiding naar thyristorgeleiding op het moment t2. Bovendien
wordt in C energie opgeslagen die tijdens de heenslag wordt
afgegeven.
In afb. 14 is het samenspel van de afbuigstroom, de spanning
over de afbuigspoel en de spanning over de eerste of terugslagthyristor weergegeven. Let op dat gedurende de tijd dat D1 en
Th1 geleidend zijn, de spanning op de anode van Th1 op de
massapotentiaal wordt geklemd.

4

Afb. 12. Situatie tijdens de gehele
lijnterugslag.

LJ

Afb. 13. Situatie tijdens de gehele
lijnheenslag.

\
hetnslagtijd
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Het regelen van de beeldbreedte
De regeling van de afbuigstroom ten behoeve van de beeldbreedtestabilisatie kan niet door regelingen aan de thyristoren
zelf geschieden. Een thyristor is geheel geleidend of gesperd. Bij
het regelen van de beeldbreedte wordt bij ’twee-thyristor scha
kelingen’ de aanvulling van de energie aan Lv en Cv beïnvloed.
We zullen twee methoden behandelen.
t3t<
t3 U

afbuigstroom
door La

tl
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geleidingstijd
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Afb. 14. Het samenspel van afbuigstroom, spanning over de
afbuigspoel en spanning op de anode van Th 1 gedurende
één lijntijd.
1. ’Terugstroomregeling’ zoals toegepast in de hierna te behan
delen schakeling:
In afb. 12 is aangegeven hoe in L1 tijdens de terugslag ener
gie wordt opgeslagen. Tijdens de heenslag vloeit een deel van
deze energie als laadstroom naar Cv. Een deel vloeit echter na
enige tijd terug in de voedingsbron. Door deze stroom eerder
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te blokkeren, blijft een groter deel van de energie in het cir
cuit. Door eerder ’de weg terug’ te openen, vloeit meer ener
gie in de voeding terug. In afb. 15 is het principe weergege
ven.
De +270 V voedingsspanning komt via D3 rechtstreeks op L1.
Wil de stroom na de in afb. 16 aangegeven tijd naar de voe
dingsbron terug vloeien, dan loopt de spanning op de niet
geleidende Th3 op tot ca. 600 V. Op het gewenste tijdstip
wordt Th3 ontstoken en kan de niet te benutten energie terug
vloeien in de voedingsbron. Na enige tijd vóór de terugslag
daalt de spanning op de anode van Th3 tot nul ten opzichte
van diens kathode en daarbij de stroom tot nul. Th3 schakelt
af. Tijdens de terugslag vloeit via D3 weer stroom door L1.
(Zie aanvulling energie).

3

Afb. 15. Het 'terugstroom' circuit.
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Afb. 16. Regeling van het moment waarop Th 3 wordt ontstoken.
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Afb. 17. Beeldbreedte-regeling met een transductor.

Bij 'service werkzaamheden' kan men Th3 kortsluiten. De aan
de schakeling toegevoerde energie is dan minimaal zodat de
kans op het defect gaan van componenten aanzienlijk wordt
beperkt.
2. Regeling met een transductor.
In afb. 17 is een veel toegepaste schakeling met een transduc
tor afgebeeld. Is de regelstroom minimaal dan is de zelfinductie van de transductor maximaal. De overgebrachte energie is
eveneens maximaal. Bij een grotere regelstroom neemt de
zelfinductie af, de totaal opgenomen energie eveneens. D4
voorkomt dat de voedingsspanning bij een lagere spanning op
de bovenkant van ’L1' via de belastingswikkeling op het ge
noemde punt komt.
In afb. 18 is de complete schakeling van de lijneindtrap afge
beeld. Via L1001 worden de lijnfrequente impulsen uit de lijnoscillator aan de gate van de eerste thyristor toegevoerd. L1001,
L1002 en C1011 voorkomen dat door het snelle schakelen van
Th1 ( = ITD1001) stoorstraling naar buiten optreedt. Th1 en D1
zijn gezamenlijk in één behuizing ondergebracht. In het chassis
zijn echter extra gaten aangebracht, zodat ook een aparte thyris
tor (b.v. BT120 van ITT) en diode (BY189 van ITT) gemonteerd
kunnen worden. Het hoogdoorlaatfilter, gevormd door R1011 en
C1012, vermindert de stijgtijd kort na het ontsteken van Th1.
Oscillaties van Th1 en D1, die herkenbaar zouden zijn aan de
onderkant van oscillogram 52 Z, worden op deze wijze voorko
men. L1003 is als transductor getekend en uitgevoerd doch heeft,
zoals uit de voorgaande beschrijving is gebleken, een geheel
andere functie. Door deze transductor-opbouw kan met slechts
één kern worden volstaan zonder dat de wikkelingen 3-4 ( = L1)
en 1-9 ( = L3) elkaar in grote mate beïnvloeden. Via de wikkeling
5-6 wordt met C1013, R1012 en L1005 de juiste toename van de'
positieve gatespanning aan Th2 verkregen. R1015 begrenst de
gatestroom van Th2. De combinatie die zich in ITD1002 bevindt,
kan worden vervangen door de BT119 en BY189.
Met het getekende omschakelcontact kan C1018 of C1019 paral
lel worden geschakeld aan C1015 en C1020. Bij dit contact staat
(in het schema) 'hoogspanning' wat niet geheel juist is.
Het veranderen van de capaciteit tussen het midden van C1014
en C1016 en massa heeft meer invloed op de afbuigstroom dan
op de hoogspanning. Met de beschreven beeldbreedteregeling
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/\fb. 18. De complete schakeling van de lijneindtrap.
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regelen we de hoogspanning en de beeldbreedte met gelijke
tred.
Een kenmerkende eigenschap van de twee-ttiyristor schakeling
is dan ook dat het verband tussen de beeldbreedte en de hoog
spanning instelbaar is. Tijdens de fabricage wordt via de terugstroom-thyristor de beeldbreedte ingesteld. Daarna wordt de
hoogspanning, die 25 kV met een tolerantie van 1 kV moet bedra
gen, gemeten.'Klopt de hoogspanning niet dan wordt een andere
’instelcombinatie’ gezocht.
L1004 gedempt door de parallelschakeling van R1013 en R1014,
voorkomt te grote piekstromen die ontstaan door het snelle scha
kelen van de thyristoren. L1006 vormt, gedempt met R1016 de
lineariteitsregelaar. C1021 is ’Ca’ uit de voorgaande beschrijving,
de capaciteit is zo bemeten dat de geringe spanningsvariatie
hierover de ’S-correctie’ tot stand brengt.
De hoogspanningstrafo ZTR1001 staat parallel met Th2 en dient,
zoals reeds eerder vermeld, alleen als ’hulptrafo’. C1023 voor
komt dat de bij de tweede helft van de heenslag genoemde +70V
aan de linkerkant van C1021 wordt kortgesloten met massa.
De condensatoren met een sterretje, C1021 hoort daar ook bij,
zijn speciale condensatoren met een zeer geringe verlieshoek.
Deze mogen, indien noodzakelijk, alleen worden vervangen door
de origineel toegepaste typen. Door de grote piekstromen en
snelle stroomveranderingen worden condensatoren die niet op
deze taak zijn berekend zeer warm en is het einde snel nabij. Via
L1007 worden lijnimpulsen aan D1004 en D1005 toegevoerd. Met
R1017 komt de horizontale beeldcentrering tot stand. Afhankelijk
van zijn stand is de extra gelijkstroom door de afbuigspoel maxi
maal via D1005, in het midden nul of via D1004 tegengesteld.
Van punt d van de hoogspanningstrafo worden lijnfrequente im
pulsen afgenomen en door D306 gelijkgericht. De verkregen ge
lijkspanning dient als voedingsspanning voor de rastereindtrapen de RGB-matrix (TBA530). Van punt 9 ofwel de anode van Th2
worden via R1025 en D1006 impulsen afgenomen en gelijkge
richt. Deze verkregen gelijkspanning dient als scherm rooste rspanning voor de beeldbuis (interne helderheid).
De benodigde 240 V voedingsspanning voor de RGB-eindtrappen
wordt eveneens door gelijkrichting van lijnimpulsen verkregen.
Via R377 met D308 en R381 met D309 wordt over R379 ook een
gelijkspanning verkregen. Via de loper van R379 wordt, afhanke
lijk van de stand, een positieve of negatieve spanning ten behoe99

ve van de beeldcentrering aan de verticale afbuigspoelen toege
voerd.
Vanaf punt c en R1005 worden impulsen aan de schakeling, die
zich op de R- ( = regelschakeling) steekprint bevindt, toegevoerd.
Uit deze impulsen wordt een gestabiliseerde 12 V spanning ver
kregen, die van punt 4 wordt afgenomen. Aan de punten 5 en 6
worden impulsen toegevoerd die door de beveiligingsschakeling
op de R-steekprint worden ’afgetast’. Zijn deze impulsen te groot
of te klein dan wordt de spanning die aan punt 4 aanwezig is,
uitgeschakeld. De lijnoscillator levert in dat geval geen impulsen
aan Th1. De lijneindtrap staat nu 'stil* en trekt, behoudens een
kortsluiting in het +315 V circuit, geen stroom. De +270 V, die
aan punt 10 van de R-steekprint wordt toegevoerd, is eveneens
via een later te bespreken schakeling beveiligd.
Van punt f op de hóogspanningstrafo wordt een negatieve gelijk
spanning, die afhankelijk is van de straalstroom, aan de regel
schakeling op de R-steekprint toegevoerd. Bij een te grote
straalstroom wordt eveneens de voedingsspanning aan punt 4
uitgeschakeld. De schakelingen op de R-steekprint worden in het
volgende hoofdstuk behandeld.
Wat heeft het verkrijgen van voedingsspanningen uit de lijneind
trap voor voordelen? Uitsluitend besparing aan materiaal om de
'stijgende arbeidsloonkosten en de concurrentie zo goed moge
lijk het hoofd te bieden.
Er wordt bij de hoge rimpelfrequentie van 15625 Hz een uitste
kende afvlakking verkregen met kleine en dus goedkope con
densatoren. Ook de netvoedingstrafo kan, zoals later zal blijken,
aanzienlijk kleiner uitvallen.

Servicetips voor deze schakelingen
in het algemeen
Het defect raken van een hoogspanningscascade of te grote
straalstroom kan, behoudens bij een ver doorgevoerde elektro
nische beveiliging, de tweede thyristor onbruikbaar maken. Deze
heeft dan door de inwendige kortsluiting een zeer lage weer
stand. Is dit het geval, dan is het oscillogram op de anode van
Th1 aan de bovenkant vlak. Door de anode van Th2 kort te slui
ten naar massa zal bij een kortsluiting van Th2, het gemeten
oscillogram op Th1 niet of nauwelijks veranderen.
Sluit nooit de gate naar massa kort.
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Is of wordt Th2 tussen anode en kathode kortgesloten dan is de
door de schakeling opgenomen stroom ca. 1/3 van die bij normaal
bedrijf. Blijkt Th2 beschadigd dan is het de vraag, ging deze
spontaan defect of is overbelasting de oorzaak. Vervang Th2 in
dat geval. Behandel de isolatieschijf (vervangen is beter) met
zorg in verband met de hoge spanning tussen de anode (= huis)
en massa. Gebruik altijd warmtegeleidingspasta. Ook het voor
alle zekerheid aanbrengen van twee schijfjes is met betrekking
tot de koeling een verkeerde gewoonte! Schroef de thyristor wel
goed vast, doch niet zo vast dat deze wordt kromgetrokken! Ver
laag nu vóór het inschakelen de toegevoerde netspanning met
een regeltrafo van 80 ... 100 V. Stel, indien aanwezig, de beveiligingsschakelingen buiten werking en vervang, indien nodig, de
verkregen voedingsspanning door een externe voedingsbron. In
de schakeling van afb. 18 wordt 10 ... 12 V toegevoerd aan punt
4 van de R-steekprint en R1005 wordt losgenomen. Is geen laagspanningsvoeding voorhanden dan lukt het ook met drie in serie
geschakelde 4,5 V batterijen. Het prettige van twee-thyristorschakelingen is dat ook bij lage voedingsspanning de thyristoren
als schakelaars blijven werken.
!s bij deze lage spanning de schakeling in orde en niet overbe
last dan zijn de oscillogrammen naar evenredigheid kleiner,
doch de vorm blijft vrijwel behouden.
De ontsteekspanning aan de gate van Th2 heeft zoveel reserve
dat deze, ook bij kleinere stromen in de schakeling, Th2 blijft
ontsteken.
Controleer of de oscillogrammen kloppen. Bestudeer deze nauw
keurig. Bij deze lage voedingsspanning is de schakeling volko
men ’kortsluitvast’. Zelfs het kortsluiten van de hoogspanning en
een defecte cascade brengen geen schade aan de overige com
ponenten met zich mee. Is de cascade defect dan is oscillogram
55 Z meestal 'gerimpeld’. Wordt in dat geval de cascade losge
nomen dan is genoemd oscillogram weer normaal.
Schakel echter nooit het apparaat in bedrijf met een losgenomen
diode of thyristor!
Kloppen de oscillogrammen, verbindt dan de oscilloscoop met de
anode van Th1 en voer de netspanning langzaam op. Gaat er met
het oscillogram iets mis, verlaag de netspanning dan zover tot
het oscillogram weer in orde is. Controleer de condensatoren
met het sterretje op kortsluiting en capaciteit. De capaciteit van
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C1021 kan de helft zijn doordat inwendig twee exemplaren paral
lel zijn geschakeld en één hiervan is onderbroken.
Bij een afwijking van een van deze condensatoren kan de inwen
dige weerstand van de schakeling te groot zijn. In dat geval
'pompt’ het beeld bij variatie van helderheid. Wordt aan een van
de condensatoren getwijfeld en is het juiste vervangingstype niet
bij de hand, dan kan een proef met een gewone condensator
worden genomen. Echter alleen ter beproeving. Controleer de
spoelen en transductor op scheuren in de kern.
Is Th1 of D1 inwendig kortgesloten dan is er stroomafname via
R1010, doch het oscillogram op de anode van Th1 is niet aanwe
zig. Ook kan het gebeuren dat er een grote stroomafname door
Th1 optreedt, zonder dat statisch een afwijking aan Th1 wordt
gemeten. Boven een bepaalde spanning op de anode ontsteekt
de transistor zichzelf. Normaal ontstaat deze zelfontsteking iets
onder de maximale anodespanning. 'Jankt' de schakeling, b.v. op
de halve lijnfrequentie, dan kan een thyristor te traag zijn zodat
deze om de andere lijn ontsteekt. Is de ’dooftijd’ van Th1 te lang
dan kan een te grote belasting van de voeding optreden zonder
dat statisch een kortsluiting wordt gemeten. Dikwijls treedt dit
verschijnsel op bij programma-omschakeling als een vrij plotse
linge lijnfrequentie- en helderheidsvariatie plaatsvindt.
Het beeld 'flitst' dan even in een verticale lijn. Bovengenoemde
twee fouten komen echter niet vaak voor, doch het kan gebeuren.
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Regel- en
beveiligingsschakelingen

Afb. 1.

R-steekprint waarop de regel- en beveiligingsschakelingen
zijn ondergebracht.

Op de R-steekprint (afb. 1) zijn de volgende schakelingen onder
gebracht.
1% Een 12 V stabilisatieschakeling met het IC TDA1412 (= L130)
van SGS/Ates. Dit IC begrenst bij kortsluiten de stroom tot
ca. 100 mA.
2. Vertragingsschakeling voor bovengenoemde functie.
3. Straalstroombeveiliging.
4. Beveiliging van de lijneindtrap tegen overbelasting en te grote
afbuigstroom.
103

5. Beeldbreedteregeling en stabilisatie met de reeds behandel
de terugstroomregeling.
In afb. 2 is het blokschema van de TDA1412 afgebeeld. Afb. 3
geeft het schema weer waarbij de blokken van afb. 2 door gestip
pelde lijnen zijn aangegeven. Het 'binnengeheimen’ laten we aan
de puzzelaars onder u over.
In afb. 4 is de stroom als functie van de belasting weergegeven.
Zoals blijkt, neemt de stroom bij een te grote belasting af. Bij
volkomen kortsluiten van de uitgang tegen massa is de uitgangsstroom - afhankelijk van de toleranties - 100 .. . 200 mA. (Tole
ranties van IC’s moeten niet onderschat worden en zijn dikwijls
onderwerp van gesprek tussen de toestelfabrikant en de fabri
kant van de IC’s).
De mogelijkheid van kortsluiten wordt in de beveiliging betrok
ken. Tussen de uitgang van de TDA1412 en massa is een thyristor geschakeld die wordt ontstoken als er 'iets mis gaat'. Deze
thyristor blijft geleiden tot de netspanning wordt uit- en opnieuw
ingeschakeld. Is de ontvanger geheel in orde dan is alles weer
normaal in bedrijf.
In afb. 5 is de schakeling die zich op de R-steekprint bevindt,
afgebeeld. Deze wordt aan de hand van de hierboven gegeven
opsomming van functies behandeld.

Gestabiliseerde 12 V voedingsbron voor de IC’s
en rasteroscillator
Bij het inschakelen van de ontvanger wordt, via de voedingstrafo
en de bruggelijkrichter GL651, een positieve spanning van 8 V
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Blokschema TDA1412 ( = L130).
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aan punt 3 van de steekprint toegevoerd. Als gelijkrichter fun
geert slechts de diode die linksboven is getekend. Deze zoge
naamde ’aanloopspanning’ komt via D1104 op de ingang van de
TDA1412. Dl 111 is nu gesperd. Gelijktijdig komt deze spanning
via R1128 op Cl 113; de zenerdiode D1112 begrenst deze span
ning tot 4,7 V. C1113 is echter ongeladen zodat de rechterkant
positief wordt. Door deze spanning wordt T1104 geheel geleidend.
Via de nu geleidende T1104 en R1126 wordt de uitgang van de
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TDA1412 kortgesloten met massa. De op punt 4 van de print
benodigde spanning voor de rasteroscillator en de IC’s is, zolang
T1104 geleidt, niet aanwezig.
Gedurende de tijd dat C1113 wordt geladen, wordt echter de
beeldbuis gedemagnetiseerd.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat de kleurzuiverheid van
de beeldbuis onder bepaalde omstandigheden beter is, als de
demagnetisatie bij niet werkende rasteroscillator geschiedt.
De eenvoudigste methode is de voedingsspanning vertragen tot
de demagnetisatie ’is volbracht’. Is C1113 gedeeltelijk geladen,
dan is de basisspanning van T1104 zover afgenomen dat deze
minder gaat geleiden. Op punt 4 van de print neemt de spanning
- van nul af - toe. Via R1129 wordt de basis van T1105 positief
zodat deze gaat geleiden en de linkerkant van C113 op massapotentiaal komt te liggen.
Door de rondgaande versterking van T1104 en T1105 geschiedt
het ’inschakelen’ van de zgn. aanloopspanning zeer snel. Is de
aanloopspanning op punt 4 van de print aanwezig, dan gaat de
gehele ontvanger werken, dus ook de lijnoscillator en -eindtrap.
Op punt 2 komen nu lijnimpulsen die door D1111 worden gelijk
gericht zodat op C1111 een spanning van 17 V aanwezig is. Door
de hoge spanning, vergeleken met die op punt 3 van de steekprint, spert D1104. Op de uitgang van de TDA1412 is nu 12 V
beschikbaar.
De voedingstrafo is zeer klein en levert slechts de benodigde
voedingsspanning voor het starten van de ontvanger, het geluidsgedeelte en de gloeidraad van de beeldbuis. Door kortslui
ten van de contacten aangegeven met ’B’ kan voor servicedoeleinden de vertraging buiten werking worden gesteld.

Straalstroombeveiliging
Deze staat los van de behandelde straalstroombegrenzing en
dient voor het beveiligen van de hoogspanningscascade en lijneindtrap bij overslag in het beeldcircuit. Tevens treedt deze in
werking tijdens defecten waarbij een zeer grote straalstroom kan
optreden. De straalstroom, waarbij deze schakeling de 12 V voe
dingsspanning uitschakelt, bedraagt 5 mA of meer. Deze hoge
straalstroom is bij een goed functionerende straalstroombegren
zing met de helderheids- en contrastregelaar niet bereikbaar.
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Aan punt 8 van de steekprint wordt via R1008 een spanning toe
gevoerd die bij een grotere straalstroom meer negatief wordt.
Wordt de straalstroom zo groot dat deze spanning boven 10 V
komt, dan gaat de zenerdiode D1114 geleiden. Geleidt deze zo
lang tot C1115, die vergroot is tot 50 pF, is geladen en loopt de
spanning op tot ca. -11,3 V, dan gaat de zenerdiode D1113 even
eens geleiden. D1113 is een 2,7 V exemplaar, de spanning aan
de kathode bedraagt 1,4 V. Voor het in geleiding komen, is dus
-1,3 V op de anode nodig. T1103 is geheel geleidend - op welke
wijze komt nog ter sprake - zodat de collector vrijwel op massapotentiaal ligt. Komt de spanning op punt 8 van de print boven
-11,3 V, dan wordt de basis van T1103 minder positief waardoor
de collectorspanning stijgt.
Via D1110 wordt de gate van de thyristor Th1102 positief zodat
deze ontsteekt. Th1102 blijft nu geleiden en sluit via R1126 de
uitgang van de TDA1412 kort met massa. C1114 en C1115 zorgen
dat de beveiliging niet bij een zeer korte spanningspiek in wer
king treedt. Door de contacten die met ’A’ zijn aangegeven, kan
voor servicewerkzaamheden de beveiliging buiten werking wor
den gesteld.

Beveiliging lijneindtrap
a. Tegen te grote afbuigstroom.
Aan punt 6 van de steekprint worden lijnfrequente impulsen
toegevoerd en door D1103 gelijkgericht. Op C1104 ontstaat nu
een gelijkspanning van ca. 42 V. Deze gelijkspanning wordt
door de 51 V zenerdiode D1108 geblokkeerd. Wordt de ampli
tude van de impulsen op punt 6 van de print zo groot dat
D1108 gaat geleiderf, dan wordt Th1102 eveneens ontstoken.
D1110 voorkomt dat de positieve spanning die Th1102 moet
ontsteken, wordt kortgesloten tegen de col lector van T1103.
b. Tegen te grote belasting.
Bij een te grote belasting zal de amplitude van de impulsen op
punt 6 van de print dalen! Bij normale amplitude is de span
ning op C1104 42 V. R1130 en R1131 zorgen dat de basisspan
ning van T1103 1,4 V bedraagt. T1103 is met deze basisspan
ning geheel geleidend zodat de collector vrijwel op massapotentiaal ligt. Neemt de spanning op C1104 door een te kleine
amplitude af, dan daalt beneden ca. 15 V de basisspanning
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van T1103 zover dat deze minder gaat geleiden. De collector
wordt positief en D1110 gaat geleiden. Th1102 ontsteekt ook
nu.
Bovengenoemde schakelingen maken de lijneindtrap en het
hoogspanningscircuit volkomen kortsluitvast. Met de later te be
handelen beeldbreedteregelaar R1109 is de beveiliging van de
lijneindtrap te beproeven. Door te draaien van minimum naar
maximum beeldbreedte zal de beveiliging in werking treden, af
hankelijk van de toleranties bij maximum of bij minimum amplitu
de, in ideale omstandigheden in beide gevallen.

Beeldbreedteregeling en stabilisatie
Bij de terugstroomregeling met de thyristor Th1101 zal deze afhankelijk van de situatie - eerder of later worden ontstoken.
Aan de hand van afb. 6a . . . 6f wordt de regeling toegelicht.
Aan punt 5 van de print worden lijnfrequente impulsen toege
voerd die tijdens de terugslag negatief zijn. Via R1113 en de
grote capaciteit van C1105 worden deze impulsen aan de zenerdiode D1106 toegevoerd en begrensd tot 22 V, de zenerspanning.
In afb. 6a is deze spanning weergegeven.
De amplitude van dit signaal (oscillogram 65 Z) is echter onaf
hankelijk van de beeldbreedte. Met het netwerk R1112, C1103,
C1102 en R1111 wordt de blokspanning in afb. 6a omgevormd tot
een zaagtandvormige spanning die in afb. 6b geïdealiseerd is
weergegeven. (In afb. 5 is dit oscillogram 64 Z).
In afb. 6b is de gelijkspanning, die via D1105 bij de zaagtandspanning wordt opgeteld, buiten beschouwing gelaten. Op het
knooppunt van R1107 en R1108 staat echter een spanning die
afhankelijk is van twee spanningen.
1. Via R1108: de +42 V die reeds bij de beveiliging ter sprake
is gekomen en
2. Via R1107: de +270 V die afhankelijk is van de netspanning.
De resulterende spanning wordt aan R1109, de beeldbreedtere
gelaar toegevoerd. Via de loper van R1109 en de zenerdiode
D1105 wordt deze opgeteld bij de zaagtandspanning uit afb. 6b.
Deze spanning is echter 9,1 V te hoog; hij wordt door D1105
verlaagd. (Vergelijk dit met een tegengepoolde in serie gescha
kelde batterij).
Het resultaat is nu een spanning zoals is weergegeven in afb. 6c.
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Niveau a is het normale niveau. Afhankelijk van de gelijkspan
ning, die via D1105 bij de zaagtand uit afb. 6b wordt opgeteld,
kan het ’zaagtandverloop’ in afb. 6c tussen b en c verschuiven.
T1102 is gesperd en zal gaan geleiden op het-niveau dat in
afb. 6c is weergegeven. Via R1104 wordt de basis van de PNPtransistor T1101 minder positief waardoor deze gaat geleiden.
De collectorspanning wordt, zoals in afb. 6e is aangegeven, po
sitief. Via R1103 en C1101 ontstaat op de gate van Th1101 een
positieve spanningssprong zoals in afb. 6f door een naaldimpuls
is voorgesteld. Th1101 ontsteekt op dat moment, zodat de niet be
nodigde energie terug kan vloeien. Voor de eenvoud is in afb. 6
het gemiddelde ontsteekpunt in het midden getekend. In wer
kelijkheid komt dit iets later. Bij een te grote beeldbreedte of
6*ps

0

Wt

o

spammg
op de basis
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bij te grote beeldbreedte.
hogere netspanning of
A ab*kleinere
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•••*
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0
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©
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regelbereik ontsteken Th 1101
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De wijze waarop het ontstekingstijdstip van Th1101 wordt ge
regeld.

netspanning is deze situatie in afb. 6c met b aangegeven. Het
moment waarop T1102 gaat geleiden, komt nu eerder; de overgangen zijn met streeplijnen aangegeven. Bij te kleine beeldbreedte of te lage netspanning komt, zoals via situatie c in afb. 6c
is aangegeven, het moment van ontsteken later. De overgangen
zijn met stippellijnen aangegeven. De regeling is zeer effectief
en regelt de 50 Hz bromspanning, die eveneens op punt 10 van
de print aanwezig is, vrijwel.volledig uit, hetgeen bijdraagt tot
een - verticaal gezien - strak beeld.
C1106 en R1117 'remmen' het snelle schakelen van de Th1101
iets af ter vermijding van de reeds eerder genoemde stoorstralingen.
R1101 is vervangen door een diode. Deze diode waarvan de ka
thode is verbonden met de gate van de Th1101 geeft bij het in
schakelen van de ontvanger een grotere ontsteekzekerheid. De
diode spert op het moment dat de gate positief wordt en voor
komt op deze wijze spanningsdeling, die met een weerstand tus
sen kathode en gate wel zou optreden.
D1102 is een beveiligingsdiode die het gevaar dat de T1102 loopt
bij het uitschakelen van de ontvanger, tegengaat. Het gemiddel
de spanningsniveau aan de bovenkant van C1101 komt dan op
massapotentiaal waardoor de onderkant sterk negatief wordt.
D1102 gaat dan geleiden.
Voor servicedoeleinden kan de gehele steekprint uit het chassis
worden getrokken. De punten 10 en 11 worden dan doorverbon
den en aan punt 4 een spanning van ca. 10 V (500 mA) toege
voerd. De ontvanger kan nu zonder de ’netcomputer’ werken,
vanzelfsprekend zonder beveiligingen!

270 V-netvoeding
In afb. 7 is de N-steekprint afgebeeld, waarop de netgelijkrichter
en de kortsluitbeveiliging zijn aangebracht. Afb. 8 geeft de scha
keling weer. Via de NTC-weerstand R601, die de aanvangsstroom bij het inschakelen begrenst, wordt de netspanning via
D601 aan de thyristor Th601 toegevoerd. Via C603 en R602 is
Th 601 ’zelfontstekend' en geleidt na het ontsteken tot de momen
tele netspanning zo laag is dat de houdstroom te laag wordt.
D601 heeft in principe geen functie, doch voorkomt dat de net
spanning als wisselspanning op de schakeling komt bij een thy
ristor die is kortgesloten.
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T601 is onder normale omstandigheden gesperd. Treedt een
plotselinge overbelasting op dan wordt de spanning op punt 1
van de steekprint lager. Via R605 wordt de rechterkant van C604
’meegetrokken’ en T601 gaat geleiden. De kathode en de gate van
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N-steekprmt met kortsluitbeveiligmg.
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Kortsluitbeveiligingsschakeling en het 250 V-voedingsgedeelte.

Th601 worden nu met elkaar kortgesloten en de voedingsspan
ning onderbroken.
Na enige tijd is C604 ontladen en T601 weer gesperd, de situatie
is weer normaal. Bij een volledige kortsluiting achter punt 2 van
de print gaat de schakeling 'repeteren’. Door de punten bij ’S'
door te verbinden, kan de thyristor Th601 worden beproefd.

Enkele gegevens van de TDA1412
Uitvoering

T0126

Max. ingangsspanning

27 V

Uitgangsspanning (11,4 V ... 12,6 V afhan
12 V
kelijk van toleranties)
Vermogensdissipatie:
1. zonder koeling

2. op koelplaat

1,25 W
14
w

Werktemperatuur

-20 ... +85 °C

Uitgangsspanningsvariatie bij
10 ... 500 mA variatie van de belasting

0,3%

Max. uitgangsstroom bij 25 °C

0,75 A

Max. uitgangsstroom bij 85 °C

0,8 A

Stroom bij kortsluiten van de uitgang

100.. .200 mA

Opgenomen stroom zonder belasting
op de uitgang

10 mA

Uitgangsimpedantie bij 0,5 A

0,2 Q

Demping tussen in- en uitgang

<60 dB

!

l .
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Draadloze digitale
afstandsbediening
Bij deze digitale afstandsbediening wordt gebruik gemaakt van
de speciaal voor dit doel door Intermetall (ITT) ontwikkelde IC’s
SAA1024 en SAA1025. In de in MOSFET-techniek uitgevoerde IC’s
is de integratie zover doorgevoerd, dat ook de technicus zonder
vergaande kennis van digitale technieken de schakeling kan
overzien. Deze schakeling, die met onderlinge varianten door
verschillende fabrikanten wordt toegepast, kan dan ook als een
standaardschakeling worden gezien. Blokschema’s van deze
IC’s zijn helaas niet voorhanden.
In afb. 1 is de toongever weergegeven die door Preh wordt gefa
briceerd. Deze biedt in combinatie met de ultrasone ontvanger
de volgende mogelijkheden.
1. Regeling helderheid (H + en H-).
2. Regeling kleurverzadiging (F+ en F-).
3. Regeling geluidsterkte (L + en L -).
4. Directe keuze uit 12 programma’s.
5. Netspanning (’stand-by’).
Het apparaat wordt in de stand 'stand-by’ ook in bedrijf ge
steld met één van de onder 4 genoemde programma-keuzetoetsen.
6. Uit- en inschakelen van de l.f.-versterker door het abrupt terug
regelen van de geluidsterkte.

Afb. 1.
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Praktische uitvoering van de toongever (Preh).

Om de kans op foutieve bediening klein te houden, reageren 5 en
6 vertraagd.
In afb. 2 is de schakeling die zich in de toongever bevindt, weer
gegeven. In het IC SAA1024 is een oscillator ondergebracht
waarvan de frequentie wordt bepaald door het kristal Q1701.
Omdat 4,43 MHz-kristallen zeer gangbaar zijn (kleurhulpdraaggolf) is de keuze op deze frequentie gevallen. Dit IC bevat tevens
een frequentie-deelschakeling die werkt volgens het ’Rate-MuItiplier’ principe. Hierbij wordt steeds na een aantal pulsen een
puls weggelaten. Vervolgens wordt het ’pulsenrestant’ gedeeld.
Door het indrukken van een functietoets wordt altijd een combi
natie van twee ingangen (A t/m L) met massa verbonden. Gelijk
tijdig wordt de oscillator ingeschakeld en de gewenste impuls
frequentie, die op punt 15 van het IC beschikbaar is, wordt ver
kregen door de 4,43 MHz te delen. In de tabel van afb. 4 is
aangegeven welke frequentie aanwezig is op punt 15 bij het in
drukken van iedere toets op de toongever.
Tevens is het signaal aangegeven dat op de uitgangen, A, B, C, D
en E van het bij de ontvanger te bespreken IC SAA1025 aanwezig
is (in negatieve logica). Het uitgangssignaal wordt door T1701 in
combinatie met L1701 versterkt en als sinusvormige spanning
aan de elektrostatische miniatuurluidspreker toegevoerd.
Door een klein deel van deze wisselspanning met D1702 gelijk te
richten, wordt over de luidspreker de gewenste 170 V polarisatiespanning verkregen. Is geen van de toetsen ingedrukt dan is
de stroomafname van de schakeling ca. 5 pA, zodat voor de
batterij een lange levensduur is weggelegd.
De frequenties die zijn aangegeven in de tabel van afb. 4 vallen
buiten ons gehoorgebied. Toch is bij het indrukken van een toets
op de toongever een lichte fluittoon hoorbaar. Dit wordt veroor
zaakt door het ’Rate-Multipier’ principe waardoor de uitgangsspanning op punt 15 niet geheel symmetrisch is. Door fazemodulatie van het door T1701 versterkte signaal, wat de decodering in
de ontvanger niet nadelig beïnvloedt, is deze fluittoon hoorbaar.
De combinatie SAA1024 en SAA1025 biedt de mogelijkheid voor
30 commando’s (frequenties) waarvan er in deze ontvanger 20
worden benut.
In de tabel van afb. 5 zijn de resterende 10 mogelijkheden met de
daarbij behorende frequenties aangegeven.
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Schakeling van de toongever.
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Overzicht van de toetsen.
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Frequentie- en codetabel voor 20 van de 30 mogelijkheden van
de SAA1024 en SAA1025 (negatieve logica).
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De ontvanger
Deze wordt gevormd door drie hoofdgroepen.
1. Een selectieve versterker gevormd door het IC SN76131N.
2. De SAA1025 die in combinatie met een 4,43 MHz kristaloscillator de inkomende frequenties decodeert.
3. Een 4 naar 16 lijn-decoder gevormd door het COS-MOS-IC
MM74C154N, die het BCD-signaal dat de SAA1025 levert, om
zet naar decimaal.
Deze groepen zijn gemonteerd op een steekprint waarvan de
schakeling in afb. 6 is afgebeeld.
Irequentie(Hz)

signaal aan uitgang van SAA 1025

34 904

ek

0

I

0

0
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1

7

0

0
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0

0
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0
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1

0
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1

1

0
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1

1

1

0

0

11

aan massa

Afb. 5.

De 10 resterende mogelijkheden die de combinatie
SAA1024/SAA1025 biedt, doch in de besproken schakeling
niet worden benut.

Vanaf de condensator-microfoon wordt het signaal via C1321 en
R1323 toegevoerd aan punt 9, de ingang van de eerste operatio
nele versterker in het IC IS1321. Via R1321 krijgt de microfoon de
gewenste polarisatiespanning.
D1321 en D1322 beveiligen het IC tegen te hoge ingangsspanningen die o.a. kunnen ontstaan bij het uittrekken of insteken van de
microfoon. Door C1329, C1330, R1328 en R1327 in het tegenkoppelcircuit tussen uitgang en ingang is de versterking bij 35 kHz
maximaal. Via punt 5 wordt het signaal aan de tweede selectieve
versterker toegevoerd. Door een iets andere waarde van de com
ponenten in het.tegenkoppelcircuit is de versterking van deze
trap bij 44 kHz maximaal. Beide versterkers die ieder 35 dB ver
sterken bij de genoemde frequenties, vormen een actief bandfilter.
Vanaf punt 1, de uitgang van IS1321, wordt het signaal afgeno118
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Schakeling van de 'ontvanger'.
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men, door T1321 en T1322 versterkt en begrensd en aan punt 14
van de SAA1025 toegevoerd. Ingangsfrequenties lager dan 28 kHz
en h.oger dan 55 kHz worden door de SAA1025 niet ’in behande
ling’ genomen. Door de grote mate van begrenzing van het sig
naal, zowel voor als in de SAA1025, is de schakeling vrijwel on
gevoelig voor storingen.
Voor decodering van de in de SAA1025 inkomende frequenties is
een zeer nauwkeurige klok- of meetimpuls nodig. Deze wordt
verkregen door de 4,43 MHz kristaloscillator die wordt gevormd
•door T1323 en het kristal Q1321. Dit signaal wordt toegevoerd
aan punt 15 en in het IC tot een lagere frequentie gedeeld.
Vanzelfsprekend blijft na deling de door het kristal bepaalde
nauwkeurigheid voor de 'interne meting’ behouden.
Aan de uitgangen A, B, C, D en E zijn de op punt 14 inkomende
frequenties in BCD-code aanwezig. In de kolommen van de tabel
in afb. 4 is deze code voor de functies (= frequenties) aangege
ven.
Let op dat bij programmakeuze de uitgang D altijd een
logische ’1’geeft.
Bij een logische '0' is de uitgangsspanning op A, B, C, D en E
+ 20 V.' Bij een logische T daalt de uitgangsspanning tot 12 V. Er
wordt dus uitgegaan van negatieve logica. De volg-frequentie
van de uitgangspulsen bedraagt 5,4 Hz, de tijdsduur van een T
is 25 ms.
Via de weerstanden R1373 t/m R1377 worden de genoemde uit
gangen van de SAA1025 bij een logische*’0’ op +20 V gehou
den. Via de zenerdioden D1326 t/m D1330 zijn de ingangen van
IS1323, de binair/decimaal-decoder, eveneens maximaal positief.
De zenerdioden zorgen ervoor dat de uitgaande spanningen 12 V
lager zijn op de punten 5 t/m 9 van de print, wat voor de daarop
aangesloten schakeling noodzakelijk is.
IS1323 heeft twee ’enable’-ingangen, de punten 18 en 19. Alleen
als deze ingangen laag zijn, kan dit IC een signaal afgeven op
een van de uitgangen die met de ingangen van de IC’s op de
vingertipeenheid zijn verbonden. Aansluiting 18 is permanent
met massa verbonden en dus altijd laag. Aansluiting 19 ligt via
uitgang D van de SAA1025 alleen bij programmakeuze op het
niveau voor *1’, bij alle andere functies is uitgang D maximaal
positief ofwel ’0’. De programmakeuze kan ook op de ontvanger
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geschieden doch dan met een enkele druktoets. Door het indruk
ken van deze toets schuift het ingeschakelde programma door
een ringtelIer één plaats op.

Regeling geluidssterkte, helderheid
en kleurverzadiging
Voor het regelen van deze functies levert de SAA1025 op de
uitgangen 2, 3 en 4 een blokspanning met een frequentie van
8,9 kHz.
De zgn. impuls/pauze-verhouding, ofwel de verhouding van de
tijd dat de momentele spanning maximaal is en die waarin deze
gelijk is aan massapotentiaal, bepaalt de instelling van de betref
fende regeling. Deze verhouding is in 30 stappen regelbaar tus
sen 130 en 30:1 van minimum tot maximum geluidssterkte,
helderheid en kleurverzadiging. De tijd per stap bedraagt
184,8 ms. Bovenstaande regelingen kunnen zowel met de toonge
ver als via het bedieningspaneel op het apparaat tot stand komen.
Bij regeling via de toongever bepaalt de ingedrukte toets de fre
quentie en daarmee de functie. De tijd dat een toets wordt inge
drukt, bepaalt de grootte van de regeling ofwel de impuls/pauzeverhouding op de betreffende uitgang van de SAA1025. De
8,9 kHz-impulsen worden door D1323, D1324 of D1325 gelijkge
richt en door de daaropvolgende netwerken geïntegreerd. Om op
timale aanpassing te verkrijgen tussen de uitgangen van de
SAA1025 en de laagohmige regelschakelingen voor geluidssterk
te en helderheid, zijn de emittervolgers T1324 en T1325 opgeno
men.
Is de ontvanger in de functie 'stand-by’ geschakeld dan is de
spanning op punt 6 van de SAA1025 0 V (massa). De instellingen
voor geluidssterkte, helderheid en kleurverzadiging blijven nu
behouden, ook bij het indrukken van de desbetreffende toets op
de toongever of het bedieningspaneel van het apparaat.
De geheugenschakeling wordt gevoed vla punt 5; de spanning
moet 10 ... 20 V bedragen en de opgenomen stroom is 0,5 mA.
Wordt de ontvanger geheel uitgeschakeld dan zijn de drie voe
dingsspanningen op de punten 1, 3 en 4 van de print afwezig, dus
ook die op punt 5 van de SAA1025. Wordt de ontvanger daarna
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opnieuw ingeschakeld dan kiest de SAA1025 een ’norminstelling’. De impuls/pauze-verhoudingen bedragen dan:
Geluidssterkte
10 : 21
Helderheid
18 : 13
Kleurverzadiging
16 : 15
Met R1364 kan de ’inschakelhelderheid’ separaat worden inge
steld. Door de vingertipschakeling wordt automatisch het eerste
programma gekozen.
Uit- en inschakelen van het l.f.-signaal geschiedt door de toets
’Laut’ ( = frequentie 34291 Hz) enige tijd ingedrukt te houden. Na
670 ms wordt de impuls/pauze-verhouding op punt 2 van de
SAA1025 1 : 30 zodat de l.f.-versterker wordt geblokkeerd. Wordt
de betreffende toets losgelaten en opnieuw ingedrukt gehouden
dan schakelt de SAA1025 weer om naar de oorspronkelijke im
puls/pauze-verhouding.

Bedrijf ’stand-by’
Bij 20 V op punt 6 van de SAA1025 is via R1367 T1326 geheel
geleidend en is het relais voor de bedrijfsspanningen in de ont
vanger aangetrokken. Wordt op de toongever de toets ’Netz’
( = frequentie 33945 Hz) ingedrukt gehouden dan gaat na 670 ms
de spanning op punt 6 naar 0 V, T1326 geleidt nu niet meer en
het relais valt af. Wordt de toets na het loslaten opnieuw inge
drukt gehouden dan gaat de spanning op punt 6 door het om
schakelen van een flip-flop in het IC weer naar 20 V. Via T1326
wordt het relais weer aangetrokken.
De ontvanger kan ook met een programma-töets van ’stand’by’
naar in bedrijf worden omgeschakeld. T1327 is normaal gesperd.
Wordt echter een programma-toets ingedrukt dan geeft uitgang D
een logische T.
T1327 gaat nu door de negatieve spanningssprong van de T
geleiden en de spanning op punt 6 wordt positief. De flip-flop in
het IC schakelt nu om zodat de 20 V uit het IC wordt verkregen.

Bediening via het bedieningspaneel op de ontvanger
De uitgangen A t/m D van de SAA1025 zijn tevens ingangen. Aan
deze punten zijn de source van de uitgangs-FET en de gate van
de ingangs-FET parallel' geschakeld. De gecombineerde in- en
uitgangen zijn bovendien ieder van een zenerdiode voorzien om
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het IC tegen te hoge ingangsspanningen te beveiligen.
Voor de bediening van het apparaat zelf worden in deze schake
ling alleen de aansluitingen A, B en C gebruikt. De code voor het
sturen van de functies, helderheid, geluidssterkte, kleurverzadi
ging en 'stand-by’ (01) zijn gelijk aan die welke ontstaan bij stu
ring over de toongever (zie ook de tabel in afb. 4).
De gewenste code komt tot stand door middel van de diodematrix, gevormd door D2051 t/m D2058. Stel dat de schakelaar voor
L - afname geluidssterkte - wordt gesloten. In dat geval zijn de lin
kerzijden van R2066, R2067 en R2068 via een geleidende diode
met massa verbonden. Via de zenerdioden in serie met de pun
ten A, B en C gaan de spanningen op genoemde punten met 3 V
omlaag. Op de punten A, B en C is nu een logische 'V aanwezig
die de impuls/pauze-verhouding op punt 2 regelt. Wordt de toets
01 ingedrukt dan is alleen op punt A een T aanwezig. Wordt een
der uitgangen als ingang gebruikt dan zijn de functies via de
toongever geblokkeerd en IS1323 kan ook niet werken want punt
19 voert geen logische '1'.
Door de zeer hoge ingangsimpedantie zijn MOS-FET IC’s en van
zelfsprekend ook MOS-FET-transistoren bijzonder gevoelig voor
statische ladingen.
Daarom - misschien ten overvloede - enkele aanwijzingen voor
de omgang met MOS-componenten.
— Laat de MOS-componenten in hun originele verpakking.
— Schakel het apparaat uit en neem de netsteker uit het stop
contact.
— Verbindt eventueel de massa van de soldeerbout door met die
van het apparaat.
— Steek het IC of de transistor vanuit de verpakking direkt in de
schakeling, raak daarbij de contacten niet aan.
— Het kan gebeuren dat bijv. door een bepaalde vloerbedek
king, de kans bestaat dat de technicus 'geladen' is.
Raak in dat geval eerst het chassis aan, alvorens het IC of
de transistor uit de verpakking te nemen.
Het bovenstaande geldt min of meer ook voor steekprints waarop
MOS-componenten zijn ondergebracht.
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Infrarood als draaggolf

Waarom infrarood?
Voor draadloze overdracht van een LF-signaal is een ultraso
nische draaggolf (US) een van de mogelijkheden. De US-draaggolf kan zowel in frequentie als in amplitude worden gemodu
leerd. Door de lage voortplantingssnelheid van het US-signaal
(geluid) zijn de reflecties die in een gesloten ruimte ontstaan bij
zonder storend.
Om de vervorming door deze reflecties gering te houden, moet
bij frequentie-modulatie de frequentie-zwaai worden beperkt.
Het resultaat hiervan is een matige of slechte signaal/stoor-verhouding. Bij amplitude-modulatie is de vervorming geringer doch
de signaalsterkte in een gesloten ruimte varieert echter van
plaats tot>plaats aanzienlijk. Zelfs een kleine beweging kan de
sterkte van het signaal zodanig veranderen dat compensatie
door de AVR niet mogelijk is.
Bij infrarood (IR) spelen, dankzij de grote voortplantingssnelheid
(= gelijk aan die van het licht), reflecties in een gesloten ruimte
geen enkele rol. Bovendien verloopt door de zeer geringe golf
lengte van 940 nm (1 nm = 1 . 10_9m) de signaalsterkte gelijkma
tigMet de IR-lichtdioden die op dit moment beschikbaar zijn, kan
met weinig technische problemen - kosten - een uitstekende signaal/stoor-verhouding en weergave-kwaliteit worden bereikt.

De IR-lichtzender
De toegepaste IR-dioden zijn in doorlaatrichting geschakeld, de
spanning hierover bedraagt ca. 1,4 V bij een stroomsterkte van
80 mA. IR-dioden zijn door hun niet lineaire karakteristiek, niet
geschikt om de uitgestraalde IR-lichtstroom in amplitude te mo
duleren. Bovendien is bij amplitude-modulatie de gevoeligheid
voor storing door andere lichtbronnen te groot. De lichtstroom
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die wordt uitgestraald, heeft een vaste frequentie van ca.
3,19.1014 Hz, zodat frequentie-modulatie niet mogelijk is. Even
tueel demoduleren zou al een probleem op zichzelf zijn.
Een eenvoudige en goede oplossing is: de stroom door de IRdioden met een elektronische schakelaar periodiek te onder
breken.
Door het signaal - voortaan hulpdraaggolf genoemd - waarmee
de stroom door de dioden wordt 'geschakeld’ in frequentie te
moduleren, wordt een IR-lichtimpulssignaal uitgestraald dat
eveneens in frequentie is gemoduleerd.
In afb. 1a ... 1e is de wijze waarop de modulatie tot stand komt
aanschouwelijk gemaakt.
Afb. 1a geeft het signaal op de anoden van de IR-dioden weer, de
hulpdraaggolf, die met het LF-signaal in frequentie wordt gemo
duleerd.
Afb. 1b stelt de lichtstroom voor die door de IR-dioden bij een
constante doorlaatstroom wordt uitgestraald. •
In afb. 1c is de gepulseerde lichtstroom getekend die de IR-dioden uitstralen bij de pulserende doorlaatspanning zoals in afb. 1a
is afgebeeld.
Wordt de hulpdraaggolf, uit afb. 1a, in frequentie gemoduleerd
dan ziet het uitgestraalde IR-signaal eruit zoals afb. 1d laat zien.
Afb. 1e tenslotte toont het signaal dat over de foto-diode in de
1Hz
93,75kHz
draaggolf uit
a multivibrator
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Modulatie van de IR-draaggolf.
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IR-lichtontvanger ontstaat als het signaal uit afb. 1d wordt uitge
straald.
Let wel, dat het van oorsprong sinusvormige signaal, dat bij een
FM-ontvanger aan de discriminator wordt aangeboden, door de
sterke begrenzing eveneens blokvormig is.
IR-dioden kunnen met frequenties tot 100 kHz worden gescha
keld.
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Afb. 2.

Schakeling van deIR-lichtzender.

Als hulpdraaggolf is 6.15625 Hz = 93,75 kHz gekozen om interfe
rentie met hogere harmonischen uit de lijneindtrap te vermijden.
Met deze frequentie wordt voldoende afstand tot de hoogste fre
quenties uit het LF-spectrum verkregen; de frequentie-zwaai mag
ca. 10 kHz bedragen. Met de begrenzing in de IR-ontvanger wordt
zo een uitstekende signaal/stoor-verhouding verkregen.

Afb. 3.

Vereenvoudigd blokschema TBA120 S

In afb. 2 is de schakeling van de IR-zender afgebeeld. Het blok
schema van de TBA120 is in afb. 3 separaat weergegeven.
Via C1309 wordt het 5,5 MHz:signaal uit de geluids-middenfrequent-versterker aan punt 14 van de TBA120 toégevoerd. Na ver
sterking, begrenzing en demodulatie wordt het LF-signaal van
punt 8 afgenomen. Met het filter, gevormd doorC5106 en L5106,
wordt de nuldoorgang van de quadratuurdemodulator die zich
in het IC bevindt, ingesteld.
C5104 dient niet voor de benodigde pre-emphasis doch voor uitfiltering van het uit de discriminator afkomstige 5,5 MHz-draaggolfrestant. De transistoren T5112 en T5114 vormen samen een
vrijlopende of astabiele multivibrator waarvan de eigen frequen
tie 93,75 kHz bedraagt. Deze frequentie, die als hulpdraaggolf
dienst doet, moet echter zo stabiel mogelijk zijn.
Om deze reden zijn voor R5111, R5112 en R5115 metaalfilmweerstanden gekozen. Door voor T5114 een B-type met een gro
te, en voor T5112 een A-type met een kleine stroomversterking te
nemen, wordt de frequentie-variatie eveneens minder afhankelijk
van de omgevingstemperatuur. Door de eigenschappen van de
multivibrator neemt de eigen frequentie bij een hogere bedrijfstemperatuur toe. De stroom echter die T5105 opneemt, zal even
eens bij een hogere bedrijfstemperatuur toenemen. Gevolg: door
de afnemende spanning op het knooppunt van R5111 en R5112
worden de collectorspanningen van T5112 en T5114 eveneens
lager; de eigen frequentie neemt af. Via de gelijktijdig afnemen
de spanning op de onderkant van R5113 en R5114 worden de
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basisvoorspanningen van T5112 en T5114 eveneens lager. Door
dat het in geleiding komen van de beide transistoren nu iets
langer duurt, wordt ook langs deze weg de eigen frequentie min
der afhankelijk van de bedrijfstemperatuur. -Instelling geschiedt
met potentiometer P5105 op 93,75 kHz. Door deze opbouw van
de multivibrator wordt de frequentie-drift beperkt tot minder dan
1%.
De collectorstroom van T5105 is dus bepalend voor de door de
multivibrator opgewekte hulpdraaggolf-frequentie.
Door het aan de basis van T5105 toegevoerde LF-signaal zal de
collectorstroom in LF-ritme variëren. Door deze variatie komt de
frequentie-modulatie van de opgewekte hulpdraaggolf tot stand.
R5105 en R5104 vormen een spanningsdeler voor het - te grote LF-signaal dat aan punt 8 van het IC beschikbaar is.
Via C5115 wordt de frequentie-gemoduleerde blokgolfspanning
aan T5115, die als emittervolger is geschakeld, toegevoerd. Op
deze wijze wordt de multivibrator nauwelijks belast en de eindtransistor T5119 wordt tijdens de positieve helften van deze blok
golfspanning volledig uitgestuurd zodat deze zich vrijwel als een
ideale schakelaar gedraagt. De acht in serie geschakelde IRlichtdioden, D5121 t/m D5128, worden op deze wijze aan/uitgeschakeld met een frequentie van 93,75 kHz, die door het LF-sig
naal in frequentie is gemoduleerd.
C5116 ontkoppelt de onderkant van R5120 zodat geen signaal
'doorlekt’ naar de voedingsbron.
Waarom zijn er acht IR-dioden in serie geschakeld? Eén IR-diode
is al toereikend om voldoende energie uit te stralen in een huis
kamer van gemiddelde afmetingen. Om de benodigde stroom
door deze enkele IR-diode te sturen, zou, om het rendement van
de 'zender-eindtrap' gunstig te houden, een aanpassingstrafo
noodzakelijk zijn.
Door de acht IR-dioden in serie te schakelen, kan met een aan
zienlijk geringere diodestroom worden volstaan. Deze acht IR-dioden zijn op één rij in een horizontale reflector aangebracht. Op
deze wijze ontstaat een niet scherp begrensde bundeling van de
uitgestraalde IR-energie in een horizontaal vlak van beperkte
hoogte, wat de signaalsterkte in 'het luistergebied’ ten goede
komt.
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IR-ontvanger die in de hoofdtelefoon is ondergebracht.
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De IR-lichtontvanger (hoofdtelefoon)
De ontvanger is eigenlijk niets anders dan een zeer moderne
rechtuitontvanger die vast is afgestemd op 93,75 kHz. De gehele
schakeling, die in afb. 4 is weergegeven, is ondergebracht in een
hoofdtelefoon.
De IR-fotodiode, D5201, is voorzien van een speciale filterlens
met een openingshoek van ca. 90° die zo is uitgevoerd, dat geen
hinder wordt ondervonden van 'vreemd licht’ of van licht dat af
komstig is van de beeldbuis. D5201 is in sperrichting aangeslo
ten en gaat bij invallend IR-licht geleiden zodat er in dat geval
spanning over R5201 komt te staan. Bij een uitgestraald IR-impulssignaal komt de gemoduleerde hulpdraaggolf over R5201
beschikbaar en wordt via C5201 aan de basis van T5202 toege
voerd.
T5202 en T5203 zorgen voor de noodzakelijke aanpassing tussen
de IR-fotodiode en de afgestemde versterkertrap, die wordt ge
vormd door T5207 en L5208/C5207, de 93,75 kHz-kring.
De secundaire wikkeling zorgt voor aanpassing aan punt 14, de
ingang van IC S041P. Dit IC is gelijk aan de TBA120S, doch in
verband met de opgenomen stroom speciaal ontwikkeld voor
batterij-voeding. Dank zij de bijzondere eigenschappen van dit
IC geven de versterking, begrenzing en demodulatie van de lage
hulpdraaggolf-frequentie van 93,75 kHz geen grote problemen.
Aan punt 8 is na de demodulatie het LF-signaal beschikbaar.
Met de kring gevormd door L5217 en C5217 wordt de nuldoorgang van de quadratuur-demodulator in het IC ingesteld. Het
uitgebreide filternetwerk tussen punt 8 van het IC en de LF-versterker is noodzakelijk in verband met de relatief geringe afstand
tussen de frequentie van de hulpdraaggolf en die van de hoogste
frequenties in het LF-gebied. Via %de volume-regelaar P5215,
C5220 en R5220 komt het LF-signaal op de basis van T5221 die
de complementaire eindtrap - gevormd door T5223 en T5222 stuurt.
Met de diode D5222 en D5221 wordt de spanning tussen de ba
ses van T5223 en T5222 constant gehouden, dit ter voorkoming
van overname-vervorming. Via C5223 wordt het uitgangssignaal
van het ’eindtrapje’, waarvan het afgegeven vermogen ca. 5 mW
bedraagt, toegevoerd aan de twee parallelgeschakelde weergeef-systemen.
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Technische gegevens
IR-zender:
Voedingsspanning

28 V

Opgenomen stroom

125 mA

Uitgestraalde lichtenergie

ca. 65 mW

Frequentie-zwaai bij 1 kHz
Modulatie en een zwaai van
50 kHz)5,5 MHz

10 kHz/
93,75 kHz

IR-ontvanger:
Voedingsspanning

6 V (4x 1,5 V
mignon)

Opgenomen stroom

7,2... 10 mA

Batterij levensduur

ca. 125 uur

Vervorming bij 5 kHz frequentiezwaai

<3%
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