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VOORWOORD

Bij het schrijven van dit boek is ervan uitgegaan dat snel en effec
tief foutzoeken in TV-ontvangers en dus ook in KT'V-ontvangers al
leen mogelijk is, indien de reparateur
a. voldoende basistheorie bezit,
b. de werking van het betreffende apparaat goed kent,
c. beschikt over moderne meetapparatuur, waarvan een getriggerde
KSO met voldoende bandbreedte en een goede kleurengenerator
het meest noodzakelijk zijn.
Daarom zijn in dit boek in het eerste gedeelte algemeen geldende
foutzoekschema's gegeven, met behulp waarvan de fout tot een be
paalde trap is terug te brengen.
In het tweede gedeelte is in details getreden, wat betreft het fout
zoeken en het afregelen van de diverse schakelingen.
De foto's van de oscillogrammen zijn weergegeven, zoals de tech
nicus ze meet, dus ongeretoucheerd.
Tenslotte een woord van dank aan Philips N.V. en Nord-Mende voor
de ter beschikking gestelde apparatuur en gegevens, tevens aan Foto
Looy te Aalsmeer voor de zwart-wit vergrotingen.
Amstelveen, Dieren juli 1969
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HOOFDSTUK 1

DE KLEUREN BEELDBUIS

1.1.

Inleiding

In KTV-apparaten gebruikt men de zg. schaduwmaskerbuis (fig. 1).
Deze beeldbuis bevat 3 elektronenkanonnen en 1 beeldscherm. De
elektronenkanonnen vormen een rood, een blauw en een groen beeld.
Opdat het juiste kleurenbeeld wordt geproduceerd, moet aan ver
schillende voorwaarden worden voldaan.
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Fig. 1. Opbouw van de schaduwmaskerbuis.

Fig. 2. Gedeelte
van beeldscherm.

De beelden moeten zuiver zijn.
Het "rode signaal" moet een rood beeld geven, het "groene signaal"
moet een groen beeld geven en het "blauwe signaal" moet een blauw
beeld geven. Het zuiver maken van de beelden heet kleurzuiverheidsinstelling.
De beelden moeten samenvallen.
Het samenvallen van de beelden wordt bereikt door middel van con
vergeren.
Statische convergentie = midden beeldscherm.
Verticale dynamische convergentie = boven en onder.
Horizontale dynamische convergentie = zijkanten.
De beelden moeten de juiste intensiteit hebben.
Dit wordt bereikt door de beeldbuisstromen onderling de juiste ver
houding te geven. Dit kan gebeuren door de amplituden van de
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stuursignalen van de kanonnen te variëren, maar ook door de steil
heden van de kanonnen te regelen. Aan het hier gestelde wordt au
tomatisch voldaan, indien de grijsbalans in orde is.
Zwart-wit instellingen.
Met nadruk wijzen we er op, dat allereerst de zwart-wit instelling
en in orde gebracht moeten worden. Dit zijn:
a. Beeldhoogte, beeldbreedte, lineariteit.
b. Focussering.
c. Beeldcentrering.
d. Kussencorrectie.
1.2.

Opbouw kleurenbeeldbuis (fig. 1)

Scherm S
Is aangebracht op de binnenzijde van het front. Bestaat uit een re
gelmatig patroon van zg. kleurendriehoekjes (triplets). Elke trip
let bestaat uit een "rode", een "groene" en een "blauwe" luminofoorstip (fig. 2). Een stip licht in de betreffende kleur op, indien ze
door een elektronenstraal wordt getroffen.
Schaduwmasker M
Dit is een metalen plaat met evenveel gaatjes als er kleurendrie
hoekjes zijn. Het masker is op ca. 18 mm van het scherm geplaatst.
Is de kleurzuiverheid goed ingesteld, dan ziet het "rode kanon" en
kel rood oplichtende stippen, het "groene kanon" enkel groen op
lichtende stippen en het "blauwe kanon" enkel blauw oplichtende
stippen.
Elektronenkanonnen R, G en B
Zijn enigszins schuin opgesteld. Worden tussen rooster en katode
gestuurd met de kleursignalen R, G en B.
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fig. 3. Opbouw van een kanon.
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Opbouw van een kanon (fig. 3)
De spanningen zijn richtwaarden en gelden t.o.v. massa.
= wehneltcylinder
gl
= schermrooster
S2
= focusseerrooster
g3
= rooster met poolschoenen voor convergeren (zijn doorver
g4
bonden)
Li,1.2 = geleidende lagen aan binnen- en buitenzijde ballon, vor
men o.a. de afvlakcapaciteit van de HS.
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Fig. 4. Opbouw
convergentie-eenheid.
Convergentie-eenheid (fig. 4)
Met de magneten M wordt de statische convergentie uitgevoerd.
Met de magneten kunnen de elektronenstralen radiaal worden ver
schoven. Met stromen door de spoelen D op de jukken wordt de
verticale dynamische convergentie uitgevoerd.
Met de stromen door de spoelen E wordt de horizontale dynamische
convergentie uitgevoerd.
Kleurzuiverheidsringen P
Met behulp van deze ringen wordt de kleurzuiverheid in het midden
van het scherm ingesteld. Hiermee worden toleranties, ontstaan
tijdens de fabricage, gecorrigeerd.
Laterale eenheid L (fig. 5)
Is achter op de beeldbuishals gemonteerd. Bevindt zich boven het
blauwe focusseerrooster.
Met behulp van de staafmagneet wordt blauw in horizontale rich
ting verschoven (statische convergentie). Bij het verschuiven van
blauw blijken rood + groen tegengesteld te verschuiven.
7

Met behulp van de spoeltjes in de laterale eenheid wordt dynamisch
geconvergeerd.

spoelen voor
dynamische
convergentie

1.3.

Fig.5. Laterale eenheid van
de achterzijde gezien.

Statische convergentie

De statische convergentie (dekking in midden beeldscherm; wordt
uitgevoerd met de magneten op de convergentie-eenheid en de
blauw-lateraal magneet. Behalve door magneten kunnen de velden
ook worden opgewekt met behulp van spoelen, waardoor instelbare
gelijkstromen vloeien. Combinaties van magneten met spoelen is
ook mogelijk. In dit geval worden de spoelen als fijnregelaars toe
gepast. Bij het instellen van de statische convergentie wordt te
werk gegaan zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de uitgave "Kleu
rentelevisie".
1.4.

Kleurzuiverheid

De instelling van de kleurzuiverheid vindt plaats met de kleurzuiverheidsringen en met de afbuigeenheid.
Kleurzuiverheid midden beeldscherm
kleurzuiverheidsringen.
Randen beeldscherm afbuigeenheid.
Bij het instellen van de kleurzuiverheid wordt te werk gegaan zoals
beschreven in hoofdstuk 2 van de uitgave "Kleurentelevisie".
Is de kleurzuiverheid in het midden van het beeldscherm in orde en
is met de afbuigeenheid geen volledige kleurzuiverheid aan de ran
den te bereiken, dan mag men met de kleurzuiverheidsringen cor
rigeren. Controleer na het instellen van de kleurzuiverheid de sta
tische convergentie en corrigeer indien nodig.
Algemene opmerking
Bij het convergeren schakelt men bij de convergentie van rood en
groen het blauwe kanon uit.
1.5.

Dynamische convergentie

De verticale dynamische convergentie (dekking boven- en onderzij8

de beeldscherm) vindt plaats met stromen van de rasterfrequentie.
De horizontale dynamische convergentie (dekking zijkanten beeld
scherm) vindt plaats met behulp van stromen van de lijnfrequentie.
De convergentieschakelingen zijn zo uitgevoerd, dat rood en groen
tegelijk worden geregeld. Er wordt geconvergeerd met een streepraster.
1.6.

Praktische convergentie

1. Voor het instellen van de dynamische convergentie moet de
rooster spanning, beeldhoogte, beeldbreedte, beeldcentrering,
ring, focussering en kleurzuiverheid zijn ingesteld.
2. Convergeren in donkere omgeving.
Anders te vette stippen of strepen.
3. Convergeren na 20 minuten opwarmen.
Apparaat ér- ':ellen op normale helderheid.
4. Convergentieschakeling pas na ca. 40 uur stabiel.
Door het verlopen van de eigenschappen van de elementen in de
convergentieschakeling verloopt de convergentie tijdens de le
40 uur. Daarom een nieuw apparaat niet voortdurend conver
geren, maar 40 uur laten werken en dan definitief afregelen.
5. Tijdens convergeren apparaat liever niet aan- en uitschakelen.
Het blijkt nl. wel eens voor te komen, dat statische ladingen
de convergentie beïnvloeden.
6. Convergentiefouten zijn links storender dan rechts.
Men leest van links naar rechts.
Convergentiefouten aan onderzijde zijn storender dan aan
bovenzijde.
Filmonderschriften verschijnen dan met gekleurde randen.
8. Bij kleine convergentiefouten enkel de betreffende regelaars.
bedienen.
9. Bij grote convergentiefouten regelaars in middenstand.
Controleren of elke regelaar invloed heeft.
Heeft een bepaalde regelaar geen invloed, verhelp dan het de
fect in het betreffende gedeelte van de convergentieschakeling.
10. Geeft een op de generator goed geconvergeerde ontvanger een
niet goed geconvergeerd beeld van de zender, dan wijken hoogst
waarschijnlijk de raster- en lijnfrequentie van de generator af.
Sommige generatoren hebben een instelknop, waarmee men de
9

lijnfrequentie en de rasterfrequentie kan variëren. Deze dient
in de juiste stand te staan.
Of de rasterfrequentie van de generator goed is, kan men o.a.
controleren met behulp van de demagnetiseringsspoel.
a. Houd de demagnetiseringsspoel voor het scherm.
b. Er ontstaat nu een lopend stoorpatroon.
c. Stel de rasterfrequentie zo in, dat het stoorpatroon prak
tisch stilstaat.
11. Een geringe rasterfout kan een convergentiefout veroorzaken.
De fout zal zich hoofdzakelijk uiten aan boven- en onderzijde van
het scherm. Een geringe rasterfout is het gemakkelijkst te her
kennen met behulp van het ronde testbeeld.
12. Probeer bij het convergeren de fout naar de hoeken te verschui
ven.
Soms zal men een compromis moeten treffen.
13. Ga te werk volgens de door de fabrikant aangegeven volgorde.
14. Breng de lijnen met de dynamische regelaars parallel, Breng
ze daarna met de statische regelaars op elkaar.
15. De dioden in de convergentieschakeling hebben invloed op de
randen.
Een defecte diode zal dus merkbaar zijn aan de randen van het
beeldscherm.
16. Heeft men hangsnor-effect (horizontale lijnen^"^) dan zijn de
kernen (indien aanwezig) in de spoelen versteld door de wormoverbrenging.
17. Onderdruk blauw bij de instelling van rood en groen.
18. Statische convergentie, kleurzuiverheid en dynamische conver
gentie beïnvloeden elkaar.
1.7.

Praktische kleurzuiverheidsinstelling

1. Juiste kleurzuiverheid is alleen te verkrijgen indien het gaatjesmasker en de elektroden in de beeldbuis niet gemagnetiseerd
Daarom demagnetiseren voor het instellen van de kleurzuiver
heid.
2. De elektroden in de beeldbuishals kunnen gemagnetiseerd wor
den, indien de kleurzuiverheidsringen te ver uit elkaar gescho
ven worden.
Let op de inkepingen. Maximaal 45°.
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3. De oplichtende puntjes moeten rond zijn.
Bij halve maantjes of kapjes verlies aan lichtopbrengst en on
juiste mengkleuren. Meestal alleen in bepaalde gedeelten van
het beeld.
4. Gebruik bij het bezien van het beeldscherm een loupe (~ 20 x
vergroting).
5. Stel de kleurzuiverheid in na 20 minuten opwarmen op normale
helderheid (wit beeld).
6. De PTC-weerstand in de demagnetiseringsschakeling heeft 1/2
uur afkoel tijd.
Men kan dus niet demagnetiseren door het apparaat voortdurend
in- en uit te schakelen. Men mag de PTC-weerstand ook niet ge
forceerd koelen met k'alte-spray, omdat hij dan uit elkaar spet
tert.
7. Een defect in de convergentie kan onjuiste kleurzuiverheid ge
ven. Controleer daarom eerst de statische convergentie en con
vergeer eerst eventueel grof.
8. Onjuiste kleurzuiverheid is in de meeste gevallen een gevolg
van een defect in de automatische demagnetisering. Controleer
daarom eerst deze schakeling, door b.v. de spanning over de
demagnetiseringsspoel te meten.
1.8.

Convergentievoorschrift Philips ontvangerCfig. 6)

In het onderstaande is een vereenvoudigd convergentievoorschrift
gegeven voor de Philips ontvanger X 25k 120/121.
1.
2.

3.

4.

Statisch convergeren en kleurzuiverheid controleren.
Sk 7
G2 blauw uitschakelen.
M
Bananensteker uittrekken.
S 667
Middelste horizontale lijnen R+G kruisvrij ma
ken.
M
Bananensteker terugsteken.
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1
2

4
5

7

10

Middelste horizontale lijnen R+G parallel
brengen.
Middelste verticale lijnen R+G parallel brengen.
Tussen middelste verticale lijnen de horizonta
le lijnen R+G op gelijke afstand brengen.
(1-4, 2-5 herhalen).
Tussen middelste horizontale lijnen de vertica
le lijnen R+G op gelijke afstand brengen.

Statische convergentie voor geel controleren en indien no
dig corrigeren (daarbij blauw uitschakelen).
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Sk 7
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5.

3

6

Inschakelen.
Middelste horizontale lijnen Blauw + Geel paral
lel maken.
Horizontale lijnen B+Geel op gelijke afstand
brengen.
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Fig. 6. Plaatsing van de
knoppen op de convergentiebak van de Philips ontvanger.

8.

Statisch convergeren.
13
14
Verticale lijnen B+Geel op gelijke afstand
brengen.
Wanneer noodzakelijk blauw schakelen, zodat
16
beeldbreedte blauw = beeldbreedte geel.
Statisch convergeren.

1.9.

Convergentie Blaupunkt-ontvanger (fig. 7)

6.
7.

1. A, B en C op convergentieplaat in middenstand.
Statisch convergeren met convergentiemagneten op hals beeld
buis.
2. Verticale dynamische convergentie uitvoeren met® t/m®.
Evfentueel met schermroo sterspanning blauw doven. Geldt voor
alle instellingen waarbij rood en groen geconvergeerd worden.
Statisch convergeren met A, B en C en blauw-instelmagneet.
3. Horizontale dynamische convergentie uitvoeren; tegelijkertijd
met (?) en ® (wederzijdse beïnvloeding) statisch convergeren.
4. Horizontale dynamische convergentie uitvoeren; tegelijkertijd
® en’ @ (wederzijdse beïnvloeding). Is geen dekking te berei
ken, dan R 807 en L 805 in middenstand zetten en met de differentiaalspoel op de afbuigeenheid rood en groen horizontaal, pa12
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Fig.7. Convergentie-eenheid Blaupunkt-ontvanger.
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rallel of tot dekking brengen. (Deze spoel is bij alle merken
aanwezig. Met deze spoel wordt de symmetrie tussen de wikkelhelften van de afbuigeenheid ingesteld.)
5. (fi) t/m @ tegelijkertijd uitvoeren.
Statische convergentie controleren.
6. @ uitvoeren.
Deze instelling werkt tegelijkertijd links en rechts, maar tegen
gesteld. Indien de beeldbreedte voor blauw ongelijk is aan de
beeldbreedte voor geel, dan beeldbreedten gelijk maken door
convergentie-eenheid t. o. v. afbuigeenheid te verdraaien. Dan
@ opnieuw uitvoeren.
Is de afwijking groot, dan wordt de spoel door de betreffende
steker omgepoold of uitgeschakeld.
1.10.

Demagnetiseren

Zijn het gaatjesmasker en/of de elektroden in de beeldbuishals ge
magnetiseerd, dan is de kleurzuiverheid niet in orde. Weliswaar
is een automatische demagnetiseringsschakeling opgenomen, waar
door het apparaat na het inschakelen kortstondig wordt gedemag
netiseerd. Een sterke magnetisatie kan echter op deze wijze niet
worden opgeheven.
Bij het demagnetiseren van de elektroden in de beeldbuishals door
middel van een demagnetiseringsspoel, dient men de op de beeld
buishals aangebrachte onderdelen te verwijderen.
Wat betreft het uitvoeren van het demagnetiseren verwijzen we U
naar hoofdstuk 2 van de uitgave "Kleurentelevisie".
1.11.
a.
b.
c.
d.

Samenvatting af regelen

Allereerst zwart-wit instellingen uitvoeren.
Statisch convergeren.
Kleurzuiverheid instellen.
Dynamisch convergeren.

Vanwege de onderlinge beïnvloeding zal men bij sterke ontregelingen
de totale procedure enkele malen moeten herhalen.

;
’
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HOOFDSTUK 2

SYSTEMATISCH FOUTZOEKEN IN DE ONTVANGER
X25k 121/122
2.1.

Inleiding

Bij het foutzoeken in een elektronisch apparaat kan men de volgen
de fasen onderscheiden:
a. Het lokaliseren van de fout tot een bepaalde trap.
b. Het meten van de instelspanningen in deze trap teneinde de fout
nader te kunnen lokaliseren.
c. Het doormeten of verwisselen van componenten.
In het onder staande gaan we voornamelijk uit van de foutzoektabellen aan het einde van dit boek. In deze tabellen wordt uitge
gaan van de verschijnselen. Deze tabellen zijn gebaseerd op de
Philips-ontvanger X25k 121/122. Ze gelden echter in het algemeen
ook voor andere ontvangers. De fouten zijn zodanig gekozen, dat
de bespreking ervan een maximum aan inzicht geeft.
Bij de keuze van de fouten werd als volgt te werk gegaan.
De door service-diensten en cursisten gemelde fouten werden in
het schema gemarkeerd. Daarbij bleek, dat er praktisch geen
standaardfouten optreden.
Uit de opgegeven fouten werden die geselecteerd, die een maximum
aan inzicht geven wat betreft het foutzoeken. Aan het einde van dit
hoofdstuk wordt een in de praktijk ontstane aanvulling gegeven op
de in de documentatie verstrekte afregelgegevens.
2. 2.

Zwart-wit normaal. Geen kleur

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 1 t/m 19 zijn gebaseerd,
gaat U te werk volgens tabel I. Uit deze tabel blijkt hoe U in stap
pen tot het defecte gedeelte komt.
Fout 1:
Bespreking:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Er komt
nog geen kleur. Wel verschijnt er gekleurde ruis.
Dit duidt erop, dat de fout in het voorste gedeelte
van de chrominantie-versterker schuilt. Daarna
kleur-AVR buiten werking stellen. Er komt nog
geen kleur. Daarna kristaloscillator controleren
met KSO. Kristaloscillator oscilleert. De genera
tor wordt gemoduleerd met geluid. Er komt geen
geluid. Volgens de tabel is de fout nu gelokaliseerd
tot B407 en U607.
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Oorzaak:

B407 wordt verwisseld. Geen succes. Instelspanningen kloppen. Daarna wordt filter U607 bekeken.
Diode OA 90 onderbroken.

Nabeschouwing: De diode OA 90 geeft het geluid van 5,5 MHz en het
kleurtoonsignaal van 4,43 MHz af. Het geluid wordt
afgenomen na de diode OA 90. Daar de diode dus
onderbroken is, komt er ook geen geluid. Er is
wel zwart-wit signaal. Dit komt omdat het m.f.signaal voor de video-detector wordt afgenomen
van het stuurrooster van B407 en via B408p aan de
video-detector wordt toegevoerd. De opgewekte
ruis, na het buiten werking stellen van de kleurdover, werd veroorzaakt door de le kleurtoonverster
ker.
Fout 2:

Bespreking:

Oorzaak:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Geen
kleur. Daarna kleur-AVR buiten werking stellen.
Er verschijnt nog geen kleur. De kristaloscillator
functioneert. Bij modulatie met geluid komt er
geluid. Daarna wordt met de KSO het signaal ge
volgd. Op de anode van B411p staat nog signaal.
Op de uitgang van U612 niet.
Spoeltje b in U612 onderbroken.

Fout 3:

Bespreking:

Oorzaak:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Er ver
schijnen lopende kleuren. De kleursynchronisatie
is niet stabiel te krijgen. Dan wordt het signaal op
het stuurrooster van de burstversterker gemeten.
Dit blijkt een totaal verkeerde vorm te hebben.
Dit betekent, dat de fout in de salvosleutelschakelaar schuilt.
C863 éénzijdig onderbroken. Los in print.

Fout 4:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Geen
kleur. Daarna kleur-AVB buiten werking stellen.
Nog geen kleur. Daarna kristaloscillator controle
ren. Deze oscilleert. Bij modulatie met geluid is
geluid hoorbaar. Daarna wordt het signaal gevolgd.
R1419 onderbroken.
Oorzaak:
Nabeschouwing: De eindversterkers krijgen geen spanning en er

Bespreking:
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wordt dus niet versterkt. Vandaar dat er in het ge
heel geen kleur is.
Fout 5:
Bespreking:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Geen
kleur. Daarna kleur-AVR buiten werking stellen.
Nog geen kleur. Daarna kristaloscillator controle
ren. Deze oscilleert. Bij modulatie met geluid is
geluid hoorbaar. Daarna wordt signaal gevolgd.
Op stuurrooster B412 staat wel signaal. Op de ano
de staat geen signaal. De instelling van de buis
wordt gecontroleerd. Op het schermrooster staat
geen spanning.

Oorzaak:

R1348 is onderbroken.

Fout 6:
Bespreking:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Er ver
schijnt geen kleur. Daarna kleur-AVR buiten wer
king stellen. Er verschijnt nog geen kleur. Kris
taloscillator oscilleert. Bij modulatie met geluid
is geluid hoorbaar. Bij het volgen van het chrominantiesignaal blijkt het signaal op de secundaire
van U619 te zijn weggevallen.

Oorzaak:

Spoeltje b is onderbroken.

Fout 7-8-9-10:
Bespreking:

Eerst kleurdover buiten werking stellen. Er ver
schijnt geen kleur. Bij het drukken op de kanaal kiezertoets blijken de balken te verspringen. Daar
na wordt de identificatieversterker gecontroleerd.
(Op de collector moet een wisselspanning van 22 V#
staan.) Dan worden de instelspanningen en de
stuur spanning gecontroleerd.

Oorzaak:

7. C897 heeft sluiting.
8. In een soortgelijk geval bleek C897 onderbro
ken te zijn.
9. In een soortgelijk geval bleek TS 446 defect te
zijn.
10. In een soortgelijk geval bleek S623 verkeerd
afgeregeld te zijn.

Nabeschouwing: Indien er geen of te weinig identificatiesignaal is,
wordt de kleurdover geopend. Dit vindt plaats via
de gelijkrichtschakeling met GR 478 (fig. 1). Is er
identificatiesignaal, dan ontstaat op het stuurroos17

ter van B419t2 een negatieve spanning. Daardoor
wordt B419t2 geopend. Deze buis beïnvloedt de
kleurdover niet. Is er geen identificatiesignaal,
dan geleidt B419t2 volop en de anodespanning wordt
laag. Het rooster van B411t gaat dan negatief en
de chrominantieversterker spert.

1
S623

±ZC697

TSU6
*13

FT*
Sb

BA19t2

22Vt1

~Z27n

W CRi 78

R1318.

C892

B61H
R1319

Fig.1.
Opmerking:

De hierboven gegeven schakeling werd in de eerste
series niet opgenomen. In deze eerste series ver
vulde B419t2 een functie in de lijneindtrap.

Fout 11:

Bespreking:

Oorzaak:
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Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er komt nog geen kleur. Daarna wordt de kleurAVR uitgeschakeld. Nu verschijnt er kleur. Nu
wordt het kleur-AVR-circuit onderzocht. Op het
stuurrooster van B416t2 staat -20 V, terwijl er bij
kleurontvangst -2,5V moet staan. Op de anode van
B416i staat+20 V, i.p.v. 35 V.
Op het stuurrooster van B416t blijkt teveel posi
tieve spanning te staan (ca. 7 V). Deze positieve
spanning blijkt ook aanwezig te zijn, wanneer
wordt overgeschakeld op zwart-wit.
De positieve spanning wordt blijkbaar geleverd
door de kleur-AVR-schakeling. Allereerst wor
den de dioden doorgemeten.
Diode a is onderbroken.

Nabeschouwing: Doordat a onderbroken is, werkt alleen de onder
ste gelijkrichter. De door de diode b afgegeven
positieve spanning wordt nu niet meer gecompen
seerd door de negatieve spanning van diode a.
Ook indien een van de dioden lek vertoont, zal de
schakeling asymmetrisch worden. Dit uit zich in
teveel of te weinig kleurverzadiging of over stu
ring. Door de over sturing verandert vooral de gele
balk van kleur. De kleur-AVR functioneert goed,
indien bij zwart-wit ontvangst de schakeling prak
tisch OV afgeeft.
Fout12:
Bespreking:

£erst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt kleur. De kleurverzadiging is te
hoog. Bij de kleurverzadigingsregelaar rechtsom
is de gele balk bruin van kleur. Dit duidt op oversturingsverschijnselen en een onjuiste werking
van de kleur-AVR. Omdat de kleur-AVR-spanning
en de stuurspanning voor de kleurdoverbuis door
dezelfde schakeling worden opgewekt, ligt het voor
de hand de fout in de gemeenschappelijke schake
ling te zoeken. De roosterspanning van B416ti
blijkt OV te zijn, zowel bij zwart-wit als kleur.
De kleur-AVR wordt wel gestuurd door burstsignaal en oscillatorsignaal.

Oorzaak:

C923 is kortgesloten.

Nabeschouwing: Doordat de kleur-AVR ook bij kleurontvangst 0 V
afgeeft, wordt de kleurdover gesperd.
Fout 13:
Bespreking:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt geen kleur. Dan wordt de kleur-AVR
buiten werking gesteld. Er verschijnt nog geen
kleur. De kristaloscillator oscilleert niet. De buis
wordt verwisseld. Dit heeft geen resultaat. Dan
worden de spanningen gemeten. De schermroosterspanning is 0 V.

Oorzaak:

R1424 is onderbroken.

Nabeschouwing: Door het niet-oscilleren van de kristaloscillator
worden de demodulatoren niet gestuurd. Deze ge
ven dan geen signaal af.
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Fout 14:

Bespreking:

Oorzaak:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnen lopende kleuren. Bijregelen van de
AFFR geeft geen stabiele kleursynchronisatie.
Het blijkt, dat de fazediscriminator geen burstsignaal krijgt. Op het stuurrooster van B417 staat
het normale signaal.
B417 defect.

Fout 15:
Bespreking:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt kleur, maar er is absoluut geen
kleursynchronisatie. De kristaloscillator is ook
niet bij te regelen. De fout schuilt daarom hoogst
waarschijnlijk in het oscillatorgedeelte. De instel spanningen van de oscillatorbuis zijn in orde.
De reactantiebuis heeft echter geen anodespanning.
U640 is onderbroken.
Oorzaak:
Nabeschouwing: De kleur valt door deze fout uit, omdat er geen
identificatiesignaal ontstaat. Bij afwezigheid van
identificatiesignaal spert de kleurdover.
Fout 16:

Bespreking:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt kleur, maar er is geen kleursynchro
nisatie. Bij het bijregelen blijken de instelorganen
in U631 absoluut geen invloed te hebben. U640 heeft
wel invloed. Op de regelleiding staat wel regelspanning. Daar deze geen invloed heeft, wordt de
condensator C945 verwisseld.
C945 blijkt onderbroken.
Oorzaak:
Nabeschouwing: Door deze fout kan de reactantieschakeling niet
functioneren. In sommige gevallen kan het zijn,
dat de schakeling functioneert via de capaciteit
tussen anode en rooster.
Fout 17:

Bespreking:
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Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt geen kleur. Daarna wordt de kleurAVR buiten werking gesteld. Er verschijnt nog
geen kleur. Bij controle van de kristaloscillator
blijkt, dat op het stuurrooster wel wisselspanning
staat, maar op punt 3 van U636 niet. Het oscilla-

torgedeelte gevormd door katode, stuurrooster en
schermrooster functioneert dus wel. Er is blijk
baar een defect in de belasting, die in de anodeleiding is geschakeld.
Oorzaak:

De condensator c in U636 is kortgesloten.

Fout 18:
Bespreking:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnt nog geen kleur. Daarna wordt de
kleur-AVR buiten werking gesteld. Er verschijnt
nog geen kleur. £>e kristaloscillator blijkt niet te
oscilleren. Op het stuurrooster is geen wisselspan
ning aanwezig. Allereerst wordt nu de oscillatorbuis verwisseld.

Oorzaak:

B418p defect.

Fout 19:
Bespreking:

Eerst wordt de kleurdover buiten werking gesteld.
Er verschijnen nu lopende kleuren. Het blijkt dat
de instelorganen in U631 geen invloed op de fre
quentie van de kristaloscillator hebben. Spoel
U640 heeft wel invloed op de frequentie van de
kristaloscillator. Hieruit volgt dat er tussen de
fazediscriminator en de reactantiebuis een defect
is. Aan de rechterzijde van R1400 blijkt wel regelspanning te staan, aan de linkerzijde van R1400
niet.

Oorzaak:

R1400 is onderbroken.

2.3.

Zwart-wit normaal: palouzie-effect

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 20 t/m 24 zijn gebaseerd,
gaat U te werk volgens tabel II.
Onder palouzie-effect verstaan we het verschijnsel dat de opeen
volgende lijnen een andere kleur en een andere verzadigingsgraad
hebben. Phiouzie-effect treedt in de blauw-balk bijna niet op.
Fout 20:
Bespreking:

Het blijkt dat door afregeling van de vertragingslijn de ongelijke verzadiging van de opeenvolgende
lijnen in het kleurenbeeld verdwijnt.

Nabeschouwing: Het blijkt in de praktijk nog wel eens voor te komen,
dat de kleurensplitser afgeregeld moet worden.
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Fout 21:

Bespreking:

Het afregelen van de vertragingslijn heft de fout
niet op. Daarna wordt met de KSO gemeten op de
uitgang van de (R-Y)-demodulator. Het blijkt dat
het signaal een te kleine amplitude heeft. Boven
dien zijn de vormen van de opeenvolgende impul
sen verschillend.

Oorzaak:

Vertragingslijn onderbroken.

Fout 22:

Bespreking:

Het afregelen van de vertragingslijn heft de fout
niet op. Met de KSO wordt gemeten op de uitgang
van de (R-Y)-demodulator. Het blijkt dat het sig
naal tijdens de tweede lijn een tegengesteld ver
loop heeft. Dit betekent dat de PAL-schakelaar
niet schakelt. Daarna wordt met de KSO gemeten
op de collector van TS444. Hier staat geen blokspanning. De flip-flop werkt dus niet. De stuur
signalen voor de flip-flop, dit zijn dus het identificatiesignaal van TS446 en de lijnimpulsen, blij
ken wel aanwezig te zijn. De fout schuilt dus in de
flip-flop.

Oorzaak:

TS444 is kortgesloten.

Fout 23:

Bespreking:

Het afregelen van de vertragingslijn heft de fout
niet op. Met de KSO wordt nu gemeten op de uit
gang van de (R-Y)-demodulator. Het blijkt dat het
signaal tijdens de tweede lijn tegengesteld ver
loopt. Er wordt gemeten op de collector van TS444
Er blijkt geen blokspanning op de collector te
staan. De flip-flop werkt dus niet.

Oorzaak:

C885 is onderbroken.

Nabeschouwing: C885 is evenals C880 een zogenaamde speeding-up
condensator. Deze condensatoren hebben tot doel
het omschakelen van de flip-flop te vergemakkelij
ken. Is een van deze condensatoren onderbroken,
dan zal in de meeste gevallen de flip-flop niet meer
werken. Afhankelijk van de eigenschappen van de
transistoren kan echter in sommige gevallen bij
een onderbroken speeding-up condensator de flip
flop normaal doorwerken.
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Fout 24:
Bespreking:

Het afregelen van de vertragingslijn heft de fout
niet op. Daarna wordt met de KSO op de uitgang
van de (R-Y)-demodulator gemeten. Het blijkt dat
om de andere lijn het signaal wegvalt. Dit betekent
dus dat de helft van de PAL-schakelaar niet func
tioneert. Met de KSO wordt de spanning op de ano
den van de PAL-dioden AA119 gemeten.
Het blijkt dat de op de anode van GR479 geen blokspanning staat. Op de anode van GR480 staat een
blokspanning met een top-top waarde van 7V.
GR479 wordt dus niet gestuurd. Op de collector
van TS444 staat wel blokspanning. Er moet dus
een defect zijn in de leiding tussen TS444 en de
anode van GR479.

Oorzaak:

R1369 blijkt onderbroken te zijn.

Nabeschouwing: Doordat R1369 onderbroken is, wordt GR479 om de
andere lijn niet in geleiding gebracht en kan het
signaal dat in spoeltje b wordt geïnduceerd niet
worden toegevoerd aan de transistor TS449. De in
formatie zal dus om de andere lijn wegvallen.
2.4.

Zwart-wit normaal: Geen of te weinig rood in
het kleurenbeeld.

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 25 t/m 28 zijn gebaseerd,
gaat U te werk volgens de foutentabel III.
Fout 25:
Bespreking:

Met de KSO wordt op de uitgang van de (R-Y)-de
modulator gemeten. Op de uitgang van de (R-Y)demodulator staat geen signaal. Daarna wordt met
de KSO het signaal vanaf de uitgang van de ver
tragingslijn gevolgd. Op de basis van TS449 staat
het normale signaal, op de collector staat geen
signaal.

Oorzaak:

TS449 defect.

Fout 26:
Bespreking:

Op de uitgang van de (R-Y)-demodulator staat te
weinig signaal. Met de KSO wordt nu het signaal
gevolgd vanaf de uitgang van de vertragingsleiding.
Op de basis van TS449 blijkt het vereiste signaal
te staan. Op de collector is dé amplitude van het
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signaal te gering. De instelspanningen van TS449
kloppen.
Oorzaak:
C909 is onderbroken.
.Nabeschouwing: Doordat C909 onderbroken is, ontstaat er tegenkoppeling waardoor de versterking van TS449 af
neemt. Het onderbroken zijn van C909 kan men
vaststellen door met de KSO aan de bovenzijde
van C909 te meten. Indien C909 niet onderbroken
is, mag er geen wisselspanningssignaal staan. Bij
onderbroken C909 staat er wisselspanningssignaal
aan de bovenzijde van C909.
Fout 27!

Op de uitgang van de (R-Y) -demodulator staat geen
signaal. Het signaal wordt vanaf de vertragingslijn
met de KSO gevolgd. Op de basis van TS449 staat
het normale signaal. Op de collector staat te wei
nig signaal. De instelspanningen kloppen.
Sluiting in U629.
Oorzaak:
Nabeschouwing: Door de sluiting in U629 neemt de collectorimpedantie en daarmee de collectorwisselspanning af.
Bespreking:

Fout 28:

Op de uitgang van de (R-Y)-demodulator staat geen
signaal. Met de KSO wordt het signaal gevolgd van
af de vertragingsleiding. Het blijkt dat de (R-Y)demodulator op de normale wijze wordt gestuurd.
Sluiting tussen rooster en kato.de B415p.
Oorzaak:
Nabeschouwing: Door de sluiting tussen rooster en katode van B415p
wordt punt 3 van U630 via R1413 en R1426 naar
massa kortgesloten. Op de uitgangen van de (R-Y)demodulator kan daarom geen signaal ontstaan.

Bespreking:

2.5.

Zwart-wit normaal: Geen of te weinig blauw in
kleurenbeeld.

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 29 en 30 zijn gebaseerd,
gaat U te werk volgens foutentabel IV.
Fout 29:

Bespreking:
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Met de KSO wordt op de uitgang van de (B-Y)-de
modulator gemeten. Op de uitgang van de (B-Y)demodulator staat geen signaal. Vanaf de uitgang
van de vertragingsleiding wordt nu het (B-Y)-sig-

Oorzaak:

naai gevolgd. Op de basis van TS448 staat het ver
eiste signaal. Op de collector van TS448 staat geen
signaal.
TS448 onderbroken.

Fout 30:

Bespreking:

Oorzaak:
2.6.

Op de uitgang van de (B-Y)-demodulator staat geen
signaal. Het signaal wordt vanaf de vertragingsleiding gevolgd. Het blijkt dat de (B-Y)-demodulator
normaal gestuurd wordt. Omdat er op punt 5 geen
signaal staat, wordt B413p verwisseld zodat een
eventuele sluiting tussen stuurrooster en katode
in deze buis wordt opgeheven. Dit blijkt echter
geen verandering in de situatie te brengen. Daarom
wordt de (B-Y)-demodulator onderzocht.
Diode b in de (B-Y)-demodulator kortgesloten.

Zwart wit normaal. Rood en blauw in orde.
Mengbalken en groen afwijkend

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 31 en 32 gebaseerd zijn,
gaat U te werk volgens foutentabel V.
Fout 31:

Bespreking:
Oorzaak:

Op het stuurrooster van B414p staat het normale
signaal. Daarom wordt B414p verwisseld. Hier
mee is de fout verholpen.
B414p geen emissie.

Fout 32:

Bespreking:
Oorzaak:
2.7.

Het signaal op het stuurrooster van B414p heeft
een verkeerde vorm. Op de anoden van B415p en
B413p staat het normale signaal.
R1411 onderbroken.

Gekleurde achtergrond in zwart-wit beeld

Bij dit verschijnsel, waarop de fouten 33 t/m 38 gebaseerd zijn,
gaat U te werk volgens foutentabel VI.
Fout 33:

Verschijnsel:

Het beeld is purperachtig bij zwart-wit ontvangst.
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Bespreking:

De fout moet dus gezocht worden in de instelling
van het groene elektronenkanon of in het groene
tronenkanon zelf. De instelspanningen op de elek
troden van dit kanon zijn in orde. Het blijkt dat het
groene elektronenkanon geen stroom voert.

Oorzaak:

De gloeidraad van het groene elektronenkanon is
onderbroken.

Nabeschouwing: Het onderbroken zijn van de gloeidraad kan men
niet vinden door ohms te meten daar de gloeidraden parallel zijn geschakeld. De fout is alleen vi
sueel te bepalen.
Fout 34:
Verschijnsel:

Groen beeld bij zwart-wit ontvangst.

Bespreking:

De fout moet gezocht worden in de instelling van
het groene elektronenkanon of in het groene elek
tronenkanon zelf. De instelspanningen op gi en g2
blijken dezelfde te zijn.

Oorzaak:

Sluiting tussen

en g2.

Nabeschouwing: Door de sluiting tussen gi en g2 komt er positieve
spanning op de wehnelt-cylinder, waardoor de
emissie van het groene elektronenkanon sterk toe
neemt.
Fout 35:
Verschijnsel:

Cyaanachtig beeld bij zwart-wit ontvangst.

Bespreking:

De instelspanningen en de stuurspanningen voor de
beeldbuis zijn in orde. Daarom moet de fout schui
len in het rode elektronenkanon. Bij meting van de
katodestroom bleek, dat de instelstroom van het
rode kanon te laag was.

Oorzaak:

Rode elektronenkanon te geringe emissie.

Fout 36:
Verschijnsel:

Cyaanachtig beeld.

Bespreking:

De fout schuilt in het rode elektronenkanon of in de
instelschakeling van dit kanon. g2 blijkt geen posi
tieve spanning te hebben.

Oorzaak:

R1521b onderbroken.

Fout 37:
Verschijnsel:
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Rood valt af en toe weg.

Bespreking:
Oorzaak:

Het blij let dat af en toe de schermrooster spanning
van het rode elektronenkanon wegvalt.
Slecht contact in de aansluiting naar het scherm
rooster.

Fout 38:

Verschijnsel:
Bespreking:
Oorzaak:

Geelachtig beeld.
Het blijkt dat het schermrooster van het blauwe
elektronenkanon geen spanning heeft.
Schakelaar Sk7 defect.

De fouten 1 t/m 38 zijn opgespoord met behulp van de foutentabel
len. Deze fouten hadden allen betrekking op het kleurgedeelte.
Bij de nu volgende fouten gaan we op andere wijze te werk. We
gaan uit van een bepaald gedeelte van de ontvanger en bespreken
enkele daarin voorkomende fouten.
De gedeelten die nu aan de orde komen zijn dus de zwart-wit ge
deelten van de ontvanger.
2.8.

Video-versterker

Fout 39:

Verschijnsel:

Oorzaak:

Het zwart-wit beeld is ten opzichte van de kleurinformatie naar links verschoven. Dit duidt erop dat
de video-informatie en de kleurinformatie niet te
gelijkertijd bij de beeldbuis arriveren. Daaruit
kunnen we de conclusie trekken dat de vertragingslijn in de videoversterker van ca. 0,8 /xsec. niet
goed functioneert.
De aardverbinding van de vertragingslijn blijkt
eenzijdig met het chassis te zijn onderbroken.

Nabeschouwing: Door de onderbreking wordt het Y-signaal niet
meer 0,8 jzsec. vertraagd. Het arriveert dan te
vroeg bij de katoden van de beeldbuis en valt dus
niet samen met de bijbehorende kleurinformatie.
Fout 40:

Verschijnsel:
Bespreking:

Op zwart-wit een beeld met sterke reflecties.
Omdat de ontvanger gestuurd wordt door een gene
rator kunnen de reflecties niet voortvloeien uit een
defect antennesysteem. De oorzaak van de reflec
ties moet dus in de ontvanger worden gezocht.
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Oorzaak:

Defecte vertragingslijn in de videoversterker.
Nabeschouwing: Door een bepaald defect in de vertragingslijn kun
nen in de vertragingslijn reflecties optreden.
Fout 41:

Bij zwart-wit ontvangst negatief beeld.
Daar het beeld negatief is, zal er een trap in de
ontvanger zijn waar in plaats van 180° fazedraaiing
geen fazedraaiing optreedt. Met de KSO wordt het
signaal in de videoversterker gevolgd. Het blijkt •
dat op de basis en de collector van TS440 hetzelfde
signaal staat. In normale toestand moet de collectorspanning echter in tegenfaze zijn met de basis
spanning.
Oorzaak:
Sluiting tussen basis en collector van TS440.
Nabeschouwing: Door de sluiting tussen basis en collector geeft de
transistor geen 180° fazedraaiing. Er ontstaat
daarom een negatief beeld. De transistor TS440 kan
beschadigd worden door vonkoverslag via de videoeindtrap. Bovendien kan de transistor TS440 be
schadigd worden indien men bij het meten aan deze
schakeling niet ten opzichte van massa meet.

Verschijnsel:
Bespreking:

2.9.

Dema.gnetiserings-circuit

Fout 42:

Verschijnsel:
Bespreking:

Oorzaak:

Normale weergave, alleen steeds sterker worden
de kleuronzuiverheid na lange tijd.
Het verschijnsel duidt erop, dat het demagnetiseringscircuit niet werkzaam is. Het functioneren
van de demagnetiseringsschakeling wordt gecon
troleerd door de KSO over de demagnetiserings spoel te schakelen. Op het moment van inschake
len bedraagt de spanning ca. 60 Veff. Na 10 sec.
is de spanning gedaald tot ca. 30mVeff. Bij het
inschakelen blijkt er over de demagnetiseringsspoel geen spanning te ontstaan.
R1126 onderbroken.

Nabeschouwing: Hetzelfde verschijnsel treedt op indien R1127 on
derbroken is. Het totale demagnetiseringscircuit
is in orde indien men links van R1127 enige tijd na
het inschakelen een spanning meet van 2,3 Veff.
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2.10.

Hoogspanning en ballastschakeling

Fout 43:

Verschijnsel:
Bespreking:
Oorzaak:

Beeld te breed en niet goed gefocusseerd.
De focusseerspanning was juist. De HS was te laag.
HS-diode GY501 te weinig emissie.

Fout 44:

Verschijnsel:
Bespreking:
Oorzaak:

Geen licht.
£• c bleek geen HS te zijn. De potentiometer R1492
i.s verbrand. De elektroden in de HS-dioden waren
kromgetrokken.
Sluiting in de HS-diode.

Fout 45:

Beeld veel te groot en zeer onscherp.
De PD500 gloeide. Bij het verwijderen van de kort
sluiting over R1491 werd 8 V gemeten. De ballastbuis trok dus teveel stroom. Daardoor werd even
eens de HS-diode zwaar belast.
Oorzaak:
Lek tussen g^ en k van ballasttriode op de huishou
der.
Nabeschouwing: a. Indien het beeld maximale helderheid heeft mag
de ballasttriode niet gloeien,
b. Indien het beeld donker is, gloeit de ballasttriode.
c. De stroomopname van de ballasttriode meet men
door middel van de spanning over R1491.

Verschijnsel:
Bespreking:

Fout 46:

Geen beeld, geen geluid.
Een gedeelte van de gloeidraadketen werkte niet en
de katodeweerstand van B414p was verbrand.
Sluiting tussen gloeidraad en katode van B414p.
Oorzaak:
Nabeschouwing: Na vervanging van buis en weerstand bleek de HS
sterk met de helderheid te variëren. Dit uit zich
in variërende afmetingen van het beeld. Dit bleek
het gevolg te zijn van een te lage emissie van de
ballasttriode. Tengevolge van het oorspronkelijke
defect was de gloeidraad overbelast.
Verschijnsel:
Bespreking:
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2.11.

Aanvulling op de in documentatie verstrekte
afregelgegevens

2.11.1. Instellingen (zie fig. 8 van de documentatie)
1. Voer punt 13 van de documentatie uit.
Ket knooppunt R1446/C957 is verbonden met het rechter uiteinde
van R1441. 2 van B410 is links naast B410 geplaatst. Neem de
linkerzijde van R1247. R1247 zit boven de buis.
2. Voer punt 14 van de documentatie uit.
Plug B is de onderste plug op de HS-kooi. Aan punt 5 van plug
B zit een dun blauw draadje. De zekeringen zijn links onder in
het apparaat geplaatst (zie fig. 8).
3. Voer punt 15 van de documentatie uit.
+11 is identiek met de linkerkant van R1141 en R1142.
R1141 en R1142 zijn schuin boven B420 geplaatst. Het knoop
punt R1480/C985 is identiek met de onderzijde van R1480.
R1480 is verbonden met de rechterzijde van R1141/R1142.
4. Voer punt 18 van de documentatie uit indien nodig.
Plug B is de onderste plug op de HS-kooi.
5. Voer punt 19 van de documentatie uit.
R1526 is links boven in print 2 gemonteerd. De verticale tijd—
basis kan ook als volgt worden ingesteld.
Sluit R1526 kort. Stem af op een testbeeld of voer een bromspanning van 2V toe aan het stuurrooster van de video-eindbuis
B109P1. Stel R1542 zo in, dat U 5 testbeelden ziet of 5 brombalken.
6. Voer punt 20 van de documentatie uit.
12,5 V meestal niet te handhaven vanwege spreiding in kern en
buis. Bij nieuwe buis richten naar 12,5 V. Bij oude buis rich
ten naar op chassis aangegeven waarde.
De instellingen 16, 17 en 21 beïnvloeden elkaar wederzijds.
Soms moet men de instelling 5x uitvoeren. Als instelling 21
niet direct lukt, dan eerst R1321 verdraaien tot het wel lukt.
7. Voer punt 17 van de documentatie uit.
Uitvoeren bij afwezigheid van signaal. Staat fout in de docu
mentatie. R1491 is op de HS-kooi geplaatst. Let erop dat
R1491 niet onderbroken wordt. R1492 is geplaatst aan de ach
terkant van het chassis (zie fig. 8).
8. Voer punt 21 van de documentatie uit.
R1233 is geplaatst onder B409. Neem de linkerkant van R1233.
10 B409 is identiek met onderzijde R1234. Plak na de afregeling
de regelaars vast met sellotape. Men kan ze dan niet per onge
luk verdraaien, indien men Sk7, Sk8 of Sk9 bedient.
9. Voer punt 16 van de documentatie uit.
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Uitvoeren in donkere ruimte. Instelling uitvoeren op juist ver
schijnen.
Bij de instelling moet de potentiometer voor de kleurtoonregeling aan de voorzijde van het apparaat in de middenstand staan.
10. Voer punt 22 van de documentatie uit.
Is deze instelling niet goed uitgevoerd, dan is er geen kleur
bij verzadigingsregelaar rechtsom.
11. Voer punt 23 van de documentatie uit. Belangrijke instelling.
Is deze instelling niet juist, dan treedt er een wijziging op in
de onderlinge kleurverhouding.
12. Voer punt 24 van de documentatie uit.
Instelling heeft alleen zin indien het voorgaande klopt.
13. Punt 25 van de documentatie is bij vervanging niet noodzake
lijk, daar de fabrikant de juiste VDR’s bijlevert. VDR’s wor
den geselecteerd naar de spanning bij 1 mA stroom.
6 V - 9 V 9 V - 12 V 12 V - 15 V 15V - 20V 20V - 25V
blauw
groen
rood
oranje
geel
Daar de spreiding nogal groot is, zal men er van een bepaald
type meerdere in voorraad moeten hebben en bij vervanging van
een defecte VDR de meest geschikte uit moeten zoeken.
2.11. 2. Afregelen van het AFFR-gedeelte (fig. 8+9 van de documen
tatie)
1. Voer punt 1 van de documentatie uit.
Punt 2 van B407 is links midden geplaatst. R1421 en C930 zijn
schuin links onder B145 geplaatst. Neem de rechterkant van
R1421.
2. Voer punt 2 van de documentatie uit.
Door punt 10 van B 411t met chassis te verbinden houdt men de
chrominantieversterker open.
Verwijder na afregeling de kortsluitingen.
3. Voer punt 3 van de documentatie uit.
Punt 2 van B416t2 is rechts midden geplaatst.
4. Voer punt 4 van de documentatie uit.
R1400 is onder U636 geplaatst. Neem de linkerkant van R1400.
5. Voer punt 5 van de documentatie uit.
C890 is boven S623 geplaatst. Neem de rechterzijde van S623.
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HOOFDSTUK 3

METINGEN AAN DE NORDMENDE KTV ONTVANGER

3.1.

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe men aan de schakelingen
uit de Nordmende KTV-ontvanger kan meten. Bij de metingen wordt
wordt uitgegaan van een kleurbalkengenerator en een KSO met verz wakkermeetkop.
Het in dit hoofdstuk gestelde geldt eveneens voor de ontvangers van
Blaupunkt, Telefunken en Siemens.
Wat betreft de theorie over de diverse schakelingen en de sche
ma’s wordt verwezen naar het boek "Kleurentelevisie", lste druk,
uitgave Muiderkring.
3.2.

Middenfrequentversterker en AVR

3.2.1. Signalen in de m. f.-versterker bij juiste afstemming
Een juist verloop van de doorlaatkromme van het middenfrequent
gedeelte is bij een KTV-ontvanger nog belangrijker dan bij een
zwart-wit ontvanger. In fig. 1 zien we de doorlaatkromme van de
m.f.-versterker uit een KTV-ontvanger.
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Fig. 1. Doorlaatkromme
m.f. -versterker.

Afb. 2. Kleurbalkentestbeeld
volgens EBU-norm.

De m. f .-beelddraaggolf is gelegen bij 38,9 MHz. De kleurinformatie wordt overgedragen door zijbanden van 34,47 MHz. De kleurhulpdraaggolf zelf is onderdrukt. De kleurinformatie valt in het
linker gedeelte van de doorlaatkromme.
Het blijkt dat de kleurinformatie ca. 50% verzwakt is t. o. v. de
overige te versterken frequenties.
In afb. 2 is het oscillogram afgebeeld van het kleurbalkenpatroon
volgens EBU-norm, waarmee de draaggolf gemoduleerd wordt. Het
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blijkt dat de top-top waarde van de burst even groot is, als de
"diepte" van de lijnsynchronisatie-impuls.
Sluiten we de oscillograaf aan op de video-detector, dan zien we
een beeld volgens afb. 3.
De ontvanger moet dan wel juist afgestemd zijn.

SiFiMs ME

üiisniH

3*1*10
Afb. 3. Spanning op de uit
gang van de video-detector
bij juiste middenfrequentie.
De kleurtoonamplitude is
juist.

Afb.4. Spanning op de uit
gang van de video-detector
bij te hoge middenfrequentie.
kleurtoonamplitude te klein.

Kleurtöonsignaal en burstsignaal zijn t.o.v. het Y-signaal ca. 2x
verzwakt. Dit komt, omdat zoals uit afb. 1 blijkt, de kleurinformatie op de flank van de doorlaatkromme ligt en dus ca. 2x minder
versterkt wordt dan de video-informatie.
3. 2. 2. Signalen op de uitgang van de m. f.-versterker bij onjuiste
afstemming
a. Te lage beeldmiddenfrequentie.
In dit geval zal de gehele doorlaatkromme a.h.w. naar rechts

Afb. 5. Spanning op de uit
gang van de video-detector
bij te lage middenfrequentie.
Kleurtoonamplitude te groot.
Synchronisatie-impuls te
klein.

Afb. 6. Spanning op de videodetector bij te laag ingangs
signaal.
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verschuiven. De beelddraaggolf schuift op de flank naar boven
en deze zal dus meer versterkt worden. De kleurhulpdraaggolf
"glijdt" van de flank af en zal minder versterkt worden. Ook de
amplitude voor de hoge videofrequenties zal afnemen.
Afb.4 geeft het oscillogram dat in dit geval op de videodiode ont
staat. Duidelijk blijkt, dat de amplitude van de kleurinformatie
en het burstsignaal aanzienlijk afgenomen zijn.
Tevens zal de detailscherpte aanzienlijk afnemen (Probeer dit
eens). Draaien we de afstemming nog iets door, dan zal de am
plitude van de burst zover afgenomen zijn, dat de kleurdover
(afhankelijk van de gevoeligheid) de kleurtoonversterker spert.
We hebben dan geen kleur meer en een onscherp zwart-witbeeld,
b. Te hoge beeldmiddenfrequentie.
In dit geval zal de gehele doorlaatkromme a.h. w. naar links
schuiven. De versterking van de lage video-frequenties zal nu'
afnemen. Dit is in afb.5 duidelijk zichtbaar aan de amplitude
van de lijnsynchronisatie-impuls. De versterking van de 4,43 MHz
kleurinformatie neemt echter toe. Tevens neemt de amplitude van
de hoge videofrequenties toe. Bovendien wordt 5,5 MHz moiré op
het scherm zichtbaar. Draaien we nu met de afstemming nog iets
verder, dan zal de amplitude van de lijnsynchronisatie-impulsen
zover afnemen, dat het beeld niet meer gesynchroniseerd is.
De hier besproken variatie in het achter de video-detector gemeten
signaal, leent zich uitstekend voor het zg. "blind afstemmen".
Is b.v. de luminantieversterker defect, of heeft het apparaat geen
kleurweergave, dan sluiten we de KSO via een verzwakkermeetkop
aan op de video-detector, of direct op de emitter van de transistor
na de videodiode. Nu wordt het apparaat zo afgestemd, dat het os
cillogram overeenkomt met de afbeelding in afb.3. Is door afstem
ming geen juist oscillogram te verkrijgen, dan wordt de m.f.-ver
sterker nader onderzocht. De doorlaatkromme wordt gecontroleerd
en de bandfilters, indien nodig, opnieuw afgeregeld.
3. 2.3. Controle AVR-werking
Om de AVR te controleren, gaan we als volgt te werk:
We verzwakken het uitgangssignaal van de kleurengenerator, tot de
ontvanger alleen nog ruis weergeeft. De oscillograaf wordt, of is
nog, aangesloten op de video-detector. Nu wordt het h.f.-signaal
langzaam vergroot. Na een door ervaring meestal bekende stand
van de verzwakker wordt een beeld met ruis zichtbaar. Op de KSO
ontstaat een beeld volgens afb. 6. Bij het verder vergroten van het
signaal neemt de ruis af. Het oscillogram moet geleidelijk ruisvrij
worden en de juiste vorm behouden (zie afb.3). Is het beeld en
uiteraard het oscillogram ruisvrij, dan mag bij een goede AVRwerking de amplitude bij verder vergroten van het signaal tot maxi
mum niet meer toenemen.
De top-topwaarde van de spanning na de video-detector is bij de
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meeste ontvangers ca. 2,5 V. Deze spanning is echter in iedere
documentatie van het betreffende apparaat vermeld.
3,2,4. Gevolgen van de foutieve AVR-werking
Is de AVR niet in orde, of heeft een transistor of buis een onjuiste
instelling, dan zal het oscillogram niet alleen in amplitude variëren,
doch tevens zal aan onder- en/of bovenzijde begrenzing optreden.
Ook bij een te geringe versterking kan begrenzing optreden t. g.v.
het niet "meelopen” van de AVR spanning. Stel b.v. dat de 3e m.f.versterker te weinig versterkt. Het signaal op de video-detector
is dan te klein. De AVR-schakeling wekt weinig regelspanning op en
de le m.f.-versterker versterkt maximaal, waardoor de 2e m.f.versterker overstuurd wordt.
3,2.5. Onderdrukking geluid
Op de video-detector mag geen geluidssignaal aanwezig zijn. Dit
wordt bereikt door een sperkring, welke direct voor de video-de
tector is aangebracht. Deze is afgestemd op 38,9 - 5,5 = 33,4 MHz.
Is deze kring ontregeld of defect, dan ontstaat niet alleen 5,5 MHzmoire' op het beeld, doch tevens 5,5 - 4,43 = 1,07 MHz. Deze 1,07 MHz
moiré' is grof en daarom bijzonder storend (zie afb.6 luminatieversterker).
3.3.

Luminantie-versterker (Y-versterker)

3.3.1, Schema
De luminantieversterker in een KTV-ontvanger is uitgebreider van
opbouw dan de video-versterker in een zwart-wit ontvanger. De re
denen hiervoor zijn de volgende:
a. In de schakeling moet een vertragingslijn opgenomen worden
(0,8-1 /isec.). Deze moet aan in- en uitgang zijn aangepast.
b. De bandbreedte moet tijdens kleurontvangst beperkt worden (Dit
kan ook in de m.f.-versterker plaats vinden, b.v. Philips).
Fig. 1 geeft de schakeling van de luminantieversterker. Deze is ge
heel getransistoriseerd.
3. 3. 2. Foutzoeken
In principe is het foutzoeken in deze schakelingen niet moeilijk,
als we het signaal dat op de antenne van de ontvanger is aangeslo
ten, maar stap voor stap met de KSO volgen (signal-tracing).
Indien een oscillogram niet aanwezig is, of onjuist is (vervormd of
onjuiste amplitude) gaan we de spanningen voor, in en na de betref
fende trap meten. Er dient op gelet te worden dat helderheid en
kontrast ingesteld worden zoals de fabrikant aangeeft.
Op punt "A" meten we het oscillogram, volgens afb.3.2 .
Indien T601 (BC108) juist ingesteld is en de kontrastregelaar op
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maximum staat, dan zal op de collector van deze transistor een
spanning van ca. 6V^ aanwezig zijn.
De gelijkspanning op de basis van T601 moet beslist 3,8V zijn.
Is dit niet het geval, dan zijn er in principe 3 foutmogelijkheden.
a. Een defect in de straalstroombegrenzingsschakeling waar T608
deel van uitmaakt.
b. Een defect in de schakeling zelf.
c. Een te hoge straalstroom.
In het nu volgende gaan we bezien wat de gevolgen zijn van een te
hoge straalstroom. Bij een te hoge straalstroom moet de transistor
T608 minder gaan geleiden. De spanning op de collector van T608
zal dan positiever worden. Daardoor neemt de basisspanning van
T601 eveneens toe. Via de gelijkstroomkoppeling nemen nu de katodespanningen van de beeldbuis toe. Daardoor neemt de helderheid
af. Hoe kunnen we nu in deze en soortgelijke schakelingen konstateren of de straalstroom te hoog is of dat T608 onjuist ingesteld is?
Eenvoudig door de beeldbuis te sperren.
Dit kan o.a. gebeuren door uitschakeling van de schermroosterspanningen. Schakelaars of regelaars hiervoor zijn in iedere ontvanger
aanwezig.
Opmerking:
Mede door o.a. een in deze ontvanger aanwezige beveiligingsschakeling in de lijneindtrap, kan door een zeer hoge straalstroom de
hoogspanning (25 kV) zoveel dalen, dat de beeldbuis donker blijft.
De elektronen zijn in dat geval door hun lage snelheid niet in staat
de fosforen te laten oplichten.
Is de straalstroom te hoog t.g.v. een onjuiste instelling van de
beeldbuis, dan zal bij het blokkeren van de straalstroom, hoe dit
ook gedaan wordt, de transistor T608 zich in moeten stellen vol
gens de spanningen in de documentatie.
De gelijkspanning op de collector zal dan ca. 10 mV bedragen. Is
de instelling van T608 met geblokkeerde beeldbuis nog niet in orde,
dan moet het instelcircuit voor T608 worden onderzocht (vooral
basiscircuit). Bij een fout in de schakeling waar T608 deel van uit
maakt, is vanzelfsprekend de basisspanning van T601 niet in orde.
Onderbroken wikkeling van vertragingslijn
Zoals uit fig.1 blijkt, verkrijgt de basis van T602 zijn instelspanning via de wikkeling van de vertragingslijn. Dit defect heeft twee
gevolgen.
a. Het helderheidssignaal is onderbroken.
b. De transistor T602 is gesperd.
De collectorspanning van T602 is nu gelijk aan de voedingsspanning
en de emitterspanning neemt af. Tengevolge van de gelijkstroom
koppeling tot en met de katoden van de beeldbuis, zullen de katodespanningen zo positief worden, dat de beeldbuis donker blijft.
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3. 3. 3. Controle van de werking van de vertragingslijn
a. Meting van het signaal voor en na de vertragingslijn met een getriggerde KSO.
De KSO moet extern worden getriggerd. Dit kan het eenvoudigst ge
daan worden met behulp van een lijnimpuls uit de kleurengenerator.
Is deze niet aanwezig, dan moet een lijnimpuls uit de ontvanger afgenpmen worden. De impuls voor externe triggering kan b.v. wor
den verkregen door een draadje om de leiding voor de horizontale
afbuiging naar de afbuigingsspoel te draaien (afb. 2a).

Afb. 2a. Afnemen triggerimpuls.

Afb. 2b. Impuls afgenomen
volgens afb. 2a.

In afb. 2a. werd een triggerimpuls afgenomen met een waarde van
2,5 Vtt (fig. 2b). Is de KSO getriggerd en staat de fijninstelling van
de tijdbasis rechtsom (geijkt), dan wordt het signaal voor en na de
vertragingslijn gemeten.Het signaal na de vertragingslijn is0,8/;sec.
naar rechts verschoven t.o.v. het signaal voor de vertragingslijn.
Deze meting kan vanzelfsprekend ook met een zwart-wit genera
tor uitgevoerd worden.
b. Waarneming van het beeld (convergentie moet juist zijn).
Is de vertragingstijd niet juist, dan zullen het helderheidssignaal en de kleurverschilsignalen niet gelijktijdig op de matrix-

Afb.3. Kleurbalkenbeeld bij onvertraagd Y-signaal.
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schakeling en de beeldbuis aanwezig zijn. Op het beeld zijn nu als
het ware de kleurbalken over elkaar geschoven. Afb. 3 toont het
kleurenbeeld, indien het helderheidssignaal niet vertraagd wordt.
(De vertragingslijn is in dit geval doorverbonden.)
3.3.4, Controle en afregeling van debandbreedte-omschakeling
Bij zwart-wit ontvangst is de bandbreedte ca. 5 MHz. Bij kleurontvangst moet de bandbreedte van het helderheidssignaal minder
dan 4,43 MHz zijn. Is dit niet het geval, dan is er bij kleurontvangst
4,43 MHz-moire' zichtbaar.
Fig. 4 geeft de frequentie-karakteristiek van de luminantieversterker bij kleurontvangst weer.
u

i

+
4.43

5,5

Fig. 4. Frequentiekarakteristiek van de luminantieversterker
bij kleurontvangst.
Indien het kleur signaal uitgeschakeld wordt door middel van de
kleurverzadigingsregelaar of door een schakelaar, dan is deze
4,43 MHz-moire'goed waarneembaar.
Het helderheidssignaal wordt via filter 601 toegevoerd aan de matrix-schakeling. De bandbreedte-omschakeling vindt plaats door
middel van de diode GR615. Bij zwart-wit ontvangst is de diode ge
leidend (zie ook kleurdover), zodat het filter gedempt en dus niet

Afb. 6. Moiré veroorzaakt
door 1,07 MHz.
(detailopname)
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werkzaam is. Bij kleurontvangst is de diode gesperd en het filter
werkzaam. Door de kleurengenerator van kleur naar zwart-wit
over te schakelen, is eenvoudig te controleren of de diode "scha
kelt". Het afregelen van Fi601 is eenvoudig. Schakel de generator
op kleur en de ontvanger op zwart-wit. De KSO wordt op de anode
van een kleureindtrap aangesloten. Dit laatste heeft twee voordelen.
a. De kring wordt niet belast door de KSO.
b. Het signaal is groter.
Het restant van de 4,43 MHz-kleurinformatie dat op het oscillogram
aanwezig is, wordt nu op minimum afgeregeld.

Afb. 5a. Juist afgeregelde
4,43 MHz-sperkring (detail)

Afb. 5b. Ontregelde
4,43 MHz-sperkring (detail)

Afb. 5a geeft het oscillogram weer bij een juist afgeregeld filter.
Afb. 5b geeft een oscillogram met een onjuist afgeregeld filter.
3.3.5. Controle op de geluidsonderdrukking
Ook de 5,5 MHz-geluidsonderdrukking is belangrijk. Is 5,5 MHz
niet of onvoldoende onderdrukt, dan is niet alleen 5,5 MHz-moiré
op de beeldbuis te zien, doch bij kleurontvangst eveneens een sto
ring van 1,07 MHz (afb. 6 op pag. 39).
Afregeling geschiedt op dezelfde wijze als die van de 4,43 MHzkring. Het geluid op de generator dient uiteraard ingeschakeld te
zijn.
3.4. Kleurtoonversterker
3.4,1. Werking van de le en 2e trap
In fig. 1 is de schakeling, gevormd door de eerste en tweede versterkertrap, afgebeeld.
T206 wordt door de kleur-AVR "opwaarts" geregeld. Met R257
wordt het werkpunt van T206 ingesteld. Aan de bovenzijde van de
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kleurverzadigingsregelaar R793 wordt het kleurtoonsignaal afgenomen voor de AFFR en de kleur-AVR. Vanaf de loper van R793 wordt
het signaal aan de derde kleurtoonversterkertrap toegevoerd. De
bandbreedte van de gehele kleurtoonversterker wordt bepaald door
Fi201 en Fi202.
Utvtoontignail
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Fig. 1. Schema van le en 2e kleurtoonversterkertrap.

3.4.2. Controleren van de kleurtoonversterker (le en 2e trap)
Controleer het uigangssignaal van de video-detector (zie fig. 3 m.f. versterker en AVR). Dit signaal moet ca. 2,7
bedragen en on
vervormd zijn. Meet met de KSO vervolgens het kleurtoonsignaal
op de bovenzijde van R793. Zijn de kleurtoonversterker en kleurAVR in orde, dan verloopt dit signaal volgens fig. 2. Dit signaal is
ca. 1 Vtt. Is de spanning geen 1 V^t, maar b.v. 0,5Vtt of l,5Vtt»
dan wordt deze met R257 ingesteld op ca. 1V^.
Is het kleurtoonsignaal aan onder- of bovenzijde niet begrensd en
blijft de amplitude bij een kleine verstemming van de kanaalkiezer
vrijwel constant, dan zijn de kleurtoonversterker en kleur-AVR in
orde. Let ook op de juiste verhouding tussen de burst en de kleurinformatie.
In afb.3 is een oscillogram met begrensd kleurtoonsignaal afgebeeld. Deze is in dit geval ontstaan door een defecte kleur-AVR schakeling. Dit had een foutieve instelling van T206 tot gevolg.
Dit oscillogram kan echter ook ontstaan door een foutieve instelling
van T206 zelf of T207.
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In afb.4 is het kleurbalkentestbeeld afgebeeld zoals dit er uit ziet
bij het oscillogram van afb.3.

Afb. 2. Kleurtoonsignaal.

WHBÏfli

mm

Afb.3. Begrensd kleurtoonsignaal.

Afb.4. Beeld bij begrensd
kleurtoonsignaal.

In het algemeen is een overstuurde kleurtoonversterker te herken
nen aan:
a. Onjuiste kleuren van de kleurbalken (let op de grijsbalans).
b. De lijnen in de afzonderlijke balken zijn niet constant van kleur.
c. Onscherpe kleurovergangen.
Opmerking:
Wordt het kleurtoonsignaal weinig begrensd, dan is dit op de KSO
moeilijk waarneembaar. Varieer daarom met R257 de instelling
van T206. De vorm mag niet veranderen (let ook op de burst).
3.4.3. Foutzoeken in de le en 2e kleurtoonversterkertrap
Is het signaal op de bovenzijde van R973 niet in orde, dan wordt
allereerst met de KSO het signaal op de emitter van Tl04 gemeten.
Zie afb.3 (van 3.2). Dit is het videosignaal + het kleurtoonsignaal.
Is dit signaal in orde en bedraagt de spanning ca. 2,7 Vtt, dan
schuilt de fout in de kleurtoonversterker of de kleur-AVR.
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Om te bepalen of de fout in de kleurtoonversterker of de kleur-AVR
schuilt, kan men als volgt te werk gaan:
a. Sluit op punt A een positieve spanning van ca. 17 V t.o.v. massa
aan.
b. Stel deze spanning zo in, dat de spanning op de basis van T206
ca. 5,1 V bedraagt.
Dit is de spanning, welke bij kleurontvangst aanwezig moet zijn. Is
nu het signaal op de bovenzijde van R793 in orde, dan is de kleurAVR defect (zie 3. 9.). Is het signaal aan de bovenzijde van R793
niet in orde, dan wordt met de KSO het signaal van de basis
vanT206 tot aan de bovenzijde van R793 gevolgd. Op deze wijze wordt
bepaald waar begrenzing optreedt, of welke trap niet versterkt.
Opmerking:
Bij metingen in de kleurtoonversterker verdient het aanbeveling de
kleurverzadigingsregelaar R793 op nul te draaien, wanneer gemeten
wordt in de trappen voor de regelaar. Dit voorkomt demping van de
bandfilters Fi201 en Fi202 bij een defect in de laatste trap. Deze
is aangesloten op de loper van de kleurverzadigingsregelaar.
3.4.4, Werking van de 3e trap (fig. 5)
Bij afwezigheid van kleurtoonsignaal + burst wordt T305 d.m.v.
een negatieve spanning uit de kleurdoverschakeling gesperd.
Bij de bespreking van de kleurdoverschakeling wordt hierop nader
ingegaan. Is T305 gesperd, dus bij zwart-wit ontvangst, dan bedra
gen de basis- en emitterspanning resp. -0,1 V en +1,6 V.
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Fig. 5. Schema van 3e kleurtoonversterkertrap.
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Opmerking:
Bij afwezigheid van kleur wordt bij het foutzoeken de kleurdoverschakeling altijd buiten werking gesteld. Bij kleurontvangst en juiste
instelling van T 305 bedragen de basis- en emitterspanning van T 305
resp. 6,1 en 5,9 V. T305 wordt tijdens de burst gesperd door een
positieve terugslagimpuls van ca. 1,5 Vtt.
De reden hiervan is de volgende:
In de kleureindtrappen is een speciale schakeling opgenomen voor
het verkrijgen van de Wehneltspanningen. Om deze schakeling goed
te laten functioneren mag er tijdens de lijnterugslagonderdrukking
geen burstsignaal aanwezig zijn. Het burstsignaal wordt dus onder
drukt in de 3e kleurtoonversterkertrap. Daarom mag men na deze
trap geen burstsignaal meer aantreffen.
3.4, 5. Controle van de werking van de 3e trap
De werking kan als volgt gecontroleerd worden.
a. Stem de ontvanger af op een kleurbalkentestbeeld.
b. Meet met de KSO de spanning op de bovenzijde van de kleurverzadigingsregelaar R793.
Bij een spanning van ca. 1 Vtt en een juiste vorm van het kleurtoonsignaal is het le gedeelte van de kleurtoonversterker in orde.
c. Sluit de KSO aan op de basis van T305 en stel de spanning met
R793 in op ca. 0,5 Vtt.
d. Meet nu met de KSO het kleurtoonsignaal op de collector van
T305. Is T305 juist ingesteld, dan bedraagt de spanning ca. 5,5 Vtt.

In afb. 6a is het signaal afgebeeld zoals dit gemeten wordt op de col
lector van T305. In dit signaal mag geen burst aanwezig zijn. Con
troleer ook of dit signaal de juiste vorm heeft en niet begrensd is.
In afb. 6b is het signaal op de basis van T 305 weergegeven.
In afb. 6c is het signaal op de emitter van T305 afgebeeld.
C381 zorgt er voor dat de onderkant van het filter Fi380 voor h.f.
geaard is. Meet met de KSO of er h.f.-signaal op C381 aanwezig is.
Bij aanwezigheid van kleurtoonsignaal (4,43 MHz) is C381 onder
broken.
Opmerking:
Door een defect in de lijnoscillator + fazevergelijking kan de faze
van de lijnterugslagimpuls onjuist zijn. Controle en afregeling van
de lijnoscillator is dan noodzakelijk.
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Afb. 6a. Signaal op de collector
van T 305.

Afb. 6b. Signaal op de basis
van T 305.

Afb. 6c. Signaal op de emitter
van T 305,
3.5.

I

Kleurdover + bandbreedte-omschakeling

3.5.1, Functie
De kleurdoverschakeling zorgt ervoor, dat de kleurtoonversterker
bij zwart-wit ontvangst gesperd wordt. Wordt de kleurtoonverster
ker niet gesperd, dan vertonen bij zwart-wit ontvangst de scherpe
zwart-wit overgangen kleurvegen (afb. 1). Deze kleurvegen worden
veroorzaakt door de hoge video-frequenties, die in het doorlaatgebied van de kleurtoonversterker vallen. Bij een niet gesperde kleurtoonverstèrker is bovendien bij een zwak antennesignaal of afwe
zigheid hiervan de ruis gekleurd en grover dan de zwart-wit ruis.
Bij het terugdraaien van de kleurverzadigingsregelaar verdwijnt de
"bonte" storing.
Opmerking:
Bij afwezigheid van kleurtoonsignaal (burst) wordt door de kleur45

AVR de kleurtoonversterker op maximum versterking ingesteld.
Daardoor treden de bovengenoemde storingen zeer sterk naar voren.

Afb. 1. Kleurvegen bij niet
gesperde kleurtoonver sterker.
3.5.2. Werking
In fig. 2 is de kleurdoverschakeling getekend. De dioden GR306 en
GR307, L311, C319 en C320 vormen de z.g. kleurdoverdiscriminator. RÖ302 is de kleurdoverbuis. T305 is de laatste kleurtoonversterker. Fi601 is het uitschakelbare 4,43 MHz-filter.
a. Situatie bij kleurontvangst.
Het burstsignaal komt op het filter Fi301 en wordt d. m. v. L310 en.
L311 omhoog getransformeerd tot ca. 32 Vtt.
Aan de linkerzijden van de dioden GR306 en GR307 staat dus burst
signaal van 32 Vtt t.o. v. massa. Het fazeverschil tussen deze
burstsignalen is 180°.
Op punt x komt de kleurhulpdraaggolf. Deze wordt van de (B-Y)demodulator afgenomen.
Doordat de kleurhulpdraaggolf van de (B-Y)-demodulator afgenomen
wordt, is de faze van dit signaal 90° verschoven t.o.v. de burst
welke op GR306 en GR307 aanwezig is. Bij dit fazeverschil is de
uitgangsspanning van een discriminator altijd maximaal en in dit
geval negatief (-2,5 V). Door het schakelen van de burst (± 45°) ont
staat tevens een wisselspanning, welke door R320 en C318 wordt af
gevlakt.
De positieve impuls (ca. 250 Vtt) welke op de anode van RÖ302 aan
wezig is, wordt door R336 verzwakt en door C339 kortgesloten.
Op de bovenzijde van R335 is een gelijkspanning van ca. 380 V aan
wezig. GR311 wordt door deze positieve spanning via R335 gesperd.
R342 en R343 vormen een spanningsdeler tussen +24 V en massa.
Op het knooppunt van R342 en R343, en dus op de katode van GR312,
is een spanning aanwezig van ca. 6,2 V.
GR312 geleidt daardoor en verbindt de onderzijde van R335 met het
knooppunt van R342 en R343. De spanning op dit knooppunt dient als
instelspanning voor de 3e kleurtoonversterker T305. Deze wordt nu
geopend en zal het kleurtoonsignaal normaal versterken.
De katode van de buis RÖ302 is verbonden met het knooppunt van
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R339 en R317. Doordat T305 nu geleidt, zal de spanning op de katode van RÖ302 positief worden. RÖ302 wordt daardoor links van het
afknijppunt ingesteld.
Bandbreedte-omschakeling
Bij kleurontvangst mag via de Y-versterker geen kleurinformatie
aan de matrix worden toegevoerd, omdat er anders moiré ontstaat.
Bij kleurontvangst is daarom het filter Fi601 werkzaam. Dat wil
zeggen dat bij kleurontvangst dit filter zich werkelijk als filter ge
draagt. Dit gebeurt als volgt.
Bij kleurontvangst geleidt T305 en is de emitterspanning ca. 5,9 V.
Deze spanning komt via R616 en LI van Fi601 op de katode van
GR615. Deze spanning is groter dan de spanning op de anode, zodat
GR615 gesperd is. Het filter Fi601 is nu niet gedempt en zal de fre
quenties rond 4,43 MHz sterk verzwakken, omdat Fi601 een paral lelkring is.
b. Situatie bij zwart-wit ontvangst.
Bij zwart-wit ontvangst is er op de kleurdoverdiscriminator geen
burst aanwezig. Er is dan geen negatieve spanning op het stuurrooster van RÖ302 en de buis gaat geleiden. De impuls op de anode
wordt nu gelijkgericht en er ontstaat een negatieve spanning op de
anode. De spanning op C339 neemt nu af (minder positief) en daar
door ook de basisspanning van T305. T305 gaat minder geleiden en
de emitterspanning neemt af. Tegelijk neemt echter de katodespanning van Rö302 af. De buis gaat verder open en de spanning op de
anode wordt meer negatief. De basisspanning van T305 neemt daar
door verder af. Door deze accumulatieve werking wordt T305 ge
sperd. We hebben hier dus een flip-flop werking. GR312 is nu ge
sperd. GR311 begrenst de spanning op C339, zodat deze niet lager
wordt dan ca. 0,1 V en voorkomt daardoor doorslag van T305.
Bandbreedte-omschakeling
De spanning op de katode van GR615 is bij zwart-wit ontvangst af
genomen tot ca. 2,8 V. GR615 geleidt nu en dempt het filter Fi601
zeer sterk. De invloed op de frequentiekarakteristiek is nu te ver
waarlozen, zodat de beelddefinitie bij zwart-wit ontvangst maxi
maal is.
3.5,3, Foutzoeken
Voor een goede werking van de kleurdover is het noodzakelijk, dat
de AFFR en de (B-Y)-demodulator goed zijn afgeregeld.
Na de uitvoerige schemabeschrijving kunnen wij met de aanwijzing
en voor het foutzoeken kort zijn.
Als er bij kleurontvangst geen kleur is, wordt allereerst de kleur
dover buiten werking gesteld. Er zijn verschillende manieren om
dit te doen:
a. GR312 kortsluiten.
b. C340 losnemen.
c. R336 losnemen.
d. -2,5 V - 4,5 V tussen gi van RÖ302 en massa (platte batterij).
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Er zijn na het buiten werking stellen van de kleurdover verschillen
de mogelijkheden:
a. Er is geen kleur.
De kleurdover schakeling is in orde.
De fout moet gezocht worden in de kleurtoonversterker, de PALdemodulator of de kristaloscillator uit de AFFR.
Opmerking:
De fout kan ook in beide kleurdemodulatoren schuilen. De kans dat
beide kleurdemodulatoren defect zijn, is echter zeer klein.
b. Er is wel kleur, doch de kleurhulpdraaggolf is niet gesynchro
niseerd. In dit geval moet de fout in de AFFR gezocht worden.
c. Er is klem c-n de kleurhulpdraaggolf is gesynchroniseerd. In
dat geval is de kleurdoverschakeling werkelijk defect.
Is de kleurdoverschakeling defect, dan kan men als volgt te werk
gaan:
Meet met de BVM of KSO de gelijkspanning op het stuurrooster van
Rö302. Is deze spanning ca. -2,5 V (of hoger), dan is de kleurdoverdiscriminator in orde en schuilt de fout in het gedeelte tussen
C318 en C339.
Ontbreekt deze spanning, sluit dan een negatieve spanning van ca.
-2,5 a -4,5V aan tussen het stuurrooster van RÖ302 en massa (4,5V
platte batterij). Er moet nu kleur komen, indien het gedeelte vanaf
RÖ302 in orde is.
Komt er bij het aansluiten van de 4,5 V batterij kleur, danisdediscriminator defect. Controleer nu de diodenGR306 enGR307. Meet met
de KSO of op de punten 5 en 6 van Fi301 een burst van ca. 32 Vtt
aanwezig is. Op punt x moet de kleurhulpdraaggolf aanwezig zijn.
Deze wordt afgenomen van de (B-Y)-demodulator, omdat daar de
kleurhulpdraaggolf de juiste faze heeft.
3. 5.4. Algemene opmerking betreffende het openen van de kleur
dover
In de aanwijzingen bij het foutzoeken wordt steeds aanbevolen bij
afwezigheid van kleur de kleurdoverschakeling buiten werking te
stellen. Indien "de wijze waarop" niet direct in de documentatie
van het betreffende merk is aangegeven, dan is dit af te leiden uit
de afregeling van de AFFR. Bij de afregeling van de reactantieschakeling wordt vermeld hoe de kleurdover buiten werking wordt
gesteld.
3.6.

PAL-demodulator (PAL-vertragingslijn of
kleursplitser)

3.6.1. Schema's
In dit gedeelte wordt het foutzoeken in de PAL-demodulator bespro
ken. Het afregelen van de PAL-demodulator komt in een volgend
hoofdstuk aan de orde.
In fig. 1 is de PAL-demodulator afgebeeld.
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In deze schakeling worden een indirect (vertraagd) signaal en twee
directe (onvertraagde) signalen gebruikt. Op de punten A en C zijn
de directe signalen met een onderling fazeverschil van 180° aan
wezig. Op punt B is het vertraagde signaal aanwezig. De faze en
de amplitude van het vertraagde signaal zijn regelbaar met L382
resp. R383.
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Fig. 1. PAL-demodulator uit de Nordmende ontvanger.
In fig. 2 is een schakeling afgebeeld met e'en direct en twee indirecte
signalen (Philips). Op de punten A en B staan de beide indirecte
signalen met een onderling fazeverschil van 180°. Op punt C staat
A
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Fig. 2. PAL-demodulator uit de Philips-ontvanger.
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het directe signaal. Bij deze schakeling is van het directe signaal
de amplitude regelbaar. Van het indirecte signaal is de faze regel
baar.
Het afregelen en foutzoeken is voor beide schakelingen principieel
gelijk.
3.6.2. Controle op de werking
Stem de ontvanger goed af op een kleurbalkentestbeeld. In afb.3 is
een gedeelte van een kleurbalkentestbeeld weergegeven, n.1. het

Afb.3. Gedeelte van kleur
balkentestbeeld bij afgere
gelde PAL-demodulator.

Afb.4. Gedeelte van kleur
balkentestbeeld met palouzie-effect door onder
broken vertragingslijn.

gedeelte met geel en cyaan. In dit gedeelte zijn afwijkingen t.g.v.
een defecte of ontregelde PAL-demodulator zeer duidelijk waar te
nemen. Bij de controle van de PAL-demodulator moet men letten
op:
a. gelijke kleur van de opeenvolgende lijnen in de complementaire
kleurbalken, ook wel mengbalken genoemd.
b. gelijke verzadiging van de opeenvolgende lijnen in de primaire
kleurbalken.
Het optreden van ongelijke kleur en ongelijke verzadiging noemt
men palouzie of Venetian blinds.
In afb.4 is hetzelfde gedeelte van het beeld als in afb. 3 weergege
ven. Zoals duidelijk blijkt, treedt sterke palouzie op. De oorzaak
is in dit geval een onderbroken vertragingslijn. Ook bij ontregeling
van amplitude en/of faze treedt palouzie meer of minder sterk op.
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Opmerking:
Bij een defecte PAL-demodulator neemt bij onderbreking van het
directe of het indirecte signaal de kleurverzadiging aanzienlijk af
(ca.. 50%).
3. 6. 3, Wat te doen bij palouzie?
Is er palouzie aanwezig, tracht dit dan eerst te verhelpen door afregeling van de schakeling. Kan de fout niet met afregelen worden
verholpen, dan wordt de schakeling nader onderzocht.
Met de KSO wordt gemeten of de signalen op de punten A en C aan
wezig en gelijk zijn. Is er op punt C geen signaal aanwezig, dan is
L383 onderbroken. Door ohmmeting tussen punt A en massa en
punt C en massa is eenvoudig te bepalen of L383 onderbroken is.
De gelijkstroomweerstand van L383 is zeer laag. Er hoeft dus niets
losgesoldeerd te worden.
Vervolgens wordt het indirecte signaal op punt B gemeten. Is dit
signaal niet aanwezig, controleer dan of R383 niet dusdanig ontre
geld is, dat deze het signaal kortsluit. R383 staat parallel aan de
indirecte uitgang. Meet zonodig nog het signaal op de uitgang van
de vertragingslijn VZ380.
Opmerking:
Is het directe signaal aanwezig op L383, dan is het zeker dat er
signaal op de ingang van de vertragingslijn aanwezig is. Fi380 is
dan in orde.
3.6.4. Direct signaal of indirect signaal onderbroken
De PAL-demodulator splitst in dit geval het signaal niet in Fv- en
Fu-signaal. Is het directe of indirecte signaal onderbroken, dan
staat op de beide uitgangen hetzelfde signaal, n.1. het kleurtoonsignaal. Bij totale onderbreking van het directe of indirecte signaal
verandert niet alleen de vorm maar ook de amplitude.

Afb. 5. Fv-signaal bij totale
onderbreking van direct of
indirect signaal.
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Afb. 6. Fu-signaal bij totale
onderbreking van direct of
indirect signaal.

In afb.5 is het Fv-signaal afgebeeld en in afb.6 ziet u het Fu-signaal bij totale onderbreking van het directe of indirecte signaal.
Afb. 7 en 8 geven het Fv- en Fu-signaal weer bij een goed afgere
gelde PAL-demodulator.

Afb. 7. Fv-signaal (vol
klosje garen) bij goed af
geregelde demodulator.

Afb. 8. Fu-signaal bij goed
afgeregelde demodulator.

3.6.5, Controle van de vertragingslijn
3. 6. 5.1. Nordmende
Opmerking:
Of de vertragingslijn zelf in orde is kan men als volgt controleren:
a. Zet R383 op maximum.
b. De spanning op B moet nu groter zijn dan de spanning op A. Klopt
dit niet, dan is afregeling niet mogelijk.
3. 6. 5. 2. Philips
Is de amplituderegelaar in het directe signaal opgenomen (Philips),
dan controleert men de vertragingslijn zelf als volgt:
a. Zet de amplituderegelaar (fig. 2) op minimum amplitude van het
directe signaal (weerstand maximaal).
b. De spanning op A of B moet nu groter zijn dan de spanning op C.
Is het indirecte signaal op A en B kleiner dan het directe signaal op
C, dan is de uitgangsspanning van de vertragingslijn te laag. Dit
duidt dus op een afwijking in de vertragingslijn. Een goede afrege
ling is dan niet mogelijk.
3.6. 6. Fouten in de gelijkstroomweg (fig. 1)
De weerstanden R382, R384 t/m R387 zorgen tevens voor de juiste
instelling van de transistoren T310 en T311. De basisspanning van
de transistoren bedraagt ca. 10 V. Zijn deze spanningen niet jiiist,
dan ligt een onderbreking of verloop van een van de reeds genoem
de weerstanden voor de hand. Ook Fi380, Fi381, Vz381, L388 of
L383 kan onderbroken zijn. Neem zonodig de beide basisaanslui
tingen van T310 en T311 los (uittrekken van de demodulatorprint).
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Indien b.v. R382 defect is, zijn de beide versterkers, voorafgaand
aan de demodulatoren, gesperd.
3.7. A.F.F.R.
3.7.1. Schema
De automatische frequentie en fazeregeling bestaat uit:
a. De fazediscriminator.
b. De reactantietrap.
c. De hulpdraaggolfoscillator.
In fig. 1 is de schakeling afgebeeld. In fig. 1 is ook de burstversterker (T301) opgenomen. Aan de basis van T301 worden het kleurtoonsignaal en een lijnterugslagimpuls toegevoerd. De lijnterugslagimpuls opent T301 tijdens de burst. Tijdens het kleurtoon signaal is
T301 gesperd. Op de collector van T301 mag dus alleen burstsignaal
staan. Via het filter Fi301 wordt het burstsignaal aan de fazedis
criminator toegevoerd. De fazediscriminator wordt gevormd door
de dioden GR301 en GR302, de condensatoren C312 én C313 en de
weerstanden R312 en R313. Aan het knooppunt van GR301 en GR302
wordt de 4,43 MHz kleurhulpdraaggolf uit de kristaloscillator toe
gevoerd. Burstsignaal en oscillatorsignaal worden in de fazediscri
minator vergeleken. De door de fazediscriminator opgewekte regelspanning wordt afgenomen van het knooppunt R312 en R313.

Afb. 2. Niet gesynchroni
seerde kleurhulpdraaggolf
(kleurdover geopend).

Afb. 3. Grote faze-afwijking
van de kleurhulpdraaggolfoscillator (stilstaande kleu
ren).
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Deze regelspanning wordt via R322 en R324 toegevoerd aan het
stuurrooster van de reactantiebuis Rö 303 (PCL200). De reactantiebuis staat in serie met het kristal. T303 (BC107A) vormt met
het kristal en het filter Fi306 de kleurhulpdraaggolfoscillator.
3.7,2, Foutmogelijkheden en verdacht gedeelte
Bij een defect in de burstversterker of AFFR, zal vrijwel altijd de
kleurtoonversterker door de kleurdoverschakeling gesperd worden.
Stel dus bij afwezigheid van kleursignaal altijd de kleurdoverschakeling buiten werking.
a. De kristaloscillator werkt niet.
In dit geval is er geen kleursignaal aanwezig, ook indien de kleurdoverschakeling buiten werking wordt gesteld. Dit kornt omdat de
kleurdemodulatoren geen signaal afgeven, indien ze niet gestuurd
worden door de kristaloscillator.
b. De kristaloscillator werkt op een onjuiste frequentie door ont
regeling van of een defect in de reactantietrap.
Bij het buiten werking stellen van de kleurdoverschakeling ver
schijnt er kleur op de beeldbuis. De kleuren "lopen” omdat de kleur
hulpdraaggolfoscillator niet gesynchroniseerd wordt. In afb. 2 is het
beeld weergegeven, dat in dit geval ontstaat.
c. De kristaloscillator is niet gesynchroniseerd.
Na buiten werking stelling van de kleurdoverschakeling ontstaat het
zelfde beeld als in afb. 2 (zie blz. 54). De frequentie-afwijking is nu
echter klein. Bij een kleine verandering van de reactantie-instelling d.m.v. R326 moeten de kleuren a.h.w. kortstondig "stilstaan".
In afb. 3 op blz. 54 is het beeld weergegeven, zoals dit ontstaat bij
"stilstaande" kleuren. De faze is echter onjuist, zodat de kleurbalken afwijkende kleuren vertonen. Dit is echter niet van belang. De
ze fout moet gezocht worden in de burstversterkertrap bestaande
uit T 301 of de fazediscriminator.
3.7. 3. Metingen in de AFFR
a. Burstversterker
Meet met de KSO of er op de basis van T301 een lijnimpuls van ca.
6Vtt aanwezig is. (De lijnimpuls wordt ook wel salvo-sleutel im
puls genoemd.) Op deze lijnimpuls is tevens het burstsignaal aan
wezig. Dit signaal "verdrinkt" echter in de lijnimpuls. Controleer
de gelijkspanning op de basis en de emitter van T301. Meet met de
KSO het burstsignaal op de collector van T301. Op de lijnen tussen
de burstsignalen mag niets aanwezig zijn. In afb. 4 is dit signaal afgebeeld. Duidelijk blijkt dat de lijn tussen de burstsignalen "schoon"
is. In afb. 5 is het oscillogram afgebeeld dat aanwezig is op de col
lector van T301 bij een onjuiste faze van de lijnimpuls. In afb. 5
wordt ook een gedeelte van het kleurtoonsignaal versterkt. Contro
leer in dit geval de lijnoscillator en regel deze zonodig opnieuw af.
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Opmerking:
Er zijn ontvangers waarbij de faze van de lijnimpuls instelbaar is.
Dit is o.a. bij de Loewe-Opta ontvanger het geval. Alvorens deze
fazeregeling uit te voeren zal men echter eerst de instelling van de
lijnoscillator moeten controleren.
b. Fazediscriminator
Is het burstsignaal op de collector van T301 in orde, dan wordt de
fazediscriminator gecontroleerd. Meet met de KSO of er een burst
signaal van ca. 32 Vtt op de punten 5 en 6 van het filter Fi301
aanwezig is. Controleer zonodig de dioden GR301 en GR302 op slui
ting of onderbreking. De dioden behoeven voor deze meting niet los
gesoldeerd te worden. In sper richting wordt een weerstand gemeten,
welke maximaal de waarde van R312 en R313 bedraagt, dus 330 kft.
De gelijkspanning op het knooppunt R312 en R313 moet ca. 3,2 Vbe
dragen. Blijkt dat bij het verdraaien van R326 de frequentie juist is
bij een stand, welke vrij veel afwijkt van de oorspronkelijke, con
troleer dan of de sperweer standen van GR301 en GR302 gelijk zijn.
Deze dioden moeten nu wel aan een kant losgesoldeerd worden. Is
het burstsignaal in orde en wijkt de frequentie af, dan kan de oor
zaak in de reactantietrap schuilen.
c. Reactantietrap + kristaloscillator.
Afwijkende frequentie van de oscillator.
Sluit in dit geval een regelbare gelijkspanning aan tussen het knoop
punt van R312 en massa (- aan massa). Er behoeft niets losgenomen
te worden. Stel de spanning in op 3 a 3,5 V. Varieer deze spanning
langzaam tot de frequentie juist is en de kleurbalken stilstaan. Bij
een toegevoerde spanning van ca. 3,2 V is de reactantietrap in orde.
Wijkt de spanning af, dan wordt de reactantietrap gecontroleerd.
Controleer de instelspanningen. Vervang zonodig C325.
Opmerking:
Is de schakeling in orde en wordt met een buisvoltmeter op het
stuurrooster van de reactantiebuis gemeten, dan neemt de kleur
verzadiging af. Door het opnemen van de BVM wordt n.1. de scha57

keling beïnvloed, omdat men dan tussen gi en k van de reactantiebuis de ingangscapaciteit van de BVM opneemt. Is de ingangscapaciteit van de BVM groot, dan komt de frequentie buiten het houdbereik van de fazediscriminator. De hulpdraaggolf is dan niet gesyn
chroniseerd en de kleurdover spert de kleurtoonversterker.
De oscillator werkt niet.
Meet met de KSO op de collector van T303 of er 4,43 MHz-signaal
aanwezig is. De amplitude moet ca. 20 Vtt bedragen.
Controleer zonodig de instelling van T303 en verwissel het kristal.
Controleer met de KSO of C331 onderbroken is. C331 is onderbro
ken indien er wisselspanning over C331 staat.
De reactantietrap kan eenvoudig van de oscillator gescheiden wor
den. R328 wordt daartoe met een condensator van 0,1 - 0,25 /iF
kortgesloten. "Hangt” het kristal t.g.v. een defecte reactantietrap
vrijwel in de lucht, dan zal T303 oscilleren na het kortsluiten van
R328 met een grote condensator.
Opmerking:
De afregeling van de anode of collectorkring van een kristaloscillator is van belang voor de amplitude.
De afregeling van de fazediscriminator of reactantietrap is van be
lang voor de frequentie van de kristaloscillator.
7,3.4. Controle op de goede regelwerking van de AFFR
Stem de ontvanger af op een kleurbalkentestbeeld. Maak een fazefout door R326 te verdraaien. De kleurverzadiging neemt bij het
verdraaien naar beide zijden vrijwel evenveel af. Het houdbereik
moet zo groot zijn, dat de hulpdraaggolfoscillator over vrijwel het
gehele regelbereik van R326 gesynchroniseerd blijft.
Onthoud de stand van de reactantie-instelregelaar R326 bij maxi
mum kleurverzadiging. Regel nu volgens voorschrift de hulpdraag
golfoscillator en de reactantieschakeling af (R331 en R326). De
stand van R326 moet nu ongeveer overeenkomen met de stand waar
bij de kleurverzadiging maximaal is.
3.8.

Kleurdemodulatoren en voorversterkers

3.8.1. Werking
Het afregelen van de kleurdemodulatoren wordt in hoofdstuk 4 be
sproken.
In fig. 1 is de schakeling van de beide demodulatoren afgebeeld.
Het Fu-signaal wordt door T310 versterkt en toegevoerd aan het
knooppunt van C374 en C375. Op punt A wordt het gedemoduleerde
-(B-Y)-signaal afgenomen. De 4,43 MHz-hulpdraaggolf wordt aan
punt D toegevoerd en door C370 en L370 90° in faze gedraaid
(Serie-resonantie van C370 en L370).
Het Fu-signaal wordt door T311 versterkt. Met de (R-Y)-balansregelaar wordt het Fv-signaal zo ingesteld, dat de in de zender
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Fig.1. Schakeling.
aangebrachte bevoordeling wordt gecorrigeerd. De hulpdraaggolf,
welke aan punt C wordt toegevoerd, wordt door de PAL-schakelaar
om de andere lijn 180° in faze gedraaid. Op het knooppunt C374C375 hebben we dus F]3_Y-signaal. Op het knooppunt C378 - C379
hebben we dus FR_y-signaal.
Het -(R-Y)-signaal wordt in deze ontvanger niet door de PAL-schakelaar geschakeld.
Het -(R-Y)-signaal wordt afgenomen van punt B.
3.8.2. Controle
(B-Y)-demodulator.
a. Stem de ontvanger goed af.
b. Stel de kleurverzadigingsregelaar zo in, dat het Fu-signaal op
de basis van T310 ca. 0,4 Vtt is. Bij een normaal ingesteld
kleurbalkentestbeeld bedraagt de spanning op de basis van T310
ca. 0,4Vtt.
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c. Op punt A moet nu het oscillogram aanwezig zijn zoals is afgebeeld in afb.2. De spanning is ca. 1,2 V^.
Let vooral op de juiste, gelijkmatige trappen vorm.

Afb. 2. -(B-Y)-signaal bij
juiste af regeling.

Afb. 3. -(R-Y)-signaal bij
juiste afregeling.

(R-Y) -demodulator.
a. Meet met de KSO het Fv-signaal op de basis van T311. De span
ning is ca. 0,7 Vtt indien de spanning op de basis van T310 ca.
0,4 Vtt is.
b. Meet met de KSO het -(R-Y)-signaal op punt B. Op punt B moet
het oscillogram aanwezig zijn, zoals is afgebeeld in afb. 3. De
spanning bedraagt ca. 0,6 Vtt»
Let ook hier op de juiste vorm.
3.8.3. Foutzoeken
(B-Y) -demodulator.
Bij juiste instelling van T310, bedraagt de spanningsversterking
ca. 4x. Het signaal op de collector van T310 moet dezelfde vorm
hebben als het signaal op de basis. Is het signaal op de collector
begrensd, dan is de instelling van de transistor niet juist.
Controleer zonodig de instelspanningen van T310. Is het signaal op
de collector van T310 in orde, meet dan met de KSO of op de anode
van GR320 en de katode van GR321 4,43 MHz-hulpdraaggolfsignaal
aanwezig is. Is het signaal op de collector van T310 in orde, en is
het signaal op de uitgang van de (B-Y)-demodulator niet goed, dan
zijn er 2 mogelijkheden.

fmi
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Afb.4. -(B-Y)-signaal bij
ontregelde (B-Y) -demodu
lator.

a. De demodulator is ontregeld.
In afb.4 is het -(B-Y)-signaal aangegeven bij een ontregelde
Fm-Y)-demodulator. Tracht in dit geval door afregeling van
L370 maximum amplitude bij de juiste vorm te verkrijgen.
b. Een diode, condensator of weerstand is defect.
Opmerking:
Vanaf punt x van filter Fi208, F(B-Y)-demodulator, wordt het
4,43 MHz-signaal afgenomen voor de kleurdoverdiscriminator. In
dien dit signaal ontbreekt, of de faze door een ontregelde F(B-Y)demodulator veel afwijkt, spert de kleurdover.
(R-Y)-demodulator.
Bij het foutzoeken in de (R-Y)-demodulator gaat men op dezelfde
wijze te werk als in de (B-Y)-demodulator.
Er is echter wel verschil in de hulpdraaggolf welke aan punt C
wordt toegevoerd. Deze wordt van lijn tot lijn 180° in faze gedraaid.
In afb.5 is het oscillogram van dit signaal afgebeeld.

Afb.5. De geschakelde hulp
draaggolf (punt C uit fig.1).

Is de nog te bespreken PAL-schakelaar defect, dan zal het -(R-Y)signaal verlopen volgens afb.6. Tijdens de PAL-lijn(2e lijn) wordt
het (R-Y)-signaal niet teruggeschakeld. In afb. 6 duurt de heen- en
terugslag 2 lijntijden.
In afb. 7 wordt de KSO zodanig getriggerd, dat de heen- en terug
slag 1 lijntijd in beslag neemt.

MIINII

HBBS9H
Afb.6. 2 opeenvolgende lijnen
zijn achter elkaar geschreven.

Afb.7. Idem als afb.6. De
opeenvolgende lijnen zijn
over elkaar geschreven.
61

3.8.4. Demodulator en uit de Philips-ontvanger
In fig.8 is de schakeling uit de Philips-ontvanger afgebeeld. Ver
zwakking van het F(R_Y)-signaal heeft in deze ontvanger direct
achter de PAL-demodulator plaats.
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Fie. 8. Kleurdemodulatoren uit de Philips-ontvanger.
De demodulatoren krijgen daarom F(Rjy) en F(B-Y)-si&nalen t°egevoerd. Direct achter de PAL-demodulator wordt net F(R-Y)signaal 180° geschakeld. Aan punt C wordt de 4,43 MHz-kleurhulpdraaggolf toegevoerd. 90° fazeverschuiving bij de (B-Y)-demodula
tor wordt verkregen door serie-resonantie van het filter SU.
Het foutzoeken in deze schakeling is gelijk aan het foutzoeken in de
schakeling uit fig. 1. De spanningsversterking van T448 en T449 be
draagt ca. 13x. Op de punten 1, 2, 3 en 4 moet het 4,43 MHz-kleurhulpdraaggolfsignaal aanwezig zijn. De 4,43 MHz-kleurhulpdraaggolf, welke gemeten wordt op de punten 3 en 4, wordt niet gescha
keld.
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Opmerking:
Bij deze demodulatoren worden de te demoduleren signalen toege
voerd aan de middenaftakkingen van de filters SV en SU.
Schakel daarom, indien men enkel de kleurhulpdraaggolf wil meten,
op de punten 1, 2, 3 en 4 het kleurtoonsignaal d.m.v. de kleurdovertoets uit. Men kan ook de generator op zwart-wit schakelen.
3.8.5. Enige algemene wenken
a. Werkt de kristaloscillator niet, dan geven de demodulatoren
geen spanning af. Is daarom bij het openen van de colorkiller
wel kleurtoonsignaal op de ingangen van beide demodulatoren
aanwezig, doch geen signaal op de beide uitgangen, dan is het
vrij zeker, dat de 4,43 MHz-kristaloscillator niet werkt.
b. Openen van de colorkiller inde Philips-ontvanger geschiedt
door kortsluiten van het stuurrooster (punt 10) van B411t tegen
massa.
c. Een fazefout van de 4,43 MHz-kleurhulpdraaggolf geeft een af
name in de kleurverzadiging.
d. Voor het afregelen van de demodulatoren moet de afregeling van
de 4,43 MHz-kristaloscillator en de reactantieschakeling worden
gecontroleerd volgens de procedure, zoals vermeld in de docu
mentatie.
e. Is het onderlinge faz ever schil tussen de o scillator signalen die
aan de demodulatoren worden toegevoerd geen 90°, dan treedt
er tevens een kleurtoonfout op.
In de kleuren rood en blauw is dit nauwelijks waarneembaar. In
de mengkleuren is dit echter goed waarneembaar.
Voorbeeld 1:
Output demodulator te weinig (R-Y).
Kleurverzadiging rood neemt af. Purper, dat uit rood en blauw
is samengesteld, wordt te blauw.
Voorbeeld 2:
Output (B-Y)-demodulator te gering.
Kleurverzadiging blauw neemt af.
Purper wordt te rood.

Afb. 9. (B-Y)-demodulator
geeft geen signaal af.

Afb. 10. (R-Y)-demodulator
geeft geen signaal af.
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In afb. 9 is een beeld gegeven, dat ontstaat indien de (B-Y)-de
modulator geen spanning afgeeft.
In afb. 10 is de uitgangsspanning van de (R-Y)-demodulator 0.
Het spreekt vanzelf, dat voor het beoordelen van de kleurbalans
de grijsbalans van de ontvanger in orde moet zijn.
f. Is de grijsbalans in orde en staan alle kleuren in de juiste ver
houding tot elkaar, dan zullen bij een kleurbalkentestbeeld vol
gens EBU-norm alle kleuren bij ’t terugdraaien van de helder
heid gelijk doven.
g. Bij een generator, welke Fb-Y- en FR_Y-signalen levert, zal
blauw het laatst doven. Dit is dus het geval bij de gebruikelijke
regenbooggeneratoren.

3.9. Kleur-AVR
3.9.1. Werking
In fig. 1 is de kleur-AVR afgebeeld.
Door de diode GR304 (BAX 21) wordt het burstsignaal gelijkgericht.
Op het meetpunt 303 ontstaat een gelijkspanning, welke gelijk is aan
de amplitude van het burstsignaal. Deze gelijkspanning wordt door
RÖ301 versterkt en regelt de transistor T206 (BF167) "opwaarts”.
Tevens versterkt R5301 het identificatiesignaal. Dit komt via C308
en R308 uit de AFFR.
3.9.2. Controle op de werking van de kleur-AVR
a. Stem de ontvanger af op een kleurbalkentestbeeld.
b. Sluit de KSO aan op de uitgang van de tweede kleurtoonversterkertrap (bovenzijde R793).
Op dit punt moet ca. 1 Vtt staan (zie ook kleurtoonversterker). Is
dit niet het geval, dan schuilt de fout in de kleurtoonversterker of
de kleur-AVR.
In het gedeelte over de kleurtoonversterker is beschreven hoe men
kan bepalen welke van de 2 schakelingen defect is.
3,9,3, Foutzoeken in de kleur-AVR
a. Neem de onderzijde van R259 los. (punt A)
b. Sluit tussen de katode van RÖ301 en massa een weerstand van
2,2 kft aan. Deze vervangt R259 + R257 + R258.
c. Sluit op de onderzijde van R259 een spanning van ca. 17 V aan
en stel-deze spanning zo in, dat op de bovenzijde van R793 een
spanning van ca. 1 Vtt ontstaat.
Door deze maatregelen hebben we het regelcircuit onderbroken en
kan de fout gezocht worden.
De markante meetpunten zijn de anode van GR304 (burst 32 Vtt) > de
bovenzijde van C315 (ca. 14 V), stuurrooster en katode van Rö301.
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Fig. 1. Schema van de kleurAVR.
Is de fout gevonden en verholpen, dan kan de uiteindelijke controle
als volgt plaats vinden,
Is de buis RÖ301 (PCL 200) juist ingesteld, dan bedraagt de katodespanning ca. 17 V. Bij een geringe verstemming van de kanaalkiezer moet deze spanning, met behoud van kleur, ca. 3 V variëren.
De gelijkspanningsvariatie op de basis van de eerste kleurtoonversterker (T206) bedraagt dan ca. 0,5 V.
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3.10. Jdentificatie-oscillator, flip-flop en
PAL-schakelaar

3.10.1. Schema
In fig. 1 is de schakeling afgebeeld.
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Fig. 1. Schema.
T307 en T308 vormen de bi-stabiele multivibrator, meestal flip
flop genoemd. De flip-flop wordt gestuurd door lijnimpulsen via
C360 en door identificatiesignaal via GR314. De lijnimpulsen aan
de linkerzijde van C360 zijn ca. 230 Vtt* Het identificatiesignaal
is afkomstig van de identificatie-oscillator. De identificatie-oscillator wordt gevormd door o.a. T306 en L303. Door een impuls
van ca. 2,5 Vtt uit de fazediscriminator van de halve lijnfrequentie
wordt de T306 gesynchroniseerd (punt W). Op de collector van T306
staat een wisselspanning met een frequentie van 7,8 kHz. Via de
diode GR314 komt de negatieve helft van deze wisselspanning op de
basis van T307. De PAL-schakelaar wordt gevormd door de wikke
lingen L330 en L331 van het filter Fi306 en de dioden GR315 en
GR316. De blokspanning op de collector van T307 schakelt GR316
(+ = open; - = dicht).
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De blokspanning op de collector van T308 schakelt GR315 (+ = open;
- = dicht). Om de andere lijn wordt de kleurhulpdraaggolf van punt5
respectievelijk punt 6 van het filter Fi306 afgenomen en aan de
(R-Y)-demodulator toegevoerd.
Opmerking:
De PAL-schakelaar schakelt het Fy-signaal elke volgende lijn 180°
in faze. Fouten in de identificatietrap, flip-flop schakeling en PALschakelaar komen daarom het duidelijkst naar voren in kleuren met
een grote Fy-component. Dit zijn de kleuren cyaan, groen, purper
en rood. De Fy-componenten voor geel en blauw zijn klein.
3.10,2. Foutzoeken
a. Identificatie-oscillator
Er zijn verschillende foutmogelijkheden, die verschillende uitwer
kingen op het beeld hebben. Vermoedt men een fout in de identificatie-oscillator, dan wordt de collectorspanning van T306 gemeten
met de KSO.
In afb. 2 is het oscillogram afgebeeld dat ontstaat op de collector

Afb.2. Collectorspanning
van T 306.

van T306 indien de trap in orde en goed afgeregeld is. De spanning
is ca. 30 Vtt. Heeft het signaal op de collector niet de juiste vorm,
onderbreek dan GR314. De oscillator werkt dan onafhankelijk van
de flip-flop.
De identificatie-oscillator oscilleert niet.
In dit geval wordt de flip-flop alleen door lijnimpulsen gestuurd.
De flip-flop kan dus als flip-flop, maar ook als Mflop-flipM wer
ken. Werkt de flip-flop juist, dan ontstaat het bekende kleurbalkenbeeld.
In afb. 3 is het uitgangssignaal van de (R-Y)-demodulator afgebeeld.

Afb. 3. Uitgangsspanning van
de (R-Y)-demodulator bij
goede werking.
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Dit is het -(R-Y)-signaal bij een juiste werking van de flip-flop.
Werkt de flip-flop als "flop-flip", dan is het kleurbalkentestbeeld
een "flop", zoals is afgebeeld in afb.4. De rode en groene balk zijn
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Afb.4. Beeld bij werking als
"flop-flip".

van plaats verwisseld, evenals purper en cyaan.
Wordt met de KSO het uitgangssignaal van de (R-Y)-demodulator
gemeten, dan blijkt dat het oscillogram van afb. 3 op z?n kop staat.
Opmerking 1:
De kleuren rood, groen, cyaan en purper in afb.4 wijken enigszins
af van de oorspronkelijke kleuren. Dit is echter niet van belang.
De kleurafwijkingen in de gele en de blauwe balk zijn betrekkelijk
gering.
Opmerking 2;
Het al dan niet gestuurd worden van de flip-flop door identificatiesignaal kan men vaststellen door de kleurbalkengenerator enige
malen van kleur naar zwart-wit en omgekeerd te schakelen.
Opmerking 3:
Bij een kleurenuitzending en een onjuiste werking van de flip-flop
zullen de gezichten groen en het gras rood weergegeven worden.
De identificatietrap oscilleert wel, maar is niet gesynchroniseerd.
In afb. 5a is het kleurbalkentestbeeld weergegeven, dat ontstaat bij

Afb. 5a. Beeld indien T 306
niet gesynchroniseerd wordt.
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Afb. 5b. Collector spanning van
T 306 indien T 306 niet gesyn
chroniseerd wordt (KSO extern
getriggerd).

afwezigheid van het identificatiesignaal op de basis van T306. Let
op de geringe afwijking in de blauwe balk. De hoogte van de blokjes
is gelijk.
In afb. 5b is het oscillogram afgebeeld, dat ontstaat op de collector
van T306 indien extern wordt getriggerd met de lijnfrequentie.
Ontregelde of instabiele identificatietrap.
Bij deze fout zal de flip-flop afwisselend goed en fout werken. Dit
gebeurt onregelmatig.
In afb. 6 is het beeld weergegeven, zoals dit ontstaat bij een ontre
gelde identificatietrap (L303).

Afb. 6. Identificatie-oscillator instabiel of ontregeld.

ü

Afb. 7a. PAL-schakelaar
werkt niet.

Afb. 7b. Oscillogram op uit
gang (R-Y)-demodulator.

Afb. 8a. Uitgangsspanning
(R-Y)-demodulator indien
GR 314 sluiting heeft.

Afb. 8b. Bijbehorend beeld.
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Duidelijk blijkt dat de hoogte van de blokken niet gelijk is.
Let ook hier op de geringe afwijking in de blauwe balk.
Is de schakeling instabiel, dan zullen de blokken zeer onregelma
tig van hoogte zijn en niet altijd optreden. Ook bij een zeer geringe
ontregeling van L303 kan af en toe het blokjeseffect optreden. Deze
fout kan echter ook door een onregelmatige werking van de flip
flop veroorzaakt worden. Neem daarom GR314 los en let op het
beeld. Het beeld moet nu stabiel zijn. Is het beeld niet stabiel, dan
schuilt de fout in de flip-flop. Fouten in de identificatie-oscillator
en de hierna te behandelen flip-flop zijn nog sneller en duidelijker
te overzien, indien de kleurbalkengenerator op een rood of groen
beeld wordt geschakeld. Men ziet dan rode strepen in het groene
vlak of groene strepen in het rode vlak.

b. Flip-flop werkt niet
Bij een goede werking van de flip-flop zijn de blokspanningen op
T307 en T308 ca. 10Vtt> gelijk van vorm, doch in tegenfaze.
Met een op het gelijkspanningsbereik geschakelde buisvoltmeter
wordt op iedere collector ongeveer de halve blokspanning, dus ca.
5V gemeten. Degenen die zich nader willen verdiepen in de wer
king van de flip-flop verwijzen we naar het boek "Elektronische
Schakelingen", hoofdstuk 1.8.
Werkt de flip-flop niet, dan wordt het Fv-signaal geen + 180° ge
schakeld. In afb. 7a (zie blz.69) is een gedeelte van het kleurbalkentestbeeld weergegeven. De lijnen in de rode balk zijn om de an
dere lijn rood en groen, resp. juiste en onjuiste faze. In de cyaanbalk (niet weergegeven) zijn de lijnen opeenvolgend cyaan en pur
per. In de blauwe balk zijn de kleurafwijkingen gering.
In afb.7b (blz.69) is het signaal weergegeven, dat bij deze fout ont
staat op de uitgang van de (R-Y)-demodulator.
De tijdbasis van de KSO is zo ingesteld, dat twee opeenvolgende
lijnen worden weergegeven. Duidelijk blijkt, dat de polariteit van
de tweede lijn tegengesteld is aan de polariteit van de eerste lijn.
Zijn beide transistoren T307 en T308 gesperd (onderbroken), dan
geleiden beide dioden. De punten 5 en 6 van filter Fi306 zijn dan
kortgesloten. Zowel de (R-Y)- als de (B-Y)-demodulator krijgen
dan geen kleurhulpdraaggolf toegevoerd. Er is nu geen kleur. Neem
in twijfelgevallen R357 of R356 los. Neem bij een onjuiste werking
van de flip-flop, dus onjuiste blokspanningen op T307 en T308, de
diode GR314 los. Controleer deze zonodig op lek en sluiting. Is
GR314 in orde, neem dan de dioden GR315 en GR316 los. (Trek de
demodulatorprint uit het chassis!)
In afb.8a (blz.69) is het uitgangssignaal van de (R-Y)-demodulator
afgebeeld, indien GR314 sluiting heeft. Afb.8 (blz.69) geeft het
bijbehorende kleurbalkentestbeeld weer.
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c. PAL-schakelaar
Bij het foutzoeken in de PAL-schakelaar kunnen we ons beperken
tot de wikkelingen L330 en L331 van filter Fi306 en de dioden
GR315 en GR316.
In afb. 9 is het signaal afgebeeld, zoals dat op punt A ontstaat bij

Afb. 9. Geschakelde kleurhulpdraaggolf op punt A.
een goede werking van de flip-flop en de PAL-schakelaar. Ieder
blokje beslaat 1 lijntijd. De spanning van de blokjes bedraagt ca.
5Vtt.

Afb. 10a. Signaal op punt A
als GR 316 onderbroken is.

Afb. 10b. Uitgangssignaal van
de (R-Y) - demodulator als
GR 316 sluiting heeft.

Afb. 10c. Signaal op punt A
als GR 316 sluiting heeft.
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Afb. 10a geeft het oscillogram op punt A zoals dit ontstaat als
GR316 onderbroken is.
Afb. 10b geeft het bijbehorende uitgangssignaal van de (R-Y)-demo
dulator weer. Duidelijk blijkt dat het signaal van de 2e lijn ont
breekt.
Afb. 10c geeft het oscillogram op punt A weer indien GR316 slui
ting heeft. Voor GR315 zijn de verschijnselen gelijk.

Afb. 11. Beeld bij onderbre
king of kortsluiting van
GR316.
Afb. 11 geeft tenslotte de rode en blauwe balk uit het kleurbalkentestbeeld weer bij een onderbroken of kortgesloten diode. In de ro
de balk is er om de andere lijn geen kleur. In de blauwe balk zijn
de afwijkingen zeer gering.
3.11.

R.G.B.-Eindtrappen matrix

3,11.1. Werking bij zwart-wit ontvangst
De weg van het signaal bij zwart-wit ontvangst is in fig. 1 aangege
ven door dik getekende lijnen. De emitters van T604, T605 en T606
worden door het -Y-signaal gestuurd. Met R634 wordt de verster
king van de blauw-eindtrap ingesteld. Met R656 wordt de verster
king van de groen-eindtrap ingesteld. Met de potentiometers R647
en R667 worden de ruststromen van RÖ303 en RÖ301 gelijk gemaakt
aan de ruststroom van RÖ302.
Aan punt MB" wordt een positieve lijnimpuls toegevoerd. Deze im
puls komt na versterking op de katoden van de beeldbuis. De func
tie van deze impuls is toegelicht in het gedeelte over het beeldbuis circuit (3.12.).
De impuls op punt MB" wordt met R601 zo ingesteld, dat op de ano
den van de video-eindbuizen een positieve impuls van ca. 10 Vtt
aanwezig is (afb. 2).
Bij een 'onjuiste instelling van R601 kunnen terugslaglijnen ontstaan.
Vanwege de directe koppeling tussen de trappen in de Y-versterker
en de trappen in de eindversterkers heeft een verschuiving van het
instelpunt van één van de trappen in de Y-versterker een verande
ring in de helderheid ten gevolge.
In de Y-versterker is de z.g. "service-schakelaar" opgenomen.
Door middel van deze service-schakelaar wordt de Y-versterker
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Afb. 2. Impuls op de anoden
van de eindbuizen.

in de stand "service” vast ingesteld (zie 3.3.). De helderheidsen contrastregelaar zijn dan niet werkzaam. Met de potentiometer
R609 in de Y-versterker wordt de stroom door RÖ302 zo ingesteld,
dat de anodespanning ca. 210 V bedraagt.
Deze spanning dient als "ijkspanning".
Met de potentiometer R647 en R667 worden daarna, eveneens met
ingeschakelde service-schakelaar, de anodespanningen van RÖ301
en R5302 eveneens op 210 V ingesteld.
Met R647 en R667 worden dus de instellingen van RÖ301 en Rö303
gelijk gemaakt aan de instelling van RÖ302.
Opmerking:
In de stand "service" is de rasteroscillator uitgeschakeld. Dit komt
echter in het hoofdstuk beeldbuiscircuit (zie 3.12) ter sprake.
3.11. 2. Controle op de golfvormen
Men gaat als volgt te werk:
a. Schakel de kleurbalkengenerator op "grijstrap".
b. Stem de ontvanger af.
c. Meet met de KSO de spanning op punt A. De spanning van de
grijstrap moet met de contrastregelaar rechtsom, ca. 2Vtt be
dragen. Let op de juiste vorm!
Is het signaal op punt A niet in orde, dan moet de fout in de
m.f.-versterker + AVR of de Y-versterker worden gezocht.
d. Meet nu met de KSO de spanningen op de anoden van Rt>303,
RÖ302 en RÖ301. Deze moeten ca. 100 Vtt bedragen en de juiste
vorm hebben. In afb. 3 is dit signaal afgebeeld.
Opmerking:
Bij het meten van de grijstrappen met de KSO in de eindtrappen is
in deze beschrijving uitgegaan van de spanning tussen de witte en
de zwarte stoep (afb. 3). De lijnterugslagimpulsen zijn dus niet medegerekend.
3.11.3. Foutzoeken
Bij een gekleurde achtergrond is er een fout in de gelijkspanningsinstelling van één van de eindbuizen. Aan de hand van de kleuraf
wijking kan men vaststellen in welke eind trap de fout kan schuilen.
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Verwissel de buis uit de foutief veronderstelde eindtrap met een
andere eindbuis. Blijft de kleurafwijking dezelfde, dan moet de
schakeling nader onderzocht worden. Daarbij is het onderstaande
zeer belangrijk.
Door een defect in de demodulatoren kan het werkpunt van T604,
T605 of T606 verschuiven'.
Trek daarom bij kleurzweem deze print altijd uit de schakeling.
Verschuift nu de kleur, dan schuilt de fout in de demodulatorprint.
Is de verkleuring of de kleurzweem na het uittrekken van de print
nog aanwezig, tracht dan door opnieuw afregelen (volgens voor
schrift) de fout te verhelpen. Lukt dit niet of staat een regelaar
bijna op het einde, controleer dan de instellingen van T604, T605
en T606. Controleer zonodig de katodeweerstanden van RÖ303,
RÖ301 en RÖ302. Controleer bij te hoge of te lage helderheid de
gelijkspanning op punt A.
3.11.4. Grijsbalans
Zijn de eindtrappen in orde, dan bedragen de signaalspanningen op
de anoden van de eindbuizen ca. 100 Vtt. Maak zonodig met R634
en R656 het beeld in de lichte gedeelten kleurvrij.
In de donkere gedeelten wordt het beeld kleurvrij gemaakt d.m.v.
de schermroosterspanningen van de elektronenkanonnen.
Alle gelijkspanningen in fig. 1 zijn gemeten met de service-schakelaar in de stand "service". (Bij een te felle lijn worden de schermroosterregelaars van de beeldbuis iets teruggedraaid.)
De gevoeligheid van de fosforen voor rood, groen en blauw zijn,
zoals bekend, niet gelijk. Daarom zijn de stuurspanningen op de
anoden van de eindtrappen voor een juiste grijstrap verschillend.
Bij een ontvanger met een 56 cm RCA-beeldbuis werden bij een
grijsbalkentestbeeld de volgende waarden gemeten.

Rood:
Groen:
Blauw:

ca. 105 Vttca. 100 Vtt.
ca. 92 Vtt*

3.11.5. Werking bij kleurontvangst
Optelling van de kleurdifferentiesignalen -(B-Y) en -(R-Y) met het
-Y-signaal vindt plaats in T604 en T606. Op de collector van T604
ontstaat B. Dit is het blauw-signaal. Op de collector van T606 ont
staat R. Dit is het rood-signaal. Het groen-signaal op de collector
van T605 ontstaat als volgt:
Op de emitter van T604 staat het -(B-Y)-signaal. Op de emitter
van T606 staat het -(R-Y)-signaal. Op de emitter van T605 komt
via R632 19% -(B-Y)-signaal en via de serieschakeling van R661
en R662 59% -(R-Y)-signaal. Op de emitter van T605 ontstaat
daarom het (G-Y)-signaal. Hierbij wordt via R631 en C632 het -Ysignaal opgeteld. T605 draait het signaal 180°, zodat op de collec
tor G ontstaat. Dit is het groensignaal. De B-, G- en R-signalen
op de collectoren van resp. T604, T605 en T606 worden door
RÖ303, RÖ301 en RÖ302 versterkt.
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Afb.3. Grijstrap.

BH

Afb.4. Spanning bij opge
draaide kleurverzadigingsregelaar.
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Afb.5. Spanning op de katode
van het rode kanon.

/
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Afb. 6. Spanning op de katode
van het groene kanon.
I
/
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Afb.7. Rood en groen uitge
schakeld.

Afb.8. Blauw en groen uitge
schakeld.

m
> r.

Afb. 9. Rood en blauw uitge
schakeld.
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3.11. 6. Foutzoeken in de matrix
We gaan er van uit, dat de zwart-wit weergave in orde is. Meet met
de KSO de uitgangssignalen van de demodulatoren en controleer de
matrixweerstanden R661 t/m R663.
3.11. 7. Controle op de matrix-schakeling
a. Stem de ontvanger af op een kleurbalkentestbeeld (EBU norm).
b. Controleer met de KSO het -(B-Y) en -(R-Y)-signaal, resp.
punt 9 en 13 in fig. 1. Is een of zijn beide signalen niet juist,
regel dan de demodulatoren opnieuw af.
c. Sluit de KSO aan op de blauwe katode van de beeldbuis.
d. Draai de kleurverzadigingsregelaar op nul (kleurtoonregelaar in
middenstand).
e. Draai de contrastregelaar zover op, dat de spanning van de grijs
trap ca. 100 Vtt bedraagt. Zie afb.3.
f. Draai nu de kleurverzadigingsregelaar zover op, dat het oscillogram van afb.4 ontstaat.
De spanning bedraagt ca. 110 Vtt-(terugslagimpulsen niet medegerekend). Verander contrast en kleurverzadiging niet.
g. Sluit de KSO aan op de katode van het rode kanon. Er moet nu
het oscillogram ontstaan, zoals is afgebeeld in afb.5. De span
ning bedraagt ca. 115 Vtt. Liggen de 3e en 4e + 7e en 8e balk
aan de bovenzijde en de 2e + 5e en 6e balk aan de onderzijde niet
op gelijke hoogte, dan zijn er twee foutmogelijkheden.
1. Het uitgangssignaal van de (R-Y)-demodulator is niet juist
van vorm.
2. De verhouding tussen het -(B-Y) en het -(R-Y)-signaal is niet
juist. Dit is de meest voorkomende oorzaak. Instelling ge
schiedt met R366.
Sluit de KSO aan op de katode van het groene kanon. Hier moet
het oscillogram ontstaan, zoals in afb„6 is afgebeeld. Is dit niet
het geval, controleer dan R632, R661 en R662.
3.11.8. Controle van de matrixwerking d. m. v. waarneming op
het beeld
a. Stem de ontvanger af op een kleurbalkentestbeeld (EBU-norm).
b. Schakel rood en groen uit.
c. Regel helderheid, contrast en kleurverzadiging dusdanig, dat de
2e, 3e en 4e blauwe balk gelijk van intensiteit zijn. De eerste
balk is iets lichter dan de volgende (afb. 7).
Laat de instellingen van helderheid, contrast en kleurverzadi
ging ongemoeid!
d. Schakel blauw uit en rood in. Is de ontvanger in orde, dan ont
staat een beeld volgens afb. 8. De eerste balk is iets lichter dan
de andere balken. De 2e, 3e en 4e balk moeten dezelfde intensi
teit hebben.
e. Schakel rood uit en groen in. Is de ontvanger in orde, dan ont78

staat een beeld volgens afb.9. De eerste balk is iets lichter dan
de overigen, die onderling dezelfde intensiteit hebben,
f. Schakel rood en blauw in. Draai nu de helderheidsregelaar lang
zaam terug. Alle 6 kleuren moeten nu gelijk doven.
Opmerkingen:
Het is interessant het hierboven beschrevene uit te voeren en de
afb.7 t/m 9 te vergelijken met de 'oscillogrammen uit afb.3 t/m 6.
Deze hier aangegeven methode is tevens de aangewezen manier
voor het beoordelen van een kleurdifferentie-ontvanger. Bij een
kleurdifferentie-ontvanger zijn nl. de rood-, groen- en blauw-signalen met ne KSO niet meetbaar t.o.v. massa.
3.12.

Be-.~.jdbuiscircuit en sturing

3.12.1. Werking
In fig. 1 is de schakeling afgebeeld. Helderheidsregeling wordt ver
kregen door de katodespanningen van de elektronenkanonnen te va
riëren. Men doet dit door de instelstroom van de eindbuizen te va
riëren. De spanningen op de wehneltcylinders zijn constant. Op de
katoden van de beeldbuis is, zoals reeds is vermeld in 3.11., tij
dens de lijnterugslag een impuls aanwezig van ca. lOVtt. Deze im
puls treedt op tussen de lijnen. De top-top waarde van de impuls
wordt niet beïnvloed door de helderheids- en/of contrastregelaar.
De gelijkspanningen voor de wehneltcylinders worden bij geregeld
door gelijkrichtschakelingen. Voor de blauwe wehneltcylinder wordt
de regelspanning b. v. verkregen met behulp van R687, R688, de
diode GR682, R692, C506 en C683.
Via het netwerk C685, C684, R689 en R690 komt een positieve lijn
impuls op het midden van de serieschakeling van GR683 en GR684.
GR683 maakt de onderzijde van de impuls "glad" en klemt deze op
aardpotentiaal. De gelijkspanning aan de bovenzijde van C686 is ge
stabiliseerd en bedraagt 155 V. De top-top waarde van de impuls is
daarom 155 V. Op de onderzijden van C681, C682 en C683 staan
dus "modelimpulsen" van 155 Vtt- Deze impulsen worden elk ver
geleken met de impulsen op de katoden van de beeldbuis, die aan
de linkerzijde van de dioden GR680 t/m GR682 staan. De top-top
waarden van deze impulsen zijn afhankelijk van de eigenschappen
van de eindbuizen. Er ontstaat gelijkrichting. De waarde van de
gelijkgerichte spanning is afhankelijk van het verschil in amplitude.
De opgewekte gelijkspanning wordt toegevoerd aan de wehneltcylin
ders. Op deze wijze worden de wehneltspanningen zo ingesteld, dat
de instellingen van de elektronenkanonnen onafhankelijk zijn van de
eigenschappen van de eindbuizen. Daardoor blijft de grijsbalans ook
bij veroudering van de RGB-eindbuizen behouden.
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3.12.2. Instelling van de afknijppunten van de beeldbuis
Staat de service-schakelaar in de stand "service”, dan is de rasteroscillator uitgeschakeld en ontstaat er een lijn op het beeld
scherm. De schermroosterregelaars R513, R512 en R511 worden
linksom gedraaid en zo ingesteld, dat er een witte lijn ontstaat van
een zo gering mogelijke intensiteit. Achtereenvolgens draait men
rood, groen en blauw op. Deze instelling is bepalend voor de kleurvrije weergave van de donkere beeldpartijen bij zwart-wit ontvangst
en voor de juiste kleurweergave in de donkere beeldgedeelten bij
kleur-ontvangst.
3,12.3. Enkele aanwijzingen bij het foutzoeken
Beschouw ieder elektronenkanon als een zwart-wit-beeldbuis. De
katode-aansluitingen van de beeldbuis kunnen d.m.v. piugjes wor
den losgenomen. Is de beeldbuis donker, dit kan het gevolg zijn
van een defect in de Y-versterker, neem dan deze piugjes los.
Wordt de rode katode losgenomen, dan ontstaat een rood beeld.
Wordt de groene katode losgenomen, dan ontstaat een groen beeld.
Wordt de blauwe katode losgenomen, dan ontstaat een blauw beeld.
Worden alle drie de katoden losgenomen, dan ontstaat een wit beeld.
Het is normaal dat. bij het losnemen van de piugjes terugslaglijnen
ontstaan. De weerstanden R509, R508 en R507 functioneren bij los
genomen aansluitingen als katodeweerstanden voor respectievelijk
het blauwe, het groene en het rode systeem. Door de spanningen
over deze weerstanden te meten, kan de katodestroom van ieder
systeem bepaald worden. De spanningen over de genoemde weer
standen bedragen ca. 175 V bij juist ingestelde schermroosterspanningen.
Tenslotte iets wat betreft de onderdrukking van de straalstroom.
Zoals in het gedeelte over de Y-versterker is opgemerkt, kan het
nuttig zijn de straalstroom bij bepaalde metingen te onderdrukken.
Dit kan als volgt geschieden.
a. Regel R513, R512 en R511 op nul.
b. Sluit de onderzijde van deze potentiometers kort met massa.
c. R510 verdraagt deze belasting korte tijd. Neem bij langdurige
metingen R510 los.
3.12,4. Waarschuwingen
1. Laat nooit een elektrode van de beeldbuis in "de lucht hangen".
Deze elektrode, b.v. schermrooster of wehneltcylinder, wordt
daardoor statisch geladen. Er kan daardoor overslag optreden,
zodat beschadiging van de beeldbuis niet uitgesloten is.
2. Wees voorzichtig bij metingen aan de beeldbuisvoet. De daar
aanwezige focusseerspanning (punt 9) is ca. 5 kV.
3. Ontlaad voor en na het losnemen van de 25 kV-aansluiting de
beeldbuis.
4. De som van de katodestromen mag nooit groter zijn dan 1,5 mA.
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Bij een grotere stroom kan het gaatjesmasker t.g.v. de grote
warmte-ontwikkeling krom trekken.
3.13;

Foutenbespreking

Fout 1:
Verschijnsel:

Na enige weken is de kleurzuiverheid niet meer in
orde (wordt geleidelijk slechter).

Bespreking:

Na demagnetisering d.m.v. een demagnetiseringsspoel is de kleurzuiverheid in orde.

Oorzaak:

Van de PTC-weerstand R532 was door de warmte
ontwikkeling een verbinding aan het koollichaam
losgeraakt.

Enkele algemene aanwijzingen voor het doormeten van het demagnetiseringscircuit.
1. Controle van het demagnetiseringscircuit kan als volgt geschie
den:
a. Magnetiseer de beeldbuis. B.v. door de demagnetiseerspoel
op korte afstand van de beeldbuis uit te schakelen.
b. Schakel de ontvanger met afgekoelde PTC-weerstand in.
Forceer de afkoeling niet.
De kleurzuiverheid moet dan in orde zijn.
2. Is het demagnetiseringscircuit in orde, dan bedraagt de span
ning aan de bovenzijde van R532 ca. 3,5 V. Is R534 onderbroken,
dan bedraagt deze spanning ca. 13 V.
3. In koude toestand is de weerstand van de PTC ca. 55 ft.
4. Een defecte PTC-weerstand is altijd te herkennen, omdat:
a. het (massieve) koollichaam gebroken is
of
b. een aansluitdraad los is.
5. Houd bij het vervangen van een PTC-weerstand de aansluitdraden lang.
Fout 2:
Verschijnsel:

Zwart-wit in orde, geen kleur.

Bespreking:

Bij het openen van de kleurdover komt er kleur.
De kleurhulpdraaggolf is gesynchroniseerd. De
verzadiging van blauw is echter te gering.

Oorzaak:

(B-Y)-demodulator is ontregeld.

Nabeschouwing: Het 4,43 MHz-signaal voor de kleurdoverdiscriminator wordt van de (B-Y)-demodulator afgenomen.
Is de demodulator ontregeld, dan is de faze niet
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juist. Is de afwijking groot, dan wordt de kleurdover niet geopend.
Fout 3:

Verschijnsel:
Bespreking:

Oorzaak:

Er is kussenvervorming.
Bijregelen d.m.v. L498 is niet mogelijk. Het los
nemen van de belastingswikkeling van de transductor geeft geen verandering.
Bij meting tussen de punten 6 en 8 van de lijntrafc
(punt 8 van de lijntrafozijde losnemen) wordt een
oneindig hoge weerstand gemeten.
R500 is onderbroken.

Fout «Q:

Te grote helderheid.
Bij het uit het chassis trekken van de demodulator print wordt de juiste helderheid verkregen.
Daarom wordt de gelijkstroomweg tussen de punten
9, 13 en 14 gevolgd.
C376 is lek.
Oorzaak:
Nabeschouwing: Door de fout neemt de spanning op de punten 9, 13
en 14 af. Daardoor worden de eindtransistoren
T604, T605 en T606 teruggeregeld.
De eindbuizen gaan meer stroom trekken en de katodespanningen van de beeldbuis nemen af.
Verschijnsel:
Bespreking:

De conclusie die we uit deze fout trekken is de volgende:
Trek bij een afwijkende helderheid of bij kleurzweem altijd de de
modulator-print uit het chassis.
Fout 5:

Verschijnsel:
Bespreking:

Oorzaak:

Geen licht.
Er is wel HS. De ballasttriode gloeit. De katodespanningen van de elektronenkanonnen zijn te hoog.
De katoden van de beeldbuis zijn door pluggen met
de anoden van de video-eindbuizen verbonden.
Bij het losnemen van deze aansluitingen ontstaat er
licht.
Bij metingen van de spanningen in de Y-versterker
blijkt, dat de basisspanning van T602 ontbreekt.
De wikkeling van de vertragingslijn VZ 610 is onder
broken.
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Nabeschouwing: Neem bij afwezigheid van licht altijd de katodeaansluitingen los. Komt er dan licht, dan schuilt
de fout niet in de HS.
Fout 6:

Geen licht, geen geluid.
De ballastbuis gloeit. Er moet dus hoogspanning
zijn. De helderheid is normaal na het losnemen
van de katodepluggen van de beeldbuis.
Het m.f.-gedeelte is getransistoriseerd en wordt
gevoed door U5 (+24 V). Deze spanning blijkt bij
meting ca. 6V te zijn. Er wordt een sluiting ver
moed, maar R521 wordt niet warm.
Onderbroken zekering Si 521.
Oorzaak:
Nabeschouwing: De spanning op U5 wordt 6V t.g.v. de spanning
welke geleverd wordt door de overige gelijkrichtschakeling.
Verschijnsel:
Bespreking:

Fout 7:

Geen licht, geen geluid.
Er is geen hoogspanning. De voedingsspanning Ui
(380 V) is afwezig. Na het vervangen van de stabilisatorbuis RÖ581 (PL509 of PL505) functioneert
het apparaat normaal. RÖ581 wordt echter zeer
heet en de anode gloeit donkerrood.
R582 onderbroken.
Oorzaak:
Nabeschouwing: RÖ581 werkt als shuntstabilisator en staat parallel
aan R582. Is R582 onderbroken, dan trekt RÖ581
teveel stroom.

Verschijnsel:
Bespreking:

Bij verdere controle blijkt dat R540 zeer heet geweest is. Door het
wegvallen van Ui wordt de elco nl. omgepoold. Deze gaat dan ge
leiden. R540 wordt daardoor overbelast.
Fout 8:

Verschijnsel:
Bespreking:
Oorzaak:
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Geen rasterafbuiging (witte streep).
Uit een meting met de KSO blijkt, dat de rastereindtrap werkt.
Bij ohmse meting van de transductorspoelen bleek
de stuurwikkeling onderbroken te zijn. De stuurwikkeling staat altijd (dus bij iedere KTV-ontvanger) in serie met de verticale afbuigspoelen. Bij een

I

onderbroken stuurwikkeling blijft de lijnafbuiging
normaal werken.
Nabeschouwing: Bij het meten in de rastereindtrap moet men voor
zichtig zijn. De piekspanning op de anode van
Ro401 (PL508) is ca. 1300 Vtt> Bij een defect kan
deze spanning nog groter zijn.
Gebruik daarom bij meting op de anode van RÖ401
altijd een z.g. hoogspanningsmeetkop.
Of de rastereindtrap werkt kan men ook op de vol
gende wijze controleren.
Meet met de KSO de impulsspanningen, welke aan
de convergentie-schakeling worden toegevoerd. De
ze zijn betrekkelijk laag.
Fout 9:
Verschijnsel:

Er treedt kussenvervorming op.

Bespreking:

De vervorming kan met L498 niet opgeheven wor
den.

Oorzaak:

Bij controle blijkt R500 onderbroken te zijn.
Deze staat in serie met de twee spoelhelften, wel
ke samen de belastingswikkeling vormen.

Fout 10:
Verschijnsel:

De beeldafmetingen variëren bij verandering van
de helderheid. Bij lage straalstroom (convergentieraster) is er geen focussering. Bij het terug
draaien van de helderheid gloeit de onderzijde van
het elektrodensysteem van RÖ407 (PD500) niet. De
spanning op de katode van RÖ407 is niet aanwezig.

Oorzaak:

Defecte ballasttriode. Na het vervangen van de
buis PD500 werkt het apparaat weer normaal.

Enkele praktische wenken:
1. Men kan bij metingen in het hoogspanningsgedeelte en de lijneindtrap niet voorzichtig genoeg zijn. Bij een KTV-ontvanger is
de energie voor lijnafbuiging en hoogspanning veel groter dan in
een zwart-wit ontvanger.
2. Ontlaadt altijd de beeldbuis tegen de buitenzijde. Is de ballastbuis onderbroken, dan wordt de beeldbuis na het uitschakelen
niet ontladen.
3. Meet bij teruggedraaide helderheid de katodespanning van de
ballasttriode. Controleer de katodeweerstand R487.
4. Als de ballastbuis onderbroken is, bedraagt de hoogspanning
bij teruggedraaide helderheid ca. 29,5 kV..
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5. Controleer na reparaties in de lijneindtrap altijd de hoogspan
ning of de booster spanning. Boosterspanning eventueel zeer
nauwkeurig instellen.
Stel de beeldbreedte nooit in door de boosterspanning te variëren.
Fout 11:
Verschijnsel:

Geen convergentie aan de bovenzijde van het beeld.

Bespreking:

De instellingen van R808 (horizontaal blauw boven)
en R809 (verticaal rood/groen boven) blijken sterk
verlopen te zijn. Opnieuw afregelen is niet moge
lijk. Bij meting met de KSO blijkt dat de r aster impuls van ca. 15Vtt op de anode van GR809 ont
breekt.

Oorzaak:

Bij het ohms doormeten blijkt de wikkeling tussen
de punten 4 en 5 van de rasteruitgangstrafo onder
broken te zijn.

Fout Ï2:
Verschijnsel:

Geen licht.

Bespreking:

Na het losnemen van de katode-aansluitingen van
de beeldbuis is de helderheid normaal.
De anodespanningen van de video-eindbuizen zijn
zeer laag.
Bij onderdrukte straalstroom blijkt de instelling
van de straalstroombegrenzertrap, gevormd door
T608, in orde te zijn. T104 (BC107B) blijkt echter
onjuist ingesteld te zijn.

Oorzaak:

C137 lek.

Nabeschouwing: Door de lekke condensator komt er een positieve
spanning via het gelijkstroomcircuit, gevormd door
R133, L138, L133, R144, L147, R145 en L148 op
de basis van T104.
Door de gelijkstroomkoppeling nemen de anodestromen van de video-eindbuizen sterk toe. De straal
stroom van de beeldbuis wordt hierdoor zo hoog,
dat de tweede begrenzingsschakeling, gevormd
door de diode GR460, C462 en R462 in werking
treedt.
De lijneindbuis, Rö404 wordt teruggeregeld, waar
door de HS afneemt. De HS is nu te laag om op
lichting van het beeldscherm te geven.
De beeldbuis trekt dus wel straalstroom, maar de
fosforen lichten niet op.
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HOOFDSTUK 4

AFREGELING VAN DE VERTRAGINGSLIJN
(PALDEMODULATOR)
4.1.

Irsieiding

De in dit hoofdstuk beschreven afregelmethoden kunnen bij elk type
ontvanger worden gebruikt.
In fig. 1 is het algemene aansluitschema afgebeeld.
Fu sign

Fu

VOOR -

Fu
DEMODULATOR

VERSTERKER
kleur toon signaal

(B-Y) signaal

PAL
DEMODULATOR
Fv
Fy s ign.

VOOR -

VERSTERKER

10:1

b

Fv

(U-Y) signaal

DEMODULATOR

vera wakker me etkop
10.1

KSO

Y

Fig. 1. Aansluitschema.
Is er geen Fv-voorversterker aanwezig, dan wordt de KSO aange
sloten op punt a. Men sluit dan de KSO direct op de Fv-uitgang van
de PAL-demodulator aan. Meet altijd via een verzwakkermeetkop
(10 : 1) en gebruik een korte massaverbinding.
4.2.

Afregeling m.b.v. de kleurbalkengenerator

Men gaat als volgt te werk:
a. Zet de PAL-NTSC-schakelaar op NTSC.
b. Meet met de KSO het Fy-signaal.
c. Stel de amplitude- en de fazeregelaar zo in, dat het Fy-signaal
minimaal is.
In afb.2a (blz.88) is het oscillogram afgebeeld, dat ontstaat in
dien de amplitude- en de fazeregelaar juist zijn ingesteld.
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De uitgangsspanning is vrijwel 0. In afb.2b is het oscillogram
weergegeven dat ontstaat indien de amplituderegelaar en/of de fazeregelaar onjuist is ingesteld. Een onjuiste instelling van een of beide
regelaars is ook merkbaar aan palouzie in het beeld (zie 3.10.).

Afb. 2a. Amplitude- en fazeregelaar juist ingesteld
(kleurbalkensignaal).

■■■■■■■

-L-

Afb. 2b. Amplitude- en/of
fazeregelaar onjuist inge
steld (kleurbalkensignaal).
Opmerking:
Indien men de hier beschreven afregelmethode op de Philips-ont
vanger toepast, moet men in deze ontvanger de kleurdover buiten
werking stellen (punt 10 van B411t naar massa kortsluiten). Doet
men dit niet, dan wordt de kleurtoonversterker gesperd en dan zal
men uiteraard geen signaal op de uitgang van de PAL-demodulator
meten.
De oorzaak van het gesperd worden van de ld eurtoonver sterker is
de volgende.
Bij de Philips-ontvanger wordt de kleurdover ook gesperd bij af
wezigheid van identificatiesignaal. Omdat bij het indrukken van de
PAL-NTSC-schakelaar de burst niet meer geschakeld wordt, kan
er geen identificatiesignaal ontstaan. Vandaar dat in de Philipsontvanger de kleurdover daardoor de kleurtoonversterker gaat
sperren.
4.3.

Afregeling m.b.v. de regenbooggenerator

Met de KSO wordt het Fv-signaal gemeten. (In dit geval mag ook
het Fu-signaal worden gebruikt.)
De tijdbasis van de KSO wordt zo ingesteld, dat er twee opeenvol88

gende lijnen over elkaar worden geschreven. Op het beeldscherm
worden dan de PAL-lijnen en de NTSC-lijnen over elkaar geschre
ven. De amplituderegelaar en de fazeregelaar worden nu zo inge
steld dat de twee lijnen elkaar bedekken. In afb.3a is het oscillo-

Afb. 3a. Amplitude- en faze
regelaar juist ingesteld,
(regenboogsignaal).

EVapi
■EASi

Afb. 3b. Amplitude- en faze
regelaar onjuist ingesteld,
(regenboogsignaal).

Afb. 3c. Amplituderegelaar
onjuist en fazeregelaar juist
ingesteld (regenboogsignaal).

r^iu
i

S

Afb. 3d. Amplituderegelaar
juist en fazeregelaar onjuist
ingesteld (regenboogsignaal).
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gram weergegeven dat ontstaat indien de amplitude en de fazeregelaar jurist zijn ingesteld. Het oscillogram van afb.3 ontstaat, in
dien zowel de fazeregelaar als de amplituderegelaar onjuist zijn
ingesteld. Bij het oscillogram van afb.3c is de fazeregelaar juist,
maar de amplituderegelaar onjuist ingesteld. In dit geval moet
m.b.v. de amplituderegelaar de "dip" van de omhullende op mini
mum worden afgeregeld. In afb.3d is de amplituderegelaar juist in
gesteld, maar de fazeregelaar onjuist. In dit geval wordt de fazerege
laar zo ingesteld, dat de snijpunten op elkaar vallen.
4.4.

Afregeling d.m.v. beeldwaarnemmg

4.4.1. Afregeling m.b.v. speciale generatoren
Voor het afregelen d.m.v. waarneming op het beeld is door Phi
lips de PM-5506 en door Nordmende de FSG395 ontwikkeld.
M.b.v. deze generatoren kan men o.a. de PAL-demodulator en de
kleurdemodulatoren eenvoudig zonder KSO afregelen. Deze genera
toren zijn uiteraard geschikt voor elk type KTV-ontvanger volgens
het PAL-systeem.
Wat betreft het gebruik verwijzen we naar de bij deze generatoren
behorende documentatie.
4.4.2. Afregeling m.b.v. een kleurbalkensignaal
Bij een onjuist afgeregelde PAL-demodulatDr ontstaat palouzie.(zie
3.10.).
Stel de amplitude en de fazeregelaar zodanig in, dat:
a. de opeenvolgende lijnen in de complementaire kleuren geel, cyaan
en purper dezelfde kleur hebben.
b. de verzadiging van de opeenvolgende lijnen in de primaire kleu
ren gelijk is.
Opmerkingen:
1. Zorg ervoor dat de ruimte waarin de ontvanger is opgesteld, zo
donker mogelijk is. (Dit geldt overigens voor alle instellingen
zoals convergentie, kleurzuiverheid e.d.)
2. Stel zonodig de focussering van de beeldbuis opnieuw in.
3. Rek zonodig de onder-of bovenzijde van het beeld uit om de lijnen
beter gescheiden waar te nemen.
4. Bekijk het beeld van opzij en kijk in de lengterichting van de lij
nen.
5. Deze afregeling vereist enige routine.
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HOOFDSTUK 5

AFREGELING KLEURDEMODULATOREN

5.1.

(Inleiding

In dit hoofdstuk worden algemene afregelmethoden beschreven.
Deze afregelmethoden kunnen bij elk type ontvanger worden ge
bruikt. In fig. 1 is het aansluitschema afgebeeld.

vertraagdsignaal

180'
VOORVERS T.

doorverbinding

Fv
VOORVERST
direkt

signaal

Fig. 1. Aansluitschema.
Bij de bespreking van de afregeling wordt uitgegaan van de U-demodulator. De V-demodulator wordt op precies dezelfde manier
afgeregeld. Voordat men begint met de afregeling van de demodulatoren moet men in alle gevallen eerst de AFFR volgens het voor
schrift van de fabrikant afregelen.
5.2.

Afregeling m.b.v. onderbroken vertraagd signaal

Deze afregelmethode wordt ook wel simpel PAL-afregeling genoemd.
M.b.v. deze afregelmethode verkrijgt rnen goede resultaten, om
dat een geringe verstemming reeds een duidelijke verandering in
het oscillogram geeft. Er wordt als volgt te werk gegaan:
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a. Indien de Fu-versterker voorzien is van een kring welke afgere
geld moet worden, dan sluit men de KSO via de verzwakkermeetkop aan op punt a. Regel het Fu-signaal af op maximum
amplitude.

Afb.2a. U-signaal met on
derbroken vertraagd signaal
en onjuist afgeregelde U-de
modulator (kleurbalkensignaal).

Afb. 2b. U-signaal met on
derbroken vertraagd signaal
en onjuist afgeregelde U-demodulator (regenboogsignaal).

Afb. 3a. U-signaal met on
derbroken vertraagd signaal
en juist afgeregelde U-demodulator (kleurenbalkensignaal).

Afb. 3b. U-signaal met on
derbroken vertraagd signaal
en juist afgeregelde U-demodulator (regenboogsignaal).
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b. Onderbreek het vertraagde signaal door de uitgang van de vertragingslijn kort te sluiten. (Gestippelde verbinding in fig. 1.)
c. Stel de tijdbasis van de KSO zo in, dat er twee opeenvolgende lij
nen over elkaar geschreven worden. Er worden dan dus eenPALen NTSC-lijnen over elkaar geschreven.
Afb. 2a geeft het oscillogram bij gebruik van een kleurbalkengenerator weer. Afb. 2b geeft het oscillogram weer bij gebruik van
een regenbooggenerator.
d. Regel de U-demodulator zo af, dat de twee oscillogrammen el
kaar bedekken. Afb. 3a geeft het oscillogram weer dat ontstaat
indien de U-demodulator juist is afgeregeld m.b.v. een kleurbalkengenerator. Afb. 3b geeft het overeenkomstige oscillogram
weer bij afregeling m.b.v. een regenbooggenerator.
e. Regel de V-demodulator af en herhaal zonodig de afregeling van
de U-demodulator.
5.3.

Afregeling m.b.v. een kleurenbalkengenerator
o[p maximum amplitude van de demodulator

Er wordt als volgt te werk gegaan:
a. Sluit de KSO aan op punt b (uitgang van de U-demodulator).
b. Regel de U-demodulator zodanig af, dat de uitgangsspanning de
juiste vorm heeft en dat de amplitude maximaal is.
In afb.4a is het oscillogram weergegeven bij een juist afgeregelde
U-demodulator. In afb. 4b ziet U het oscillogram dat ontstaat, in
dien de U-demodulator sterk ontregeld is.

iiEienn
Afb. 4a. U-demodulator juist
afgeregeld.

■HHÜIlilHI

HBiaCHi

Afb. 4b. U-demodulator
sterk ontregeld.
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e. Kegel de V-demodulator op overeenkomstige wijze af als de Udemodulator.
d. Controleer de afregeling van de U-demodulator.
5«4,

Afregeling d.m.v. beeldwaarneming

5.4.1. Afregeling op maximale kleurverzadiging
Om ra.b.v. deze methode een zo goed mogelijk resultaat te krijgen,
noe: de ruimte waarin de ontvanger wordt opgesteld, zo donker mo
gelijk zijn. Regel de V-demodulator af op maximum verzadiging
van de rode balk of het rode beeldgedeelte.
Regel de U-demodulator af op maximale verzadiging van de blauwe
balk of het blauwe beeldgedeelte.
opmerking;
Bij gebruik van de Nordmende kleurbalkengenerator wordt voor de
afregeling van de V-demodulator de rood-toets ingedrukt. Bij de af
regeling van de U-demodulator drukt men de blauw-toets in.
5,4.2. Afregeling m.b.v. speciale generatoren
Met behulp van de Philips-generator PM 5506 en de Nordmende
generator FSG 395 kan men de demodulatoren bijzonder goed afre
gelen. Zie wat dit betreft de gebruiksaanwijzing van de betreffende
generator.
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U wilt efficiënt werken. Daarom probeert u bij te
blijven. U leest boeken en artikelen. U praat met
collega’s. Maar ondanks al uw moeite krijgt u soms
het onbehagelijke gevoel, dat u achter begint te
raken. U maakt wel veel goed door uw ervaring en
feeling, maar toch ...

En daar zit u dan met uw goede voornemens om bij te blijven.
PAK HET EENS ANDERS AAN. Laat ons met de fabrikanten spreken ovet de nieuwe ontwikke
lingen. Laat ons de stof verzamelen, vereenvoudigen en logisch rangschikken. Laat ons het u dan
VIA DE GELUIDSBAND vertellen. Ga met ons aan tafel zitten en laat u even duidelijk uiteen
zetten, hoe het werkt en hoe u moet meten. Kijk in uw lesboek en luister naar onze uitleg.

LUISTER

KIJK
Audio-cursus

Audio-cursus

KLEURENTELEVISIE

TRANSISTORSCHAKELINGEN

Er komen meer programma's in kleur. De
verkoop van KTV-toestellen stijgt. U moet
ze repareren.
Dat gaat des te sneller, naarmate u meer
weet.
Meer weet vooral van de functie en de
werking van de schakelingen. U luistert
naar de lesband en u volgt de loop van de
signalen in het schema.
Bij deze cursus is een demonstratie les
dag inbegrepen. Weet u al wat van KTV?
Gebruik deze cursus dan als herhaling.
Degelijke basiskennis is* lonend.

TV’s, radio's en huishoudelijke apparaten
bevatten steeds meer halfgeleiders. Varicapdioden, zenerdioden, fotodioden, transistoren, thyristoren, diac's, triac's, FET's,
UJT's, enz.
Wij bespreken deze onderdelen en de
schakelingen.
Versterkertrappen, gestabiliseerde voedin
gen, oscillatortrappen, logische schakelin
gen, flip-flops, enz.
Wij leren u veel in korte tijd. Halfgeleidertechniek is eenvoudig. De overbodige bal
last laten we weg.
Volg deze cursus. Blijf niet achter, maar
blijf bij.
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Speciale Antenneversterkers
ontwikkeld voor de randgebieden
o.a.

★ UHF BREEDBAND k 21-60
versterking 16-22 dB, prijs inkl voed. eenh
meerprijs ingebouwde sperkring

f 92,41
f 7,50

★ UHF BREEDBAND k 35 - 48
versterking 22 dB, prijs inkl. voed eenheid
★

f98,—

SPECIALE WESEL/KLEEF versterker
samengestelde kanaalversterkers gepiekt op de
kanalen 35-46-48
zeer hoge versterking 26-30 dB. ruisget 4-6 kto
f 137,50
prijs inkl. voedingseenheid
met deze versterker wordt geen last ondervonden
van het door elkaar heenlopen van beelden (zgn
kruismodulatie)

★ UHF EL. AFSTEMBARE VERSTERKER
type RB45
elektronisch op afstand afstembare ant. verst, voor
de kan. 21 - 60
versterking 18-26 dB. ruisgetal 4-6 kto
prijs inkl. voeding- en regeleenheid
f 167,86
ook hier geen last van kruismodulatie.
bovengenoemde versterkers zijn bedoeld voor mastmontage
de prijzen zijn bruto exkl. 12% BTW.

SCHRADER ELECTRONICA
Van Eeghenstr. 4 - Amsterdam-Z. - Tel. (020) 79 65 09
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Philips
halfgeleiders
zoals transistors,
signaaldioden.
gclijkrichtdioden

Weerstanden
zoals
opgedampte
kool*
weerstanden,
geëmailleerde
draadweerstanden,
kool* en
draad potentiometers.
licht*.
temperatuur*
en spanningsgevoelige
weerstanden

■1:

N

m

e
Spoelen en
bandfiltcrs o.a
afstem* en
oscillatorspoclen
band filters voor
AM en FM
Transformatoren
uitgangs-, stuur-,
voedings- en
rcgcltransformatoren
Elektra*
akoestische
onderdelen o.a.
luidsprekers.
microfoons,
grammofoonopnemers

Philips
condensatoren
o.a. clcktrolytische*.
polyester*.
keramische-,
variabele- en
instel*
condensatoren
;-V

Philips
cleklronenbuizen
o.a. ontvang- en
versterkbuizen.
zend buizen,
beeldbuizen

Ferroxcubc-matcrialcn o a. Elektro-niechanischc onderdelen S
kralen, spoclkcrncn,
zoals montage materiaal,
antennestaven
huishouders, schakelaars

Philips heeft voor praktisch alle toepas
singen van de elektronika onderdelen met
de juiste specificaties: voor amateur-toepassingen, bouw van professionele appa
raten en systemen en voor servicedoeleinden.

Het gehele programma is met uiterste zorg
samengesteld en wordt met evenveel zorg
"up-to-date” gehouden.
Dit programma is ook voor u beschikbaar.
Maak er gebruik van wanneer u prijsstelt
op professionele kwaliteit.

PHILIPS ONDERDELEN VOOR ELEKTRONIKA

[■ujiLiiir-

I electronics

MEET- EN KONTROLE-APPARATUUR
VOOR
SERVICE- EN
INDUSTRIËLE DOELEINDEN
LABORATORIA
TECHNISCHE SCHOLEN
OSCILLOGRAFEN
WOBBULATOREN
GENERATOREN
ELEKTRONISCHE MULTIMETERS
VOEDINGSAPPARATEN
MONITORS
SPECIALE APPARATEN

Desgevraagd sturen wij u gaarne onze uitgebreide brochure
van het huidige leveringsprogramma

KOELRAD N.V.
KLEINE-GARTMANPLANTSOEN 21

electronics

TEL (020) 24 69 53 - 22 26 78

IMPORT VOOR NEDERLAND

AMSTERDAM*

* ca. augustus 1969 wordt ons adres:

MAALDERIJ 19, AMSTELVEEN, TELEFOON (02964) 5 16 55
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30.000 ex.
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radio
bulletm

PROEFNUMMERS OP AANVRAAG

Radio. Farnsahen, Elektroakustlk. Elektronik

DE

Het Duits talige
vakblad voor de
elektronicus

MUIDERKRING N.V.

Postbus 10

Bussum

telefoon 02159 - 318 51

TABEL I
De flip-flop wordt
niet gestuurd door
identificatie signaal.
Onderzoek de identificatieversterker
TS 446.

Zwart-wit normaal
geen kleur.

De kleurbalken
verspringen.

Druk enige malen
op de toets van de
kanaalkiezer of
schakel de generator
enige malen van
zwart-wit op kleur.

4

Er verschijnt de
juiste kleur in
de goede volgorde
of de juiste
kleur in de
verkeerde
volgorde.

¥

Onderzoek het kleur-AVR
circuit.
Dioden a en b, in
U631, B416t!).

De kristaloscillator werkt
niet.

¥

Onderzoek de kristaloscillator (B418p).

*

4

Stel de kleurdover
buiten werking,
(punt 10 van B411t
aan massa).

4*

Er komt nog geen
kleur en ook geen
gekleurde ruis.
i f

Stel de kleur-AVR
buiten werking
(onderzijde R1296
aan massa).

De kleurbalken blijven
goed staan.

4
4

¥
De kristaloscillator werkt.

Er verschijnt nog
geen kleur.

Onderzoek de kleur
dover B411t en de
schakelingen die de
kleurdover sturen.
(B419t2 , B416)
Onderzoek ook de
burstversterker.

Controleer de sturing
van de burstversterker
en het burstsignaal op
de anode van B417.
Controleer de afregeling van de AFFR.
(fasediscriminator
dioden c en d,
reactantietrap
B418t,
kristaloscillator
B418p).
Bij de afregeling
zult u een defect
in één van de trap
pen vanzelf vinden.

Er verschijnt
kleur.

♦
Controleer of de
kristaloscillator
oscilleert.
Meet met de KSO
via meetkop 10:1
op punt 3 van U631.

¥

4

Er verschijnen
lopende kleuren,
(kleurhulpdraaggolf wordt niet.
gesynchroniseerd)

4

Er verschijnt
gekleurde ruis.

geen geluid

¥

]

¥

Controleer B407 en
U607.

¥

Volg met de KSO het
chrominantiesignaal
vanaf de anode van diode
in U607 tot de vertragingslijn. Onderzoek R1419 (voedingsweerstand en eindbuizen).

¥

Moduleer de
generator met
geluid.

¥

t

ï
wel geluid

]

TAfêEL M

Zwart-wit normaal
palouzie-effect
Kleurwijziging,
behalve in blauw.

»

Tracht eerst de
fout te verhelpen
door de vertragingslijn af te
regelen.
(a in U 618; R1361).

Meet het signaal
met de KSO op de
uitgang van de
(R-Y) -demodulator
tijdens 2 lijnen.
(3 van B415 p).

het juiste signaal.

PAL-schakelaar schakelt niet
Onderzoek flip-flop.
(TS 444 en TS443).

*
*
In de PAL-vertragingslijn
vertraagd of direct signaal
onderbroken.
(R1360, R1361 of vertragingslijn).

De helft van de PAL-scha
laar functioneert niet.
(GR 479 of GR 480).

TABEL m

TABEL IV

Zwart-wit normaal.
Geen of te weinig
rood in kleurbalkenbeeld. Blauw
normaal. Andere
kleuren veranderen

Zwart-wit normaal.
Geen of te weinig
blauw in kleurbalkenbeeld. Enige
vermindering in
groen. Andere
kleuren praktisch
dezelfde.

Op de (R-Y)-demo
dulator staat sig
naal (zie foutenta
bel II).
___

Meet met de KSO via een
meetkop 10 : 1 op de uit
gang van de (R-Y)-demo
dulator.
(3 van B 415 p).

+>

De fout schuilt nu in het
gedeelte vanaf de uitgang
van de (R-Y) -demodulator
tot het rode elektronenka
non. Volg het signaal met
de KSO.

De fout schuilt nu in het
gedeelte vanaf de uitgang
van de (B -Y) -demodulator
tot het blauwe elektronen
kanon.
Volg het signaal met de
KSO.
________

Op de (B-Y)-demo
dulator staat signaal,

Meet met de KSO via
een meetkop 10 : 1 op
de uitgang van de (R-Y)demodulator.
(punt 3 van B 413 p).

¥
¥

¥

De fout schuilt nu tussen
Op de (R-Y)-demo
dulator staat geen
signaal of te weinig
signaal.

¥

tor Volg het signaal met
de KSO
ook op sluiting
of lektusS®11 ® en K van
B 414 p.
_____________

Op de (B-Y) demo
dulator staat geen
of te weinig signaal.

¥

De fout schuilt tussen de
uitgang van de PAL-vertragingslijn en de (B-Y)demodulator.
Volg het signaal met de
KSO.
Let ook op sluiting of lek
tussen 8, en K van B414 p.

TASSÊEL V

TABEL VI

Zwart-wit normaal.
Rood en blauw in orde.
Mengbalken en groenafwijkend.

Gekleurde achtergrond
in zwart-wit beeld.

*

Voer allereerst de instelling van de
grijsbalans uit. Stuur de ontvanger
met een grijsbalkentestbeeld.
Is de achtergrond cyaanachtig, onder
zoek dan de instelling van het rode
kanon. Is de achtergrond purperachtig, onderzoek dan de instelling van
het groene kanon.
Is de achtergrond geelachtig, onder
zoek dan de instelling van het blauwe
kanon.
Is de achtergrond rood, groen of
blauw, onderzoek dan de instelling
van het betreffende kanon.
Meet met de KSO voor en na de VDRweerstanden.

Meet met de KSO
op het stuurrooster
van de eindversterker
voor groen.
(3 van B414 p)

TABEL VII
Signaal is juist

¥

*

Signaal verkeerde
vorm of amplitude

Geen signaal

*

h

De fout schuilt nu in B 414 p
versterker tot het groene
elektronenkanon.

Onderzoek de matrixschakeling
en de katodeweerstanden. Meet
ook op de anoden van de (R-Y)en de (B-Y)-versterker.

Zwart-wit normaal.
Bij kleurontvangst
kleursignaal naar
rechts verschoven
t.o.v. de grijs
informatie of "echo's"•

F
I

Vertragingslijn in de Y-versterker'
defect (TD 568).

