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VOORWOORD.

De belangstelling voor het onderwerp
„televisie” is in den laatsten tijd door de
vele mededeelingen over resultaten van
tal van uitvinders geweldig toegenomen.
Namen als die van Jenkins, Alexanderson, Karolus, von Mihaly, Baird, zijn
telkens op aller lippen.
Intusschen zijn de bijzonderheden van
al hun systemen, waarin bovendien nog
voortdurend wijzigingen en1 verbeterin
gen worden aangebracht, niet gemakke
lijk te beschrijven, ten eerste omdat lang
niet alle détails volledig worden bekend
gemaakt, ten tweede omdat niet alles
zich voor een eenvoudige, bevattelijke
beschrijving leent.
De historie van het radio-amateurisme
heeft geleerd, dat niettemin ingewikkelde
verschijnselen en constructies zeer goed
tot het algemeen begrip doordringen,
wanneer men slechts in de gelegenheid
komt, er practische ervaring mee op te
doen.
Nu zijn wij helaas nog niet zoo ver,
dat de amateur zich ook aan televisie
practisch kan wijden. Daarvoor zou men
allereerst een zender onder het bereik

zijner ontvangmiddelen moeten hebben,
welks uitzendingen op geregelde tijden
plaats hadden.
Toch hebben wij gemeend, in dit
■boekje over televisie te moeten uitgaan
van de onderstelling, dat het zou moeten
dienen om aan amateurs den weg te
wijzen, als zij zelf practisch op dit gebied
proeven zouden gaan doen. Dat zal een
meer levendige voorstelling wekken van
de problemen, waarom het hier gaat.
Hetgeen vyij hier bieden', is dus niet
de beschrijving van één bepaald systeem,
maar van de eenvoudigste hulpmiddelen,
waarmee een amateur iets zou kunnen
bereiken. De principieele grondslagen
zijn daarbij dezelfde als bij elk ander
systeem.
Aan het slot zal trouwens nog een en
ander worden medegedeeld omtrent bij
zondere hulpmiddelen, zooals die door
-bepaalde uitvinders zijn toegepast, spe
ciaal over het bijzonder interessante sy
steem Telefunken-Karolus.
DE SCHRIJVERS.

HOOFDSTUK I.
Inleiding. — Wat is televisie ? — Televisie en telefonie. — Zien en hooren.
— Verschillende eischen.
Wat is televisie ?
Letterlijk beteekent het woord niets
anders dan: in de verte zien. Dat is pre
cies hetzelfde als telescopie, dat hetzelfde
beteekent.
Een televisor is dus, wat de woord-*
beteekenïs betreft, hetzelfde als een tele
scoop. Het berust enkel op een taahvillekeurigheid, dat wij onder telescoop een
verrekijker verstaan en onder televisor
iets anders.
Televisie is slechts een andere manier
van „in de verte kijken” dan met een ver
rekijker.
Het doel van televisie wordt wel het
duidelijkst als wij het verschil nagaan
met hetgeen wij met een verrekijker kun
nen doen. Met een verrekijker kunnen we
in het algemeen alleen datgene zien,
waarvan het uitgestraalde of terugge
kaatste licht ons langs een rechtlijnigen
weg kan bereiken. Televisie daarentegen
wil ons dingen laten zien, welker eigen
lichtuitstraling onmogelijk tot ons kan
doordringen. Daarom moeten bij televisie
de lichtuitstralingen eerst worden omge
zet in electrische stroomen, die wij per
lijn of per radio kunnen zenden waarheen
we willen, waarna de aankomende
stroomvariaties weer in zichtbare licht
verschijnselen worden omgezet, die aan
ons oog een beeld voortooveren van het
verwijderde voorwerp of de verwijderde
gebeurtenis.
In dit opzicht staat het televisietoestel
geheel op één lijn met een telefonie-ontvanger.Ook die laat ons geluid hooren, of
schoon de oorspronkelijkegeluidstrillingen
nooit tot ons zouden kunnen doordringen.
Ook daarbij worden de oorspronkelijke
geluidstrillingen daartoe eerst omgezet in
electrische stroomen, die gezonden kun
nen worden naar elk willekeurig punt
op aarde en die daar weer worden om
gezet in geluid.
Bij telefonie hooren wij geluidstrillin
gen, overeenkomstig aan de oorspron-

kelijke, maar het zijn inderdaad niet de
van de muziekinstrumenten uitgegane
trillingen, doch langs een tusschenproces
opnieuw opgewekte. Voor televisie geldt
hetzelfde: wij zien een lichf^tstraling,
die op ons oog den indruk maakt van een
beeld van hetgeen in de verte gebeurt,
maar de lichttrillingen zijn niet de oor
spronkelijk uitgegane trillingen, doch
langs een electrisch tusschenproces op
nieuw opgewekte.
Daarin ligt ook het verschil met den
telescoop, die uitsluitend werkt met de
oorspronkelijk uitgegane lichtstraling en
die daarin een beperking zijner toepas
baarheid vindt.

***
De gemaakte vergelijking tusschen te
levisie en telefonie past in heel veel op
zichten zoo volkomen, dat men geneigd
is, zich af te vragen, waarom bij televisie
allerlei vreemde ingewikkeldheden te pas
komen, die wij bij telefonie kunnen
missen.
Laten 'we ons een orkest denken, dat
ergens in een zaal op een podium zit.
Van dat orkest gaat een hoogst ingewik
kelde mengeling van geluidstrillingen uit
en een andere hoogst ingewikkelde men
geling van teruggekaatste lichttrillingen.
Nu weten we, dat wij die geheele men
geling van geluidstrillingen als één ge
heel met één microfoon kunnen opvan
gen, de geheele combinatie in eens in
stroomvariaties kunnen omzetten, later
aan de ontvangzijde die stroomvariaties
weer in geluidstrillingen kunnen transformeeren en dat we dan toch elk in
strument even goed gescheiden hooren
als direct in de concertzaal. Waarom
kunnen we nu ook niet al de lichttrillin
gen, die de zichtbaarheid van het orkest
in de zaal veroorzaken, als één verzame
ling in stroomvariaties omzetten en later
die stroomvariaties weer als één ver
zameling in licht?
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Denk eens, dat we het werkelijk zoo
Maar voor de practijk der televisie, in
deden. Dan zou een flikkerende lamp de
het stadium, waarin deze techniek ver
plaats van den luidspreker innemen. Of
keert, hebben we aan de in de eerste
eigenlijk: zou zij wel eens flikkeren ?
plaats genoemde moeilijkheid onze hanHet totaal der lichtuitstraüng van het
den al vol genoeg !
orkest zal tijdens het spelen welhaast
De vergelijking met telefonie weer op
geen verandering ondergaan. De lamp
vattende, zouden we daar een soortgezou vrij rustig met een gemiddelde 'sterktè ‘ lijke moeilijkheid hebben, wanneer ons
branden en zelfs als zij nu en dan
oor het noodig had, niet alleen, het totaal
der geluidstrillingen uit den luidspreker
eenige lïchtvarïaties openbaarde, zou dat
uitgestraald te krijgen, maar bijv. de
nog absoluut geen beeld van het orkest
opbouwen voor ons oog.
trillingen van elk instrument ook uit de
juiste oorspronkelijke richting. Dan
Er is dus iets, waardoor zien en hooren
zouden we voor telefonieweergave ook
(licht en geluid) in dit opzicht totaal
nog met onze handen in het haar zitten.
onderscheiden en verschillend zijn, en
waardoor ze niet gelijk behandeld kunnen
JEn dat de telefonie zich zooveel verder
worden.
en sneller heeft ontwikkeld dan televisie,
ligt inderdaad aan de veel grootere
Dat verschil zit hoofdzakelijk nog weer
moeilijkheid van het televisie-probleem.
in twee afzonderlijke dingen.
Men moet toch vooral niet denken, dat
In de eerste plaats — en dit is het
televisie eerst sedert een paar jaar in de
voornaamste — is het voor onzen gehoorhoofden rondspookt. Er is al meer dan
indruk bijkomstig waar het geluid, dat
een halve eeuw min of meer serieus aan
•we hooren, vandaan komt; voor onzen
gewerkt en over gedacht. En dat men
gezichtsindruk daarentegen komt het
ér nu wat optimistischer over hoort
juist aan op de plaats van elk onderdeel
spreken, ligt enkel aan de ontwikkeling
in het totaalbeeld. Als we een totaal van
en verbetering van diverse hulpmiddelen;
geluidstrillingen bij en door elkaar
maar principieel staan we er nog
gooien, blijft ons oor het oorspronkelijke
precies zoo tegenover als 50 jaar ge
klankbeeld toch herkennen. Maar als we
leden. Er is in principe al dien tijd niets
al de lichtuitstralingen eener scène bij en
gevonden, dat niet toen reeds aan de
door elkaar mengen en door één lamp
pioniers voor den geest stond. Daarbij
laten weergeven, ziet ons oog het eene
valt bijv. ook op te merken, dat de 50
lichtpunt: de lamp, en is niet in staat,
jaar geleden nog niet uitgevonden radio
tot de voorstelling van eenig beeld van
toestellen, bij televisie eveneens slechts
het origineel te geraken.
een ander hulpmiddel vormen in
Het tweede punt ligt iets dieper. Bij
plaats van lijnoverbrenging en niet iets
het electrisch overdragen van geluids
principieels. Televisie en radio zijn geens
trillingen (telefonie) heeft een proces
zins aan elkaar gebonden al is de uit de
plaats (de modulatie), waardoor elke oor
radiotechniek voortgekomen ontwikke
spronkelijk toegevoerde geluidsfrequentie
ling der versterkers een der machtigste
ten slotte bij den ontvanger ook weer
bijdragen tot de nieuwere hulpmiddelen
tamelijk onvervormd te voorschijn treedt,
geweest. Dat is de voornaamste reden,
\ in de oorspronkelijke sterkteverhouding.
waarom televisie thans een onderdeel van
Bij het electrisch overdragen van lichtde radiobranche lijkt.
indrukken is er geen sprake van, dat de
Waar wij overigens de vergelijking tuszoo enorm hooge frequenties der licht
schen televisie en'telefonie als aanloop
trillingen afzonderlijk in de stroonivarianamen voor het vestigen van enkele voor
ties bewaard zouden blijven en weer te
stellingen omtrent het principieele vraag
voorschijn gehaald zouden kunnen wor
stuk, waarvoor televisie ons stelt, willen
den. Als dat wèl mogelijk was, zouden
wé daaraan dadelijk nog iets toevoegen,
we een natuurlijk procédé voor televisie
dat in nauw verband is te brengén met de
in kleuren kunnen ontwikkelen. Nu is dit
later tè bespreken eischen, welke aan
niet mogelijk.
versterkers voor televisiedoeleinden zijn
Voorloopig kunnen wé het tweede punt
te stellen.
laten rusten, ofschoon' tiet wel van be
Bij den telefonie-versterker is een zeer
lang is, zich dit verschilpunt met het
getrouwe weygave van klank en sterktetelefonieproces goed in te denken.
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verhoudingen, d.w.z. onvervormde weer
gave, van het uiterste belang, omdat het
oor, om uit de mengeling van klanken
wijs te worden, geen andere bepalende
factoren vindt dan toonhoogte en sterkte.
Het zou voor het gehoor wel mooier zijn
als het geluid van elk instrument óók nog
uit de juiste richting werd weergegeven,
maar dat is bijkomstig.
Bij het overbrengen van een beeld voor
ons oog daarentegen — wij merkten dit
reeds op — is de bepalende factor, dat
alle deelen van het beeld weer op hun
juiste plaats worden gezien (uit dezelfde
richting) terwijl het omgekeerd van min
of meer bijkomstig belang is of alle schakeeringen van licht en donker geheel on
vervormd overkomen. Op een foto bijv.
zijn de lichtverhoudingen, vergeleken bij
de oorspronkelijke verhoudingen in het
landschap, dat men heeft gekiekt, ook in
de verste verte niet „vervormingsvrij” 1
Denk maar alleen hoe tamelijk donker
blauw haast wit wordt en helder rood
haast zwart. Toch doet dit aan de herken
baarheid, van het beeld maar heel weinig
schade.
Dit wil zeggen, dat wij ons bij het over
brengen van beelden voor het oog om
zuiver evenredige werking bij de lichtom-

zetting, versterking en weergave veel min
der hebben te bekommeren dan om de
zuiver lineaire versterking bij telefonie.
Het theoretiseeren over de meer of minder
lineaire werking van photo-electrische
cellen, glimlampen en dergelijke televisichulpmiddelen, is hier van een belangrijk
heid der tweede orde. Met andere woor
den: daar kunnen we ons druk over gaan
maken, als al het overige in orde is.
Hiermede achten we voldoende gemoti
veerd, dat we andere punten vooropstel
len en met de eenvoudige practische
dingen zullen beginnen.
Na deze inleiding zullen we verder niet
trachten, door redeneering duidelijk te
maken, welke de practisch bij televisie
voorkomende vraagstukken zijn, maar
wij zullen regelrecht tot een beschrijving
en bespreking der toestellen voor een
eenvoudig televisie-systeem overgaan.
Het doel en de noodzakelijkheid zal dan
vanzelf geleidelijk wel blijken en daarbij
zullen we naar de inleiding nog wel eens
terug verwijzen.
Wij vangen aan met de Nipkow’sche
gaatjesschijf, die als grondslag voor het
te behandelen stelsel wordt genomen.

HOOFDSTUK II.
De Nipkow’sche schijf. — Analysator en combinator. — Ronde of vierkante
gaatjes. — Waarom het aantal 48 ? — Gegevens van Amerikaansche zenders.
De Nipkow’sche schijf, die één der
meest onmisbare onderdeden vormt voor
alle min of meer elementaire televisieproeven, is voor dat doel reeds bedacht
in het jaar 1884.
Zoowel aan de zijde van den zender
als van den ontvanger kan een soort
gelijke schijf worden gebruikt; bij den
zender om het beeld, dat men wil over
brengen, te ontleden (analyseeren) in
een groot aantal achtereenvolgende licht
flitsen; bij den ontvanger om de aldaar
gereproduceerde lichtflitsen weer elk op
hun juiste plaats te brengen en samen te
stellen (combmeeren) tot een herkenbaar
beeld.
Aan de zenderzijde werkt de schijf dan
als analysator, aan dc ontvangzijde
als combinator.

Om zich een idee te vormen van het
geen de schijf doet, beschouwe men onze
figuur 1.
Daar is een op de as van een motor
gemonteerde, ronde schijf afgebeeld. De
spiraalvorming gerangschikte zwarte
puntjes in de figuur stellen kleine gaat
jes in de schijf voor.
Laat ons nu het gestippeld geteekende
vierkantje boven aan de schijf in het oog
vatten. In de figuur staat al aangegeven,
dat dit vierkantje de plaat van een spe
ciale neonglimlamp voorstelt. Voorloopig
denken we ons evenwel dat vierkantje
maar als een plaatje, dat zich achter de
schijf bevindt en dat we door de gaatjes
■heen trachten te bekijken.
Als de schijf 'stil staat, bevindt zich
maar één enkel gaatje voor het vier-
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kantje. We zien dus slechts één klein
puntje van het geheele beeld. Draaien wij
de schijf langzaam, bijv. van rechts naar
links (tegen klokwijzers in) dan zal het
bovenste gaatje beginnen met ons een
aantal achtereenvolgende puntjes van

geheel, waarin dus al de achtereenvol
gende lichtindrukken elk op hun plaats
naast elkaar liggen.
Hoe snel de schijf hiervoor moet
draaien, hangt klaarblijkelijk af van de
traagheid van ons netvlies, d.w.z. van

o

het achter de schijf gehouden beeld te
laten zien, allemaal puntjes, liggende op
één ongeveer horizontale lijn boven aan
het beeld. Is het eerste gaatje naar links
gedraaid tot het van het beeldvlak af
gaat, dan komt rechts het tweede gaatje
voor het vierkantje en begint een tweede,
iets lagere lijn over het beeld te be
schrijven. Dat gaat bij verder draaien
zoo voort tot het laatste gaatje (het
binnenste van de spiraal) de onderste
lijn over het beeld trekt. Daarna komt
het eerste gaatje weer en begint het spel
van voren af aan.
Nu zal ons oog niet in staat zijn om op
deze manier, met de langzaam draaiende
schijf, eenige voorstelling te krijgen van
de achter de schijf gehouden afbeelding.
.Is evenwel het beeld zeer krachtig
verlicht, bijv. als het een doorzichtige
photo op glas is, * gelijkmatig verlicht
door een krachtige, gematteerde lamp
er achter, — en laten we de schijf snel
ler draaien, dan zal het netvlies de ach
tereenvolgens ontvangen lichtindrukken
bij een bepaalde snelheid lang genoeg
vasthouden om het beeld te zien als één.

den tijd, gedurende welken een kortston
dige lichtindruk wordt vastgehouden, een
tijd, waarvan men wel bij voorbaat ook
kan begrijpen, dat hij eenigermate wordt
beïnvloed door de sterkte van het licht.
De eenvoudigste manier om 'de proef
hiervan te nemen, is, dat men achter de
schijf niet een verlichte afbeelding zet,
maar dat men er eenvoudig een lamp
achter plaatst en nagaat bij welke snel
heid de omtrekken der lamp zich als één
geheel beginnen te vertoonen.
Men zal dan ervaren, dat bij steeds
snellere draaiïng de éénheid van het
beeld steeds beter wordt, maar de licht
sterkte afneemt.
Bij ongeveer 8 schijfomvventelingen
per seconde (8 X 60 = 480 per minuut)
begint het beeld zich als een geheel te
vertoonen, zelfs als men het langzaam
beweegt. Bij 15 schijfomwentelingen (15
X 60 = 900 toeren per minuut) is in dit
opzicht al een heel bevredigend com
promis bereikt.
Men merke op, dat we bij de gegeven
inrichting der schijf bij elke omwenteling
der schijf ook juist éénmaal alle deelen
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van het beeldvlak hebben te zien ge
kregen; 15 omwentelingen per seconde
beteekent dus ook 15 complete beelden
per seconde en men weet, dat dit het
aantal is, dat ook voor een goede bioscoopvertooning is noodig te achten.
Ten einde een homogeen verlicht beeld
te zien tijdens het draaien van de schijf,
moeten de gaatjes en hun rangschikking
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zijn
de gaatjes te klein, dan zullen de achter
eenvolgende smalle lichtbundels, waarin
zij het beeld verdeelen, niet bij elkaar
aansluiten, maar er zullen donkere stre
pen tusschen verschijnen. Heeft men
ronde gaatjes geboord, dan moet dus de
diameter dier gaatjes minstens even
groot zijn als het verschil in afstand der
opvolgende gaatjes tot het middelpunt
der schijf. En dan nog geven ronde gaat
jes geen volkomen homogeen verlicht

wij tot dusver de zaak hebben beschouwd,
en van de daarbij beschreven proef, kun
nen wij niet geraken tot eenig inzicht in
de wenschelijkheden omtrent het aantal
en de juiste grootte der gaatjes.
Het gaan bekijken van eenig voorwerp
door een gaatjesschijf heeft op zichzelf
geen enkel nut. We zien het op directe
wijze altijd beter! Wij zijn onze beschou
wingen ook enkel maar op deze manier
begonnen om enkele der bij zulk een schijf
zich voordoende verschijnselen duidelijker
te maken. Het is thans noodig, verder de
werkelijke situatie in een televisie-ontvanger onder het oog te zien.
Bij werkelijke televisie-ontvangst is de
lichtbron een neonlamp, waarvoor bij
eerste proeven desnoods wel een gewone
nachtlamp kan worden gebezigd, dat is
een glimlamp voor bijv. 125 Volt. Het is
dan gewenscht, ten einde een homogeen

beeld.
Hoe dat komt, kan men zich verklaren
aan de hand van figuur 2, waar op vergroote schaal de banen van twee achter
eenvolgende ronde gaatjes zijn geteekend. Als men nagaat h’oe klein het op
pervlak is van dat deel der gaatjes, dat
de banden ab en bc moet verlichten, in
vergelijking met het oppervlak, waar
door de middenstrook cd zich afteekent,
dan zal uit deze figuur onmiddellijk be
grijpelijk worden, waarom een schijf
met ronde gaatjes altijd een beeld zal
opleveren met minder heldere banden
erin. Dat zijn de gedeelten ab en bc.
'Daaraan kan in hooge mate worden
tegemoet gekomen door de gaatjes niet
rond te maken, maar vierkant, zooals met
stippellijnen .is aangeduid. Alleen wordt
hierdoor de toch al zeer lastige vervaar
diging eener goede schijf nog veel moeilijker.

verlicht vlak ter beschikking te hebben, een
gematteerde lamp te gebruiken, ondanks
het door de matteering veroorzaakte ver
lies aan lichtsterkte. Er bestaan reeds
speciale, meer geschikte glimlampen vo
televisie-doeleinden, waaronder thans oÖ
met verschillende gasvullingen, zoodat
men niet alleen het roodachtige neonlicht
ter beschikking heeft, maar ook wit, groen
en blauw licht. Het doel, dat men met die
gekleurde lampen heeft, is televisie met
gekleurde beelden. Dat is evenwel een
verdere stap, waaraan .de techniek voorloopig nog niet toe is.
De gewone neon-glimlamp is in staat,
als men de versterking hoog genoeg op
voert, radiosignalen van gewone luidsprekersterkte in lichtverschijnselen om te
zetten, vooral als men aan de glimlamp
een hulpspanning geeft en deze via een
extra transformator achter de eindlamp
schakelt. Daarover later meer.
Op de plaats van het gestippelde vier
kantje in fig. 1 kan de glimlamp, als zij

Aan de hand van de manier, waarop
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licht geeft, een homogeen verlichte plek
doen ontstaan. Dat licht varieert in zijn
geheel terwijl de televisieteekens aan
komen. Als nu door synchronisatie tusschen zender en ontvanger maar telkens
een gaatje zich bevindt op de juiste
plaats, waarmee de lichtvariatie van dat
oogenblik correspondeert, zal een beeld
met lichtere en donkerder plaatsen ont
staan, overeenkomende met het beeld of
voorwerp voor den zender.
Het beeld kan hierbij niet grooter wor-

waarbij bovendien nd nog is bepaald door
de afmeting der lichtvlek van de glimlamp.
Uit deze betrekkingen volgt, dat men
wel allerlei variaties kan maken, maar
dat men toch lang maar niet willekeurig
te werk kan gaan.
Hoe komen we nu aan dat reeds gepo
neerde aantal van 48 gaatjes ? Dat is het
aantal, dat bij heel veel proefinstallaties
wordt gebruikt. In elk geval zal men er
toch wel naar streven, een aantal te

1

den dan de lichtvlek, die de glimlamp
levert, ofschoon later vergrooting moge
lijk is door een lens. Zie fig. 3 en fig. 4.
'Uit een en ander volgt, dat men voor
een ongeveer vierkant beeld de rangschik
king der gaatjes en hun grootte zoodanig
moet kiezen, dat bijv. bij een schijf met
48 gaatjes, zooals in fig. 5 is aangegeven,
de breedte van het beeld V-is van den
omtrek der schijf wordt en de hoogte ge
lijk aan 48 maal den diameter van een
gaatje. Is D de diameter van de schijf,
d die van een gaatje en n het aantal gaat
jes, dan is in het algemeen voor een
kwadratisch beeld:
3.1416
D = nd,
n

.kiezen, dat een zuiver meetkundig con
strueerbare schijf mogelijk maakt. Een
cirkelomtrek in 6 deelen verdeelen, is
eenvoudig. Verder is elk deel gemakke
lijk weer in tweeën te deelen. Zóó komt
men tot 24, 48 en dergelijke aantallen.
Voeren we nu verder de berekening uit
voor n = 48, dan zullen we nog nader
inzien, waarom dit een geschikt aantalis.
Hierbij vinden we:
1
d = 734
dat wil zeggen, dat bij een schijf van 73
cm, gaatjes passen van 1 mm., die een
beeldgrootte leveren van ongeveer. 4.8 X
4.8 cm.
'
:
Nu is een schijf van 73 cm al een tame
lijk groot meubel en een gaatje van 1 mm.
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is uit een Iichtsterkte-oogpunt al niet heel
ruim, terwijl een beeldgrootte, die een
neonlamp vereischt met homogeen ver
licht vlak van 5X5 cm. al vrij veel is
tè achten.
Waren er geen ëxtra-bezwaren aan

schijf de gaatjes zelf en ook het totale
beeld kleiner worden.
Een idee van het détail, dat een met een
schijf van 48 gaatjes uit 48 beeldlijnen
samengesteld beeld kan te zien geven,
verkrijgt men uit figuur 6. Een beeld als

verbonden, dan zou men liefst het aantal
gaatjes zoo groot mogelijk maken. Dat
aantal bepaalt toch de fijnheid der weer
gave. Grooter aantal gaatjes leidt echter
bij gelijke beeldgrootte tot evenredig
grootere schijven en evenredig kleinere
gaatjes. •
Overigens hangt het aantal gaatjes ge
heel af van den zender, welks beelden
men wil opvangen. Werken de zenders
met schijven van 48 gaatjes, dan moeten
de ontvangers dat ook doen. Vrijheid be
houdt men dan alleen in den schijfdiameter, die willekeurig' kan worden, ge-

dit en van deze grootte zou verkregen
kunnen worden met een schijf van ruim
50 cm. diameter, met 48 gaatjes van ruim
0.7 m.m.

kozen, als men maar bedenkt, dat bij een
bepaald aantal gaatjes bij een kleinere

Gaan wij efcns van enkele Amerikaansche zenders, die geregeld televisie geven
en waarvan de gegevens bekend zijn, de
gebezigde schijven na, dan vinden we:
WCFL, Chicago, 309 m, 48 gaatjes,
900 toeren per min.
W3XK, Washington, 46.72 m (Jenn
kins), als boven.
W1XA4, Lexington Mass., 61.5 m, als
boven.
Uit het toerental weten we, dat deze
stations alle drie 900 : 60 = 15 beelden
• per seconde uitzenden, terwijl elk beeld
is verdeeld in 48 lichtlijnen.
WRNY, Coytesville, 297 m, 48 gaatjes,
450 toeren.
W2XAL, Coytesville, 30.91 m, als
WRNY.
Hier worden 450 : 60 = 7/2 beelden
per seconde uitgezonden, met dezelfde
fijnheid van 48 lichtlijnen per beeld.
WGY, Schenectady 380 m, 24 gaatjes,
1200 toeren per minuut.
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W-2XAF, 31.40 m, en W2XAD 21.96
m, als WGY.
Deze siations zenden 20 complete beel
den per minuut, doch met een fijnheid
van slechts 24 lichtlijnen.
Verder zijn er nog WIBO, 526 m en
WMAQ 447.5 m, beide te Chicago, wer
kende met afwijkende schijven, systeem
Sanabria: drie maal 15 gaatjes, 900 toe
ren per minuut, hetgeen hier neerkomt

op 15 beelden per minuut, bestaande uit
45 lichtlijnen.
Alvorens enkele wenken te geven om
trent den bouw van het — overigens zeer
eenvoudige — televisie-ontvanggedeelte,
lijkt het gewenscht, enkele hoofdzaken
van den zender na te gaan. Daardoor zul
len verschillende voorwaarden, waaraan
de ontvanger moet voldoen, duidelijk naar
voren kunnen worden gebracht.

HOOFDSTUK III.
Zenderopstellingen. — Voorloopige Amerikaansche normalisatiepogingen. —
Toerental van synchroonmotoren in verband met periodental en aantal polen.
Hoe men aan de zenderzijde de opstel
ling kan maken, wanneer men zich be
perkt tot de allereenvoudigste praestatie
op dit gebied, n.1. de overzending van een
doorzichtig photografisch beeld op glas,
geven wij aan in fig. 7. Dit is een voor
beeld van het werken met direct licht,
hetgeen alleen opgaat met doorzichtige
voorwerpen.

b, welke al het door de gaatjes in de
schijf vallende licht concentreert in haar
brandpunt, waarin de lichtgevoelige cel
C is geplaatst, welke verbonden is met
een versterker en een zender (gemodu
leerd door den versterker), die ten slotte
aan de zendantenne is verbonden.
De methode van fig. 7 kan men nader
aanduiden als volle verlichting met direct

x>

=3
1:

r-

=0

a
D

Fig. 7

Wij zien in de figuur geheel links een
verlichtingslamp geplaatst met een condensorlens h er voor, zoodat het rechts
van die lens geplaatste doorzichtige
beeld evenwijdig licht ontvangt. Rechts
van de doorzichtige photo bevindt zich
een lens I2, welke een scherp beeld van •
de foto werpt op de schijf. Een diaphragma D, dat is een scherm met vier
kante opening, geeft aan het beeld op
de schijf een scherpe begrenzing en de
grootte der diaphragma-opening en van
het beeld op de schijf moet overeenko
men- met het gestippelde vierkantje, dat
in fig. 5 is aangegeven.
Ter rechterzijde van de gaatjesschijf
in fig. 7 is opnieuw een lens geplaatst,

o

3

o
o

Fig. 8

licht (direct vol licht). Het kenmerk is,
dat het voorwerp voortdurend de volle*
verlichting ontvangt.
Een tweede direct-licht-methode kan
men aanduiden als puntverlichting met
direct licht (direct puntlicht). De wijzi
ging in de opstelling, vergeleken met die
van fig. 7, welke voor de tweede me
thode noodig is, ziet men in fig. 8. Dc
lamp L werpt via de condensorlens h en *
het vierkant luikje in het scherm D even
wijdig licht op de gaatjesschijf. De lens
b vormt een scherp beeld van de gaatjes
op het doorzichtige voorwerp B. Daar
door wordt telkens maar één puntje te
gelijk van de over te brengen doorzich
tige photo B verlicht en het licht van .dat
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cenc punt wordt door de lens la op de
photocel C geconcentreerd.
Zoo gaat het evenwel niet, wanneer
men werkelijke voorwerpen of het borst
beeld van een levend persoon zichtbaar
wil maken. Dan is het werken met door
vallend licht buitengesloten en moet men
werken met door het voorwerp terugge
kaatst, dus indirect licht. Overigens kan
ook dat weer op twee manieren geschie
den, dus met volle verlichting of met
puntverlichting.
De methode met indirect vol licht leidt
tot een opstelling volgens fig. 9. De per-

Deze laatste methode is thans de meest
toegepaste.
Van groot belang is hierbij, dat de
photocellen zoo véél mogelijk van het
teruggekaatste licht opvangen en zoo
werden bijv. in den vroeger in het week
blad Radio-Expres beschreven televisie
zender van het Amerikaansche station
WRNY (Radio News), gebouwd door
den hoofdingenieur der Pilot Electric
Manufacturing Co., den heer Geloso,
vier zulke cellen gebezigd, elk met een
diameter van ongeveer 30 cm. Dat wor
den bijzonder kostbare apparaten, waar.c

P

\

P

ï

0
5

}

)

ï
c

e'

L

S

ócJ

Fig. 9

soon P, wiens beeltenis moet worden
overgebracht, zit met zijn hoofd in het
volle licht der lampen L. De lens lx werpt
een scherp beeld van de persoon P op de
gaatjesschijf en de lens te brengt het
licht, dat telkens door een gaatje valt op
de photocel C.
Voor de proefpersoon P is die vollichtmethode intusschen vaak onaangenaam.
Er is toch een zoo sterk mogelijk licht
noodig en toenemende lichtsterkte wordt
in toenemende mate hinderlijk voor de
oogen van den voor het televisietoestel
zittenden persoon.
Bij de methode met indirect pnntlicht
vallen die bezwaren voor een deel weg.
De opstelling ziet men in fig. 10.
Evenals bij de opstelling van fig. 8
maakt men van het licht der lamp L met
behulp van de lens h een evenwijdigen
bundel, die op de gaatjesschijf valt. De
lens te werpt een scherp beeld van de
gaatjes' op het gelaat van de proefper
soon "P. Deze zit daarbij ook wel min
of meer recht in de sterke lichtbron te
kijken, maar door de onderbreking door
de gaatjes wordt dat licht sterk getem
perd. Het van het gelaat teruggekaatste
licht wordt opgevangen door de photo
cellen C.

tr-

Fig. to

voor in Amerika prijzen worden betaald
van 350 a 400 dollar per stuk, zoodat
men met 4 cellen tot een bedrag van
f 4000 komt, alleen hiervoor. De heer
Geloso heeft daar nu pas iets op gevon
den, dat een enorme besparing geeft. Hij
bezigt n.1. gewone, kleine photocellen, in
den normalen prijs van ongeveer f 60 per
stuk en omgeeft elke cel door een grooten
hollen spiegel, waardoor het lichtopvangend vermogen gelijk wordt aan dat
eener zeer groote cel.
Onze photo’s laten zien hoe die cellen
in hun holle spiegels zijn geplaatst en
gerangschikt rondom de lens, waardoor
het puntlicht valt op de persoon, die voor
de lens en voor den krans van photocellen
plaats neemt.*)
Als men zich even indenkt, hoe de
gaatjesschijf van den zender het aantal
en de volgorde der stroomimpulsen bea) Deze photo’s danken wij aan de
vriendelijkheid der Nederlandsche verte
genwoordigers van de Pilot Co., de N.V.
Nijkerk’s Radio te Amsterdam.
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paalt, die bij den ontvanger aankomen
en daar weer tot een beeld moeten wor
den samengesteld, dan zal men zonder

met verwisseling van rechts en links,
maar in andere gevallen kan het effect
veel ingewikkelder zijn.

■:

meer inzien, dat niet alleen de voor de
ontvangst te gebruiken schijf even veel
gaatjes moet hebben en even snel moet
Ioopen als die van den zender, maar dat
ook de richting der gaafjesspiraal in de
schijf en de draaiïngsrichting gelijk moet
zijn, terwijl ten slotte nog de plaatsing
van het beeldluikje dezelfde dient te
wezen. •
•
Wij zullen spoedig een overzicht geven
van de gevolgen, welke ontstaan als één
der vóorwaarden, zooals die hier zijn opgesomd, niet klopt. In enkele gevallen zal
men het beeld enkel op den kop zien of

Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat
men. reeds nu in Amerika de beh.oejfte
heeft gevoeld aan.. eenige normaliseering
op televisiegebied. , . , ...
.^Natuurlijk is het geenszins de bedoeling
der Radio Manufacturer’s Asspcjatipn,
reects nu, een sport standaardTeenheidsapparaat voor televisie vast .te stéllen.
Ieder gevoelt, dat <?lk ..oogenblik nog
geheel nieuwe dingen op .dit. gebied..te
voorschijn kunnen komen, maar waar in
de meeste gevallen de huidige, proeven be
rusten, op gebruik der Nipkowsche schijf,
is er wel degelijk aanleiding en gelegen-

\

t
/ •
i
\
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Misschien ware voor direct licht nog
beter geweest: doorvallend licht en voor
indirect: opvallend licht.
Wat het overige dezer Amerikaansche
normalisatie betreft, is punt 3, betref
fende het aantal beelden per seconde,
voor Europa niet geheel passend.
le. De schijf hebbe een enkele spiraal
Dit aantal beelden staat •—* zooals
van 48 gaatjes.
reeds werd verklaard — in verband met
het aantal toeren per minuut van den
2. De beweging van de schijf aan de
motor en als men aanneemt, dat als re
ontvangzijde zij zoodanig, dat het beeld
gel, althans aan de zenderzijde, een synvlak door de gaatjes worde doorloopen
chroonmotor zal worden gebruikt, dan
van links naar rechts en van boven naar
moet de keuze van toerental en beeldbeneden, in ononderbroken volgorde.
aantal verband houden met het gebrui3. Het aantal beelden per seconde zij
. kelijke periodental van den wisselstroom,
normaal 15.
zooals de lichtnetten dien leveren.
In Amerika heeft men als regel 60
t!
Verder werden eenige termen vastge
perioden en in Europa meest 50. Dienten
steld, waarmede de boven door. ons om
gevolge heeft men de volgende toerenheld tot eenige normalisatie en kan deze
het experimenteeren zeer vergemakke
lijken.
De Amerikaansche handelaren dan
hebben de volgende wenschelijkheden
vastgesteld:

schreven belichtingssysteriien zijn. aan
te duiden:
a. direct flood Iighting = direct vol
licht;
b. direct spot Iighting = direct punt
licht;
c. indirect flood Iighting = Indirect vol
licht;
”
d. indirect spot Iighting. = indirect
puntlich’t.

tallen voor synchroonmotoren:
2
4
6
8

polig
polig
polig
polig

Amerika
3600
1800
1200
900

Europa
3000
1500 '
1000
750

Nu beteekent voor Amerika het als
normaal aannemen van 15 beelden per
sec., dat men motoren moet hebben die
60 X 15 = 900 toeren per minuut maken.
Voor Europa lijkt 1000 toeren het

.
\
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meest aangewezen aantal, neerkomende
op 1000 : 60 = 16.6 beelden per sec. (met
750 toeren komt men op 12.5 beelden per
sec.)
Overigens is dit punt, waarin afwij
king tusschen Amerika en Europa onver
mijdelijk lijkt, één der minst bezwaarlijke
punten voor afwijkingen. Er zijn toch
redenen, waarom aan de ontvangzijde

i

bij voorkeur motoren met regelbaar toe
rental wenschelijk zijn. Als men daaraan
vasthoudt, is de opvanginrichting aan
een bepaalde beeldfrequentie niet gebon
den, en zullen verschillende beeldaantallen per seconde geen onoverkomelijk be
zwaar opleveren. De ontvanger zal zich
dan in dit opzicht aan verschillende zen
ders kunnen aanpassen.

HOOFDSTUK IV.
Proeven met glimlampen. — De glimlamp achter het gewone radio-toestel.
— Zichtbare flikkeringen en flikkeringen in frequenties, welke het oog niet
direct waarneemt.
Het eerst noodige voor televisie-ontvangst is de omzetting van aankomende
radiosignalen in lichtverschijnselen.
Wij hebben reeds aangegeven, dat dit
moet gebeuren met een glimlamp. Er zijn
twee redenen, waarom een gewone gloei
lamp er niet geschikt voor is. In de
eerste plaats toch hebben we uit het
voorafgaande al vernomen, dat een licht
bron noodig is met een gelijkmatig ver
licht vlak, ter grootte van het geheele
beeld, dat wij zullen verkrijgen. Daarvoor
is een gloeidraad ongeschikt. Maar bo
vendien moet de lichtbron enorm snelle
lichtwisselingen geven; daarvoor is een
gloeidraad veel te traag en dit is wel de
allervoornaamste reden, waarom in een
televisie-ontvanger volgens het door ons
aangenomen stelsel een gloeilamp niet
kan dienen.
Hoe we nu een glim lamp ertoe kun
nen brengen, radiosignalen in den vorm
van lichtsignalen weer te geven, dat is te
beproeven met ons gewone radio-ontvangtoestel op omroepmuziek. De glimlamp moet op een of andere manier de
plaats innemen van den Iuidspeker en dan
op de muziek oplichten.
De eerste practische proeven kan men
werkelijk het beste aan deze kwestie wij
den. Men doet daarmee de noodige erva
ring op omtrent de ontvangenergie die
noodig is en omtrent de schakelingen,
welke te pas kunnen komen.
Heeft men een ontvangtoestel zonder
uitgangstransformator en zonder Iuidsprekerbeveiliging, zoodat de luidspreker
normaal den plaatstroom der laatste lamp

doorlaat, dan kan het gebeuren, dat bij
vervanging van den luidspreker door een
glimlamp, deze laatste onmiddellijk gaat
lichten op de plaatspanning; in dit geval
zal men meestal ook flikkeringen waar
nemen, als men op muziek afgestemd
staat. Het kan echter ook zijn, dat de
lamp niet oplicht en heelemaal niets doet,
omdat de plaatspanning — mede in ver
band met den inwendigen weerstand der
eindlamp, — onvoldoende is; dan vormt
de glimlamp een vrijwel oneindig hoogen
weerstand, zoodat de eindlamp in het
toestel geen plaatspanning krijgt en ver
der niets kan gebeuren.
Dit is dus niet de rechte manier om met
eenige zekerheid het gewenschte effect te
verkrijgen.
Veel beter is het voor een eerste proef
om volgens fig. 11 a of b een laagfrequenttransformator parallel met den luid
spreker of in serie daarmee te schakelen
en de glimlamp aan de secondaire aan te
sluiten.
Heeft men eenigszins krachtige luidsprekerontvangst, dan zal bij gebruik van
bijv. een Marconi-transformator 1 :6 de
secondaire spanning hoog genoeg wor
den om de glimlamp licht te doen geven
op niet al te zwakke passages van de
muziek of het spreken. Men zal dan dui
delijk het verband zien tusschen het licht
en de muziek of spraak. Maar men zal
ook duidelijk waarnemen, dat zwakke
passages de lamp niet tot lichtgeven doen
komen. Willen we dus de lamp al de modulatie-wisselingen doen volgen, dan
moeten we nog iets anders te baat nemen.
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Het ligt voor de hand om dan te probeeren, een hulpgelijkspanning aan de
glimlamp te geven, waardoor deze bijv.
vlak op de grens van doorslag wordt ge
bracht. Die proef kunnen we nemen door
den doorverbonden steker in fig. 11b
Gf
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Fig. 11

te verwijderen en aan de contacten een
hulpspanning aan te sluiten van een bat
terij of plaatspanningsapparaat. Daarbij
is het noodig, erom te denken, dat een
glimlamp, die zonder meer op een batterij
wordt aangesloten, bij doorslag een
steeds lageren weerstand aanneemt,
naarmate de stroom, welke doorgaat,
grooter wordt (z.g. negatieve
we'erstand). De glimlamp heeft dus
de neiging, een kortsluiting te vormen,
tenzij men de stroomsterkte beperkt door
een in serie geschakelden weerstand. Bij
glimlampen, welke zijn gemaakt als
nachtlichten voor aansluiting op het net,
• is daarom steeds een hooge weerstand in
den voet ingeboüwd. Voor ons doel kun
nen weerstanden dienen tusschen 0.1 en
1 megohm. Zoo hoog zijn de in nacht
lampen ingebouwde weerstanden niet en
wij kunnen dus nog uitwendig weerstand
in serie plaatsen, waartoe bijv. eenige
verschillende waarden van Polywatts
kunnen worden geprobeerd.
Men zal nu kunnen opmerken, dat

een glimlamp, welke bri.ndt op gelijk
spanning, alleen lichtgevend wordt op het
oppervlak der kathode, dat is de electrode, welke han de negatieve pool is
aangesloten. Bij de Amerikaansche televisie-glimlampen met twee plaatelectroden moet men dus de voorste plaat tot
kathode maken. Bij de glimlampen van
Philips, die één plaatvormige en één
ringvormige electrode bezitten, moet de
plaat kathode (negatief) zijn. Omge
keerd krijgt men een ring van licht, maar
geen gelijkmatig verlicht vlak.
Intusschen brengt het experimenteeren
met hulpspanningen voor glimlampen ons
in kennis met nog een andere eigenschap,
welke zij bezitten, waardoor nog weer
nieuwe moeilijkheden op onzen weg ont
staan. Het zal toch blijken, dat wanneer
de hulpspanning wordt opgevoerd tot
vlak onder de „aanslagspanning”, wel
reeds door een heel zwak signaal oplich
ten wordt bewerkstelligd, maar dat de
lamp dan na afloop van het signaal niet
meer uitgaat. Dat komt doordat de lamp
een drempel bezit en (als ze eenmaal
brandt) pas weer uitgaat bij een lagere
spanning dan waarbij ze eerst aansloeg.
(Als men de spanning ontleent aan een
plaatstroomapparaat, kunnen nog andere
meer ingewikkelde verschijnselen optre
den, welke in verband staan met de mo
gelijkheid, om een glimlamp tot genereeren te brengen).
Men zal wel inzien, dat we zóó heelemaal niet komen, waar we willen zijn.
Bovendien voldoet een glimlamp, welke
licht geeft op een spanning, welke slechts
even boven de ontstekingsspanning ligt,
in het algemeen niet aan den eisch, dien
we leerden kennen als noodzakelijk voor
ons televisie-stelsel: n.1., dat zij een ge
lijkmatig verlicht oppervlak vertoont en
bij spanningsveranderingen haar licht ge
lijkmatig over het geheele^oppervlak va
rieert. Bij een spanning vlak aan de grens,
waar de lamp begint met licht te geven,
ziet men meestal dat een klein deel van
het lichtgevend oppervlak lichtend wordt
en andere plekken nog donker blijven.
Er blijft ons klaarblijkelijk maar één
ding over: de lamp zooveel hulpspanning
te geven, dat zij in rust volkomen gelijk
matig licht geeft en dan na te gaan of de
lichtv a r i a t i e s, welke aankomende ra
diosignalen kunnen veroorzaken, nog vol
doende zijn.
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Maar als we dit probeeren op de in fig.
11 afgebeelde manier, zullen we spoedig
constateeren, dat ons oog nagenoeg geen
variaties in het licht meer waarneemt. Het
lijkt alsof er geen lichtvariaties meer zijn!
Dït voorloopig eindresultaat van het
gcheele samenstel van glimlampexperimenten, tot dusver beschreven, moge ons
even tot nadenken stemmen.
Ie. Wat beteekenen eigenlijk de op deze
wijze direct voor ons oog zichtbare
lichtvariaties, die we hebben verkregen?
en 2e. kunnen wij met ons oog de lichtva
riaties, die wij willen gebruiken, eigenlijk
. wel ooit langs den d i r e c t e n weg zien?
Ons oog is niet in staat om lichtvaria
ties. welke elkaar opvolgen met grootere
snelheid don 8 per seconde, eenigszins
goed onderscheiden waar te nemen. Alle
goed zichtbare flikkeringen zijn dus ver
schijnselen, welke voorkomen met een fre
quentie van minder dan 8 per seconde.
De lichtflikkeringen voor televisie doel
einden bezitten noodwendig een veel hoogere frequentie. Die kunnen we dus inder
daad niet zien.
Maar wat hebben we dan bij onze proe- .
ven, waar de glimlamp muziek weergaf,
eigenlijk gedaan? De zichtbare flikke
ringen der glimlamp waren stellig géén
flikkeringen in geluidsfrequentie, want de
laagste hoorbare tonen bezitten al een
frequentie van ongeveer 16 per sec.
Zoo lang wij de flikkeringen onzer glim
lamp konden zien, waren die het resul
taat van de energie van aangehouden to
nen en niet van de afzonderlijke geluids
trillingen.

teeren of de frequenties der afzonderlijke
geluidstrillingen in flikkeringen worden
omgezet.
Wij moeten dus flikkeringen gaan con
stateeren, die het oog nooit op directe
wijze kan waarnemen.
En aangezien wij hebben aangegeven,
hoe al het overige geen wezenlijke beteekenis bezat voor ons doel, zullen wij
juist naar die flikkeringen moeten gaan
zoeken in de schijnbaar volkomen con
stant met vóórspanning werkende glimlamp, waaraan ons radiotoestel telefonie-modulatie uit het ontvangtoestel
toevoert.
Alleen de proef, waarbij ons oog géén
lichtflikkeringen meer waarnam, heeft
reëele bcteckenis.
Wanneer men dat goed inziet, zal dit
inzicht inderdaad verhelderend werken
voor het begrip der gëhecle zaak.
Het constateeren van die niet direct
voor ons oog waarneembare lichtflikke
ringen is intusschen toch mogelijk, als
men bijv. de glimlamp, terwijl zij oplicht,
snel in het rond zwaait. Varieerde het
licht niet, dan zou men bij dit rond
zwaaien een doorloopenden lichtband
zien. Varieert het wél, dan ziet ons oog
een aantal afzonderlijke beelden van de
lamp naast elkaar, hetgeen aantoont, dat
het licht helder was op de plaats, waar
wij zulk een beeld van de lamp zien, daar
na geheel of ten deele uitging, en op
nieuw helder was op de volgende plaats,
waar het beeld optrad.
Trouwens, wij kunnen de lichtvariaties
eener door radiomuziek gemoduleerde
glimlamp ook constateeren door die glim-
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En willen wij met proeven op radio-muziek nagaan of een bepaalde glimlamp
werkelijk hooge frequenties goed volgt,
dan moeten wij juist trachten te consta-

lamp te gaan bekijken onder tusschenplaatsing onzer draaiende Nipkow’sche
schijf.
Dat wil dus zeggen, dat wij radio-
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muziek gaan bek ij ken!
Een goede practische schakeling voor
de glimlamp met hulpgciijkspanning is
in fig. 12 aangegeven voor een gewonen
eindtrap en in fig. 13 voor een balanstrap. De weerstand in serie met de hulpspanning kan een variabele weerstand
van 0,5 Megohm zijn (b.v. Electrad type
L). De scheidingscondensatoren kunnen
een waarde hebben van 2 p F. Voor het
geval men een versterker heeft, die zeer
hooge uitgangsspanuingen levert, dient
men ter plaatse van de kruisjes in fig. 12
en fig. 13 nog eens 20.000 k 100.000 Ohm

in te schakelen om doorslag der glim
lamp te voorkomen.
Om nu hiermee te constatecren of wij
over voldoende versterking in ons toestel
beschikken om het licht van de lamp te
doen varieeren door signalen ter sterkte
van gewone radiomuziek, moeten we dus
eerst de Nipkow’sche schijf opstellen.
Het nemen der proef op radiomuziek is
volstrekt niet enkel een interessante
spelerij, maar kan ons al weder ver
trouwd maken met verschillende moeilijk
heden en met de voorwaarden voor hun
vermijding. *

HOOFDSTUK V.
Ruststroom der glimlamp en modulatiesterkte. — De keuze van den motor
voor de Nipkow’sche schijf,
De motor met kortsluitanker. — Eenvoudige
snelhejdsregeling. — Verzinken der gaatjes in de schijf.

\

Er bestaat een sterke overeenkomst
tusschen de voorwaarden voor de juiste
werking eener glimlamp voor televisie
ontvangst en die voor onvervormde ge
luidsweergave door een luidspreker.
Als de luidspreker in den plaatkring
der eindlamp is opgenomen, moet een
milli-Ampère-meter in die keten stil
staan, ook bij aanwezigheid van sterke
spreekstroomen. Die spreekstroomen zijn
weliswaar variaties in den plaatstroom,
maar zoo snelle variaties, dat de meter
ze niet afzonderlijk aanwijst. Alleen' wanneer de stroomvermeerderingen niet tel
kens geheel gelijk zijn aan dè stroomverminderingen, zal de meter een ande
ren gemiddelden stand gaan aanwijzen,
maar dan is ook vervorming aanwezig.
De glimlamp plaatsen we liever niet
direct in den plaatkring der eindlamp,
maar geven haar een afzonderlijke hulpgelijkspanning; de betrekking tusschen
den gelijkstroom, dien deze hulpspanning
door de lamp doet gaan, tot de stroomvariaties als gevolg van de modulatie, is
intusschen soortgelijk als de verhouding
tusschen gelijkstroom en spreekstroomen
welke door den luidspreker gaan.
De gemiddelde stroom, waarop dë
glimlamp brandt, zal in het algemeen
constant blijven, waardoor geen direct
waarneembare flikkeringen aanwezig
zijn. Maar de modulatie zal in zeer snelle
opeenvolging het licht der lamp moeten
varieeren tusschen bijna geheel donker

en veel helderder dan het gemiddelde.
Hieruit volgt direct, dat voor contrast
rijke beelden een bepaalde verhouding
dient te bestaan tusschen den ruststroom,
waarop de lamp constant brandt en de
sterkte der modulatie.
Geeft men aan de glimlamp te groöten
ruststroom, dan zullen de donkere par
tijen van het beeld niet donker genoeg
worden. Dat levert. dus een vervaging
op. Krijgt de glimlamp een te kleinen
ruststroom, dan gaat zij zichtbaar flik- ,
keren, de totale lichtsterkte wordt te
gering en halftonen in de belichting gaan
over in dónkere plekken.
Overigens kan volkomen zwart in het .
beeld alleen ontstaan als de modulatie op

Fig. 14

die momenten de lamp geheel doet uit
gaan, hetgeen tot een zeer critische in
stelling voert, met gevaar voor de ver
schijnselen van te geringen ruststroom.
Aan den anderen kant is volkomen hel
der wit licht met een neon-glimlamp
ook geheel onbereikbaar.
Men zal dus in het algemeen genoegen
moeten nemen met een beeld waarin
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noch volkomen zwart, nóch helder wit
voorkomt, dus met vagere contrasten,
dan bijv. in een diché-afdruk. Met de
hulpspanning en de regeling van den
aan de glimlamp voorgeschakelden weer
stand heeft men binnen de grenzen van
het mogelijke de instelling geheel in de
hand.
Wij moeten thans terugkeeren tot de
Nipkow’sche gaatjesschijf, die wij voor
verdere proefnemingen niet kunnen mis-

— met de noodigc regelinrichtingen —
de eenige onderdeden, welke men heeft
toe te voegen aan zijn gewone ontvang
toestel, als dit laatste althans voldoende
is voor het doel. Een lens om het beeld
te bezien kan des noods worden gemist.
Over de aan het toestel te stellen eischen
spreken wij later.
Een proef met de door een motor ge
dreven schijf, dicht bij het ontvang
toestel, is in de eerste plaats van belang
Om na te gaan of de motor geen storingen

\
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sen, ook al hebben wij nog geen televi
siezender bij de hand om werkelijke uit
zendingen waar te nemen.
De glimlamp, de gaatjesschijf en een
motor voor het drijven van de schijf, zijn

in de ontvangst veroorzaakt. De bekende
kleine naaimachinemotortjes en vele
ventilatormotoren zijn in één opzicht zeer
geschikt, n.1. dat zij gemakkelijk in
toerental zijn te regelen met een weer-

i

.1

\

21

\

*

stand. Het zijn dan z.g. collectormotoren,
die nagenoeg even soepel regelbaar zijn
als een gelijkstroom-machine. Maar de
kans op vonkjes van de borstels op den
.collector is vrij groot, waardoor heel
licht erge storingen optreden. Uit een
anti-storingsoogpunt is eigenlijk een
motor met kortsluitanker de meest gewenschte. Hierbij heeft geen stroom
toevoer plaats naar het bewegelijke deel;
er komen dus geheel geen onderbre
kingen voor en geen storende vonkjes.
Zulk een motor bezit evenwel de eigen
aardigheid van een synchroonmotor,
waardoor hij steeds streeft naar een van
het periodental van den netstroom
afhankelijk toerental. Klopt het perioden
tal niet met dat van het net, waarop de
synchroonmotor van den zender loopt,
dan is de snelheid eigenlijk alleen door
een reminrichting goed te regelen. Ook
op dit punt komen we later uitvoeriger
terug, maar het was noodig, de twee
punten, waarom het bij de keuze van
den motor gaat, even aan te stippen:
storingvrijheid en gemakkelijke toerenregcling.
Een methode om een regelbare snel
heid van de schijf te verkrijgen met een
motor, die een afwijkend toerental maakt,
en zelf niet geregeld kan worden, is al
eens medegedeeld in R.-E. No. 38—1928.
Wij verwijzen hier naar figuur 14. Een
voorbeeld van de opstelling, waartoe
de toepassing dezer methode voert, vindt
men in fig. 15, een foto van de reeds meer
genoemde, door Pilot ontworpen televisie-installatie van het Amerikaansche
maandblad Radio News.
Men ziet hoe de beweging van den
motor op de schijf wordt overgebracht
door een rondsel met rubberrand. De
motor staat op een houten slede, die met
een stelschroef flinks in de foto) naar
rechts en naar links verschoven kan
, worden. Brengt men den motor naar
rechts, dan grijpt het rondsel aan op een
cirkel van kleineren diameter, waardoor
de schijf sneller gaat draaien. Brengt
men den motor naar links, dan loopt de
schijf langzamer.
Natuurlijk moet de schijf zoodanig
zijn gelagerd, dat schijf en rondsel vrij
stevig tegen elkaar gedrukt blijven.
Daartoe kan een spiraalveer de schijf in
de foto achteruitgetrokken houden.
Men merke op, hoe de schijf, waar-

tegen het rondsel loopt, eigenlijk een
kleinere, zwaardere schijf is, waartegen
de grootere, dunnere gaatjesschijf zit
vast geschroefd.

Dit is, behalve voor deze soort van
aandrijving, ook nog om andere redenen
een zeer gewenschte constructie. Een
dikke schrijf toch kan veel gemakkelijker

i

A

B
Fig. 17

zuiver loopende worden gemaakt dan
een zeer dunne en voor het deel, waarin
de gaatjes zich bevinden, is groote dikte
niet gewenscht, omdat, gegeven de
kleine opening der gaatjes, hun vorm in
een wat dikke plaat spoedig die van een
vrij lang buisje wordt, waarin veel licht
verloren gaat. Men zie slechts fig. 16,
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waarin achtvoudig vergroot een gaatje
van 1 mm. in een 3 mm. dikke plaat is
voorgesteld. Ten einde het lichtverlies
in het buisje te vermijden, dient men de
gaatjes na het boren aan één of twee
zijden te verzinken, als aangegeven in
fig. 17 A en B. Zelfs als men den rand

van de schijf, waarin de gaatjes zijn aangebracht, dunner neemt, is verzinken aan
te bevelen, ofschoon het de afwerking
van de schijf niet vergemakkelijJtt*jÖp
de Pilotschijf in fig. 15.<zief men ook^dat
de gaten verzonken zïjhr waardoor ze
grooter lijken dan ze zijn.
4.

HOOFDSTUK VI.
Afwerking en corrigeering der gaatjesschijf. — Muziek zichtbaar gemaakt als
een Kaleidoscoop-beeld. — Bijverschijnselen.
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De vervaardiging van een werkelijk
goede gaatjesschijf is zeer veel moeilijker, dan het misschien oppervlakkig
lijkt. Men moet er op rekenen, dat men
wel een paar min of meer mislukte exem
plaren te voorschijn zal brengen voordat
iets geheel bevredigends ontstaat.
Wij hebben er reeds op gewezen (zie
fig. 2) dat ronde gaatjes ons een
streeperig beeldvlak opleveren. Dat is
nog in sterkere mate het geval als de
gaatjes niet precies bij elkaar aansluiten.
Het is haast onmogelijk, ze zóó nauw
keurig te boren, dat ze zonder eenige
correctie goed zijn. In fig. 18 geven we
een foto, welke toont, hoe een pas ge
boorde schijf zich voordoet, als we die
laten draaien voor een lichtbron. De
gaatjes zijn hier opzettelijk een fraftie te klein genomen. Het beeld is
daardoor geworden tot een aantal
eenigszins gebogen lichtlijnen, geschei
den door donkere lijnen. Men kan
nu, beginnende bij lichtlijn No. 1, op het
oog beoordeelen of dit gaatje met een
heel fijn vierkant vijltje dient te worden
verruimd naar den kant van No. 2. Aldus
voorzichtig van gaatje tot gaatje gaande
en telkens.de draaiende schijf bekijken
de, kan men tot een afwerking geraken,
die bijna foutloos is. Men moet echter
voorzichtig wezen met vooral ook niet
te veel weg te vijlen, want dan ontstaat
een lichtere streep in het veld en dat
is onherstelbaar.
Geheel verdwijnen doen de sporen
der samenstelling van het beeld uit
naast elkaar gelegen lichtlijnen nooit.
Een beslist niet geflatteerde foto van
hetgeen men in een televisor te zien
krijgt, is figuur 19. Het is een foto, die

reeds in R.-E. 1926 pag. 625 voorkwam
in een artikel over de toen door Baird
bereikte resultaten. Er is aan den eenen
kant te bedenken, dat ons oog een
beteren indruk van het beeld in den
televisor krijgt dan als men het gaat

futografeeren. Aan den anderen kant
laat de foto méér contrast zien. Deze
afbeelding is hier alleen bedoeld om de
foutmogelijkheden bij werken met de
gaatjesschijf goed te doen uitkomen.
Heeft men een eenigszins bevredigende
Nipkow’sche schijf gereed en gemon
teerd op de as van een in snelheid regel
baren motor, met een achter de schijf
geplaatste glimlamp, dan zijn — zooals
vroeger gezegd — reeds zeer leerzame
proeven te doen als men de inrichting
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achter het ontvangtoestel schakelt en ge
woon op telefonie afstemt.
Van dat „zien van muziek” moet men
zich natuurlijk niet voorstellen, dat het
tot vermaak en genoegen van den doorsnee-luisteraar kan strekken. Het is

Iü
i

Fig. 19

alleen interessant voor degene, die uit
technische belangstelling eens eenige er
varing wil opdoen omtrent de apparatuur,
welke voor televisie-ontvangst noodig is
en die de gelegenheid mist om een wer
kelijke televisïe-uitzending op te pikken.
Zoodra men erin geslaagd is, het licht
der glimlamp met de eindenergie van het
ontvangtoestel te moduleeren, en de Nipkow’sche schijf met voldoende snelheid
regelmatig vóór de glimlamp te laten
draaien, zal men — kijkende door de
schijf heen — een verschijnsel waar
nemen, dat veel gelijkenis vertoont met
de fraaie figuren, die men in een ouderwetschen Kaleidoscoop kan zien. Terwijl
het gezichtsveld, zoo lang er geen modu
latie, is, eenvoudig een gelijkmatige licht
vlek vertoont* verschijnen bij aanwezig
heid van modulatie allerlei snel veran
derende figuren. Gaat men eenigszins
nauwkeurig opletten, terwijl men tevens
luistert naar het geluid, dat uit den luid
spreker komt, dan bemerkt men spoedig
een zeer opvallend verband tusschen het
optreden van bepaalde tonen en den aard
der figuren, die men ziet. Zeer lage bas-

tonen en paukenslagen openbaren zich
voor het oog als schuin over het gezichts
veld trekkende zwarte banden van aan
zienlijke breedte. Bij kleine wijzigingen
in de toonhoogte verandert de schuine
richting dier banden. Samenklanken van
hoogere tonen vormen snel van aanzien
veranderende, stervormige beelden en bij
een zeer ingewikkelden samenklank of
wanklank vertoont zich een onrustig
gewirwar. Bij een herhaling van muzi
kale passages of van bepaalde spraak
klanken herkent men spoedig, dat ook
dezelfde zichtbare beelden zich herhalen.
Verandert evenwel de snelheid van
draaiing der schijf, dan veranderen ook
de visueele waarnemingen voor bepaalde
klanken.
Nu zijn er verder een paar bijver
schijnselen, die hier onze aandacht
vragen.
Als men een tijdje naar de schijf heeft
getuurd, zal het' opvallen, dat nu en
dan een lichte plek in het beeldvlak op
treedt, alsof er plotseling een „scheur in
de film” is gekomen, hetgeen hier een
grooter gat in de schijf zou moeten zijn.
Een enkele maal ook vertoont zich het
omgekeerde, n.I. een donkere plek in het
beeldvlak, alsof één of meer gaatjes
dichtgeplakt waren geraakt.
Zijn dat „fouten in de schijf’ ? Het
maakt sterk dien indruk; maar als men
even .nadenkt, begrijpt men, dat dit niet
mogelijk is, want de schijf, die ongeveer
16 toeren per seconde maakt, zou dan
diezelfde fouten voortdurend wéér moe
ten vertoonen, met regelmatige tusschenruimten en het verschijnsel treedt juist
heel onregelmatig op.
De kwestie is, dat het knippen met
de oogleden en het gelijktijdig iets naar
boven of naar beneden (of zijdelings)
bewegen van het oog, deze verschijnse
len veroorzaakt. Onderstel bijv., dat het
oog, scherp turende op één punt van de
schijf, zich beweegt met de beweging
der schijf mee; dan wordt een bepaald
gaatje langer door het oog vastgehou
den. Dat levert een extra lichtindruk: een
„scheur in de'film”. Omgekeerd kan het
zijn, dat het knippen met het oog ons het
passeeren van een gaatje doet overslaan.
Dat doet ons een donkere storing zien.
Dit zijn dus fouten, die onafscheidelijk
aan het werken met de gaatjesschijf zijn
verbonden, een logisch gevolg van het
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feit, dat het beeld niet werkelijk in zijn
geheel aanwezig is, maar uit achtereen
volgende lichtlijnen is samengevoegd.
Intusschen doen deze storende ver
schijnselen zich veel minder voor, wan
neer men een beeldraampje aanbrengt,
waardoor men kijkt, zoodat het beeld
vlak nauwkeurig is begrensd, terwijl ook
het aanbrengen van een lens, waar men
door heen kijkt, de storing minder op
vallend maakt.
Geheel iets soortgelijks doet zich voor
als men het licht eener sterke projectielamp met behulp van lenzen door de
schijf heen werpt op een wit scherm,
zooals bijv. bij den televisiezender zou

geschieden om het hoofd te verlichten
van een persoon, die met zijn hoofd voor
dat scherm zou plaats nemen. Ook het
licht op dat scherm lijkt te flikkeren als
we met de oogen knippen en het hoofd
■bewegen.
Hierbij zij opgemerkt, dat een wissel
stroom boog lamp o.a. voor dergelijke
verlichtingsdoeleinden bij den zender
volkomen ongeschikt is omdat de 50perioden modulatie van den wissel
stroom storende verschijnselen te weeg
brengt. Bij een projectie-g I o e i lamp
doen de bezwaren zich niet voor omdat
de gloeidraad tusschen de stroomwisselingen in lichtgevend blijft.

HOOFDSTUK VIL
Gevolgen van verkeerde draaiïmgsnchting der schijf. — Correctie eener om
gekeerde spiraal. — Te snelle of te langzame draaiing. — Onjuist aantal gaatjes.
Wanneer men de in hoofdstuk III be
sproken Amerikaansche normaliseering
tot basis neemt, gebruikt men een schijf
met 48 gaatjes, draaiende van links naar
rechts, dus als aangeduid door het pijltje
in fig. 20, terwijl ook de spiraal moet zijn
aangebracht als in die figuur aangeduid;
en daarbij is dan aangenomen, dat het
beeldluikje midden boven wordt ge
plaatst, dus bij A.

in zijn geheel omgedraaid beeld op
leveren; men vergelijke slechts waar 0
zich in al die gevallen bevindt.
Daarentegen zal men met de omge
keerd draaiende schijf het beeld rechtop
ontvangen, als men volgens fig. 21 het
beeldluikje onder plaatst.
Om dit in te zien, ga men na hoe het
gaatje b in fig. 21, dat is het binnenste
van de spiraal, precies hetzelfde doet als

In principe kan men even goed het
beeldluikje op de plaatsen B, C of D
zetten. Als de zender èvenwel werkt
volgens fig. 20, kan' meji aan de ontvangzijde die andere plaatsen niet ge
bruiken. Is de met 0 gemerkte zijde de
onderkant van het beeld bij den zender,
dan zal bij plaatsing van het beeldluikje
aan den ontvanger volgens B, C of D een

het gaatje a in fig. 20. Stelt fig. 20 den
zender voor en fig. 21 den ontvanger,
dan zijn het wel telkens andere gaatjes,
die in zender en ontvanger gelijktijdig
over het beeldvlak strijken, maar ze be
houden overeenkomstige plaatsen. Alleen
de kromming der lichtlijnen is omge
keerd en veroorzaakt een lichte ver
vorming.
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Men kan dus de draaiïngsrichting
corrigeeren door het beeldluikje te ver
plaatsen.
Dat gaat ook op voor'een zender, die
het beeld bijv. in B Iaat optreden, en een
ontvanger, die het beeldluikje links bij
D heeft geplaatst.
Zoo lang men geen zekerheid heeft
omtrent de inrichting van zenders, die
men zal kunnen ontvangen, lijkt het
aangewezen om den ontvanger zoo te
maken, dat men het beeldluikje met de
glimlamp gemakkelijk van A naar B, C
of D kan verplaatsen.

In fig. 23 is ondersteld de ontvangst
met de schijf van fig. 20, met het. beeld
luikje in A, terwijl de schijf te hard loopt.
(De teekeningen van fig. 23 zijn ge
maakt voor een schijf met slechts 12
gaatjes). Als het eerste gaatje bij a in
fig. 23 op het goede nogenblik begint,
zal de eerste lichtbana een juiste weer
gave opleveren, maar het eerste gaatje
is al in b voordat in den zender de geheele eerste lichtband is voltooid. Het
laatste stukje van den eersten lichtband
wordt dus'aan de ontvangzijde door het
tweede gaatje overgenomen en het bij b
ontbrekende '*»kje komt dus bij c
terecht; daarn
■reeft gaatje 2 den
tweeden lichtbanc tr 1 maar het grootere overschietenac
daarvan komt
bij e terecht. Zoo voo.
meerende, ziet
’
men^w.él \in, dat men
scheef door'jj^nedcrfb.eeld "krijgt te *- Het laatste
:
gaatje va'; de ontvangscu.jr' zal van f
•/
' - ... tot g slechts een stukje van den Iaatsten
% lichtband producèerèn. Het overige deel
ik
recht bover.aan in het volgende
'v'
. 23 B enz. enz. Blijft het snel■ £..
1 heids
cliil constant, dan zullen de
scheefafgesneden beelden achteruit wan
Ligt de spiraal op d-° schijf verkeerd
delend door het gezichtsveld worden
waargenomen, terwijl bovendien de beel
om, zooals in fig. 22, dan kan men, door
ook de omgekeerde draaiïngsrichting
den naar onderen wegzakken. Wij vinden
van fig. 20 toe te passen, toch een goed
dus voor
beeld verkrijgen, waarbij alleen rechts en
te snel loopendc schijf; achteroverlig
links is verwisseld. Dat geldt ook weer
gende, achteruitloopende en zakkende
voor B en D van fig. 20 en 22.
beelden.
Overigens kan de verkeerdom liggende
Beschouwen we fig. 24 A—C, waarin
spiraal gecorrigeerd worden door de gehet geval van een te langzaam loopende
heele schijf van de as te nemen en omschijf is voorgesteld, dan zien we, dat
. gekeerd weer daar op te zetten.
als het eerste gaatje bij a goed begint,
rj
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Fig. 23

Men zit dus in deze opzichten niet zoo
heel gauw vast met een inrichting, die
men eenmaal heeft gemaakt. Men heeft
nog genoeg hulpmiddelen in de hand.
Belangwekkend is het om na te gaan
wat er gebeurt als bij een overigens voor
de ontvangst van een bepaalden zender
passende schijf, de snelheid te groot of
te klein is.

de eerste band al afgeloopen zal zijn als
het gaatje pas in b is gearriveerd. Van
b tot c geeft het eerste gaatje een stuk
van den 2den lichtband. De verdere 2de
lichtband wordt gegeven door het 2de
gaatje en zoo vervolgens; totdat 'het
laatste gaatje maar een heel klein stukje
van lichtband 12 produceert en verder
een groot stuk van lichtband 1 der vol-
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gende zenderomwenteling brengt. Het
volgende beeld (fig. 24 B) begint daar
door, na een heel klein hoekje, dat over
is van lichtband 1, direct met band 2.
Gaat men het verloop op dezelfde wijze

snelheid loopen van de zenderschijf.
Aan de hand van fig. 25 A—C zal
men kunnen inzien, dat gaatje 1 van den
ontvanger van a—b geheel zal kunnen
weergeven wat gaatje 1 bij den zender -

verder na, dan vinden we voor
praesteert. Lichtlijnen 1—36 in het beeld
de langzaam loopende schijf: schuinvlak geven dus het geteleviseerde beeld
vooroverliggende, vooruitloopende, en
in zijn geheel weer, waarbij het alleen
stijgende beelden.
.
in de hoogterichting in elkaar is gedrukt
Aan deze verschijnselen herkent men " ~ (of zijdelings — in het algemeen in de
dus fouten in de synchronisatie, wanneer
richting der schijfbeweging— uitgerekt),
men toch al vrij dicht in de buurt van
Maar onder in ons beeldvlak verschijnt
synchroonloopen is gekomen. Heel kleine
het bovenstuk (de bovenste 12 licht
verschillen maken nog voltrekt ' niet •* lijnen) van het tweede beeld ook al. De
dadelijk het beeld onherkenbaar.( Men
volgende situatie is: bovenhelft de 24
ziet alleen, dat het een beetje scheef ?.uït
onderste lichtlijnen van het beeld, onder
bet veld gaat loopen.
helft van het gezichtsveld de 24 bovenste
* *
lichtlijnen van een volgend beeld.
Resultaat: de eenigszins samenge
drukte beelden ziet men met groote
Iets geheel anders verkrijgt men, als
snelheid van onderen naar boven door
het aantal gaatjes van zender en ont
het gezichtsveld schieten. Bij de aange
vanger niet klopt.
nomen verhouding tusschen de aantallen
Daarbij zijn verschillende gevallen te
onderscheiden.
gaatjes in de schijven, geschiedt dit met

t!
Laat ons eerst het geval nemen, dat
een zender werkt met 36 gaatjes en de
ontvanger met 48. Het zal dan mogelijk
wezen, de ontvangschijf zoo veel minder
toeren te laten maken dan de zendschijf,
dat tóch de gaatjes bij den ontvanger
even veel tijd nemen om ieder voor zich
het veld te doorloopen, als de gaatjes
bij den zender. Daarvoor moet de ont
vangschijf nu met 36/48ste = % der

een snelheid van 1/3 beeld in den tijd,
/ _48 — 36\
waarin 1 beeld ontstaat. V-------36 )
Dat is bij 15 beelden per seconde dus
een bewegingssnelheid van 5 per seconde.
Dit is voor beelden, die toch al uit snelle
lichtlijnen zijn opgebouwd, veel te snel
om ze met het oog te volgen. Éen ver
schil in aantal gaatjes als het hier aan-
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genomene, zal ons dus niet in staat stel
len, nog iets herkenbaars waar te nemen.
Iets geheel anders is het, als men het
geval aanneemt van bijv. een zender met
een schijf van 50 gaatjes en een ont
vanger met 48. Men krijgt dan beelden,
die zich in het gezichtsveld verplaatsen
met een snelheid van 1/24 beeld in 1/15
seconde, dus van 1 beeld in bijna 2 sec.
Practisch is gebleken, dat men dan nog
wèl iets waarneembaars krijgt. Maar iets
bevredigends ontstaat er niet, zelfs bij
zoo kleine verschillen in aantal gaatjes.
Overigens zij er op gewezen, dat als de
ontvanger meer gaatjes heeft dan de
zender, de beelden naar beneden be
wegen, omgekeerd als in fig. 25.

Opgemerkt moge worden, dat kleine
synchronisatiefoutcn zich openbaren in
schuine begrenzingen tusschen de
gelijktijdig zichtbare stukken der beelden
(fig. 23 en 24). Verschillen in aantallen
gaatjes openbaren zich in rechte be
grenzingen, die blijven bestaan, ook al
heeft men de meest gunstige snelheid
van omwenteling gevonden.
Men zal overigens begrijpen, dat het
heel wat geduld vordert en een bijna
hopeloos geval is, als men met een
ontvangschijf gaat beproeven, de beelden
op te vangen van een zender, waarvan
men geen gegevens heeft en waarvan
men dus niet zeker weet of de ontvanger
past op dien zender. Er is al een bepaalde
mate van handigheid en overleg noodig
als men dit wèl weet.

HOOFDSTUK VIII.
Détailrijkdom en rasterfijnheid. — Wat is de rasteriijnheid van het met de
gaatjesschijf verkregen beeld? — Vervaging van scherpe lijnen en uilwissching
van kleine détails. — Rasterbeelden ter vergelijking.

)

De eigenlijke moeilijkheid, welke ligt
op den weg der ontwikkeling van alle
televisiestelsels hangt samen met het feit,
dat de détailrijkdom van een beeld direct
verband houdt met de fijnheid van het
raster, waaruit het is samengesteld.
Nu zijn de beelden, welke met de Nipkow’sche schijf worden verkregen, welis
waar geen gewone rasterbeelden in dien
zin, dat zij werkelijk geheel uit afzonder
lijke vakjes of puntjes zijn samengesteld,
zooals dat het geval is met de cliché’s
van foto’s in couranten en tijdschriften.
De televisiebeelden, zooals wij die hebben
beschouwd, bestaan uit een beperkt aan
tal beeldlijnen, waarvan elke lijn een con
tinu yerloopende modulatie bevat. Men
zou daaruit tot de gedachte kunnen ko
men, dat in de lengterichting der beeld
lijnen eigenlijk heelemaal geen raster
aanwezig is en dat d u 's de détailfijnheid
in de richting der beeldlijnen onbeperkt
is, althans alleen beperkt door de modulatiefrequentie, waarvoor de gebruikte
. 'versterkers nog geschiktheid bezitten.
Zoo is het evenwel niet.
Laten wij ons eens voorstellen, dat men
een beeld zou willen overbrengen van een

vertikaal zwart hekwerk, tegen lichten
achtergrond, en wat daarvan terecht kan
komen met onze gaatjesschijf als de dikte
der hekspijlen in het beeld klein is ten
opzichte van den diameter der gaatjes in
de schijf. Men kan als steun voor het
voorstellingsvermogen fig. 26 hierbij ?n
het oog vatten.

Als bij de draaiing der schijf aan de
zendzijde het gaatje a de eerste spijl be
reikt, zoodat die spijl in het beeldveld van
het gaatje verschijnt, zal het gevolg we
zen een zeer geringe vermindering van
hèt door het gaatje vallende licht. Is het
gaatje vierkant, wat nog het gunstigst is,
dan blijft de spijl volkomen dezelfde lichtvermindering veroorzaken gedurende den
tijd, dat het gaatje van stand a voort
schrijdt tot stand b. Dat wil zeggen, dat
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de spijl zal worden weergegeven als een
over de dubbele breedte van een gaatje
zich uitstrekkende, zeer geringe lichtvermindering; dus hoogstens als een sterk
verbreed, grijs vlekje. Practisch wordt
er niets zichtbaar van het geheele hek
werk !

P

Zelfs een spijl, die zoo breed is als
de diameter van een gaatje, zal géén
scherp begrensd beeld opleveren. Stellen
we ons dit geval voor aan de hand van
fig. 27, dan is het duidelijk, dat in stand
a van het gaatje reeds een lichtvermindering begint, in stand b aangroeiende tot
de donkerste tint, die in het beeld kan
voorkomen, terwijl daarna een langzaam
afnemende donkerheid optreedt tot in
stand c van het gaatje. De in het oor
spronkelijke beeld scherp zich afteekenende spijl wordt dus vervaagd en ver
breed weergegeven. Dat wil zeggen, dat
men den indruk van eenigszins scherpe
overgangen van licht in donker eerst zal
verkrijgen, wanneer het donkere deel
breed is ten opzichte van de in tint ver
loopende randfranje, d.w.z. breed ten op
zichte van den diameter van een gaatje.
Niet alleen zullen dus détails, die
kleiner zijn dan de diameter van een
gaatje practisch wegvallen, maar er
treedt een onvermijdelijke vervaging op
van het geheele beeld. Nergens kunnen
volkomen scherpe afscheidingen tusschen
licht en donker ontstaan. Er heeft een
verdoezeling van grenslijnen plaats. Een
opeenvolging van kleine donkere .figuur• tjes, ongeveer in de grootte van een
gaatje, als aangeduid in fig. 28, zal tot

Fig. 28

een weergave van allemaal ongeveer ge
lijke, vage vlekjes leiden, ongeacht den
werkelijken vorm der figuurtjes; want
als ze alle ongeveer dezelfde hoeveelheid

licht onderscheppen, kan de Nipkow’sche
schijf ze niet waarneembaar maken als ■
onderscheiden van vorm. Voor ons televisieoog zijn ze allemaal gelijk.
Ondanks de continu verloopende modu
latie in de lengte-richting der lichtbanen
wint men daarmee dus niet aan détailfijnheid.
Eenigszins anders uitgedrukt, kan men
zeggen, dat de hoogst denkbare modulatiefrequentie, welke kan ontstaan, niet
bepaald wordt door de werkelijk aan
wezige overgangen van licht in dónker op
het geteleviseerde voorwerp, maar enkel
door de verhouding van den diameter der
gaatjes tot de lengte der lichtbanen.
Zoodra men gaat probeeren, een hoogere
frequentie op te dringen (het getelevi
seerde hekwerk) voert dit tot een algemeene vervaging. Men spreekt er wel
eens over, alsof plotselinge overgangen
van lichte in donkere partijen zeer hooge
modulatiefrequenties zouden veroorzaken.
Dat is niet juist, omdat — zooals wij
gezien hebben — de Nipkow’sche schijf
zoo plotselinge overgangen heelemaal
niet kent.
Uit een beschouwing der figuren 26 en
27 volgt, dat een overgang van maximaal
licht tot maximaal donker en weer tot
licht, op zijn snelst plaats vindt in den
tijd, waarin een gaatje zich over twee
maal zijn diameter verplaatst (fig. 27).
Dat is dus de kortste volledige periode,
die onder de modulatiefrequenties voor
komt.
En daaruit volgt, dat als wij met een
schijf van 48 gaatjes ongeveer vierkante
beelden vormen (lengte der lichtlijn gelijk
aan 48 gaatjes-diameters), bij 15 beel
den per seconde de hoogste modulatiefrequentie niet 15 X 48 X 48 perioden
is, maar 15 X 48 X 24 = 17,280. Dat
. is weliswaar een hooge frequentie, ver
geleken met de 5000, waarmee men voor
de tegenwoordige telefoniestations rekent,
maar het is toch niet zóó hoog, dat daar
uit een algeheele onmogelijkheid zou
voortvloeien om er de noodige modulatie- .
breedte in den ether ter zijde van de
draaggolf nu en dan voor vrij te maken.
Wat betreft den aard van de beelden,
die onder deze voorwaarden zijn over te
brengen, zeggen onze voorbeelden van de
figuren 26 en 27 al voldoende, dat op
een beeld van 4/2 cm in het vierkant alle

29
details van geringere breedte dan 1 mm
onherroepelijk vervagen en vervloeien.
Dat is de reden, waarom van een geheel
landschap of van een groep van personen
onmogelijk iets terecht kan komen, als
men niet een systeem heeft met veel
hoogere modulatiefrequenties. Vandaar
de beperking tot borstbeelden.
Ofschoon het. systeem van gemodu
leerde lichtlijnen, dat nien bij gebruik der
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van een menschelijk gelaat te bekijken,
waarvan met verschillende rasters cliché
is gemaakt.
Hiertoe beschouwe men de afbeeldin
gen in figuren 29, 30, 31 en 32. Wij kozen
een portret van een gelaat met veel uit
drukking en veel détail. Daarvan is fig.
29 een cliché, gemaakt met het gewone,
voor goede clichés gebezigde raster. De
puntjes van het raster liggen gerang
schikt volgens fig. 33. Men ziet daaruit,
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Fig. 29. 2592 beeldpunten per cm3

Fig. 30. 1152 beeldpunten per cm3

Nipkow’sche schijf volgt, niet volledig ver
gelijkbaar is met een beeldpuntensysteem
zooals dat voor tijdschriftcliché’s wordt
gebezigd, kunnen wij onze voorstelling
omtrent het verlies aan détail, dat door
rastervergroving ontstaat, toch een heel
eind tegemoet komen door ééns een foto

dat als men 36 puntjes per cm telt, er 36
X 36 X 2 beeldpunten per vierkanten
cm'ontstaan. Dat is vóór het fijnste raster
2592 puntjes per cm2. Voor de volgenden
is dit aantal 1152, 643 en 162.
Neemt men aan, dat het beeld met onze
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Fig. 31. 648 beeldpunten per cm1

....
Fig. 32. 162 beeldpunten per cm5
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Nipkow’sche schijf van 48 gaatjes gelijk
staat met een beeld, dat uit 48 X 48
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Fig. 33.

beeldpunten bestaat en dat men dit 4 X
4 cm groot maakt, dan vindt men daar-

voor 144 beeldpuntjes per cm-, dat is nog
iets minder dan van het grofste hier ge
toonde raster.
Let men eerst op de ruwheid der gelaatshuid en de kleine rimpeltjes links
onder het oog in fig. 29, dan ziet men
hoe die in fig. 30 als fijnste détails al
nagenoeg zijn verdwenen en in fig. 31 ge
heel niet meer te zien zijn. In fig. 31 zijn
ook de ooghoeken en de bovenlip ver
vaagd. De arm met de hand aan het hoofd
toont ook een vervloeiing. In fig. 32 is
dit alles nog in zeer verhoogde mate het
geval.

HOOFDSTUK IX.
Eischen voor het ontvangtoestel voor televisie. — Het laaglrequentgedeelte.
— Phase-omkeerbaarheid in den laats ten trap. — Niet te groote selectiviteit
van het hoogfrequentgedeelte. — Een idee voor toekomstige golilengte-regeling.
Gaan wij de eischen na, waaraan de
opvanginrichting moet voldoen om de
eenvoudigste televisiebeelden op te ne
men, dan weten we uit het voorafgaande,
dat trillingen versterkt moeten worden
tot in. de buurt van frequentie 15.000 en
dat de eindenergie voldoende moet we
zen om het licht eener glimlamp behoor
lijk te varieeren.
Die eindenergie is geen bijzondere
zwarigheid. Een lamp met 10 watt plaatenergie is zeer voldoende. Met minder
gaat het ook al. Een balansversterker
van twee B405 of RE 124 doet heel wat.
Maar die hooge frequenties, waarvoor
de versterker geschikt moet zijn ?
Beschouwen we dat deel der moeilijk
heden van den kant onzer gewone laagfrequentversterkers, dan weten we, dat
| de karakteristiek dier versterkers boven
een grens, die tusschen 5000 en 10.000
Hertz ligt, bedenkelijk daalt, hetgeen
zeggen wil, dat de versterking enorm
vermindert. Aan den anderen kant weten
we uit den tijd der ouderwetsche aperiodische hoogfrequentversterkers, dat heel
goed inrichtingen waren te maken, hetzij
met srnoorspoelen, hetzij met weerstan
den, die golflengten tusschen 30.000 en
2000 meter versterkten, dat wil zeggen
voor frequenties van 10.000 tot 150.000
Hertz, terwijl diezelfde versterkers ook
voor hoorbare frequenties beneden 10.000

V

Hertz bruikbaar waren, dus als laagfrequentversterkers.
Te bedenken is, dat voor televisiedoeleinden de zeer lage frequenties, beneden
1000 Hertz, feitelijk geen beteekenis heb
ben, hetgeen men kan inzien door na te
gaan, dat de laagste frequentie die der
afzonderlijke lichtlijnen is, waaruit het
•beeld is samengesteld, dus ongeveer 15 ■
X 48 per seconde = 620. Dat is de onderbrekingsfrequentic, wanneer in de
lichtlijnen geheel geen modulatie voor
komt. Wij behoeven dus geen versterker .
te hebben, die vanaf 50 perioden v.ervqr^..
mingsvrij is, maar wij krijgen een gebied
van ongeveer 1000—15.000 te versterken
en dat is nu niet zoo’n geweldige opgaaf,
niet zoo moeilijk althans als de opgave
bij geluidsweergave. Maar aan den an
deren kant zijn de gewone versterkers
onzer telefonie-ontvangers toch maar
matig bruikbaar.
Uit de practijk der weerstandlaagfrequentversterkers en aperiodische hoog
frequentversterkers kunnen ' we wel bij
voorbaat zeggen, dat een weerstandversterker met niet al te groote weerstanden
voor de koppeling (50.000 a 100.000
Ohm) zeer nabij aan onze eischen zal
kunnen voldoen, maar een versterker zal
wezen met minder nuttig effect dan wij
tegenwoordig gewoon zijn. Het zal
daarbij evenwel ook niet al te moeilijk

’s;
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wezen, tot drie trappen te geraken en
dan is het zeer goed doenlijk, den laatsten trap via een balanstransformator'als
balanstrap uit te voeren, zoodat wij den
reeds in fig. 13 (hoofdstuk IV) geteekenden uitgang naar de glimlamp verkrijgen.
Het tusschenvoegen van cén dergelijken transformatortrap met smoorspoeluitgang heeft nog een bepaald practisch
voordeel. Men moet het n.1. in de hand
hebben, de phase der aan de glimlamp
toegevoerde stroomen om te keeren.
Waar de glimlamp met een hulpstroom
werkt, kan het voorkomen, dat de phase
der signaalstroomen juist verkeerd om
is en een beeld levert, geheel overeen
komende met een photografisch nega
tief. Ten einde gemakkelljk de omkeering
tot een positief beeld te bewerkstelligen,
kan men Volgens fig. 34 in- den eindtrap
volgens fig. 13 een tweepoligen schake
laar opnemen.'

X

Tot zoo ver wat het laagfrequentgedeelte van den ontvanger betreft.
Het hoogfrequente gedeelte moet al
leen in zoo verre aan eenigszins speciale
eischen voldoen, dat de selectiviteit der
kringen niet al te groot mag wezen.
Reeds bij gewone telefonieontvangst
. dreigen de hoogste modulatiefrequenties
verzwakt te worden door eenigszins ver
gedreven selectiviteit. Daartegen dient
hier nog des te meer te worden gewaakt
omdat de modulatiefrequenties zoo veel
hooger zijn.
Nu zijn er nog toestellen te over, die
\
onselectief genoeg zijn voor het doel I
Maar menige moderne omroepontvanger met ingebouwde, onveranderlijke
spoelstellen en meervoudige hoogfrcquentversterking wordt in dit opzicht
bedenkelijk.
Uit dien eisch van onselectiviteit van
'
den ontvanger volgt nog iets anders. Als

een bezwaar tegen televisie-uitzendingen
wordt altijd genoemd de breede frequentiestrook in den ether, die voor zulke uit
zendingen in beslag genomen zou wor
den, zoodat op naburige golflengten sto
ring zou ontstaan. Maar omgekeerd kan
men zeggen, dat de voor televisie ge
schikte ontvanger zoo onselectief dient
te wezen, dat de ontvangst op haar beurt
ernstig gestoord zou worden als op
dichtbij gelegen golven getelegrafeerd of
getelefoneerd werd. Het storingsgevaar
is dus volkomen wederkeerig.
Tenzij ergens op veel kortere golven
plaats gemaakt zou worden voor tele
visie, zijn uitzendingen van dezen aard in
het omroepgebied alleen uitvoerbaar als
de telefoniezenders, die krachtens hun
golflengte tot de naaste buren behooren,
niet werken.
Een regeling, die althans voor de grootere landen, beschikkende over een ta
melijk groot aantal golflengten, televisie
uitzendingen mogelijk zou maken, laat
zich denken op de volgende wijze. Wan
neer landen als Engeland en Duitschland
hun golflengten toegewezen kregen in
groepen van telkens 3 aan elkaar gren
zende golflengten, dan zou de omroep
eencr bepaalde nationaliteit het steeds in
de hand hebben om de middelste golf
lengte van zulk een groep te gebruiken
voor uitzendingen met een 3 maal breedere modulatie dan gewoonlijk, gedu
rende tijden, dat de twee andere golf
lengten niet gebruikt zouden worden.
Dit zou een regeling wezen, die niet
alleen nut zou hebben voor televisie, maar
óók voor telefonie-uitzendingen van hoogere kwaliteit dan bij het thans
heerschende gedrang in den ether regel
dreigen te worden.
Daarom is dit plan heelemaal nog niet
zoo phantastisch. De huidige richting van
beperkirïg der modulatiebreedte van de
zenders en steeds hoogere opvoering van
de selectiviteit der ontvangers is toch niet
de goede richting. En als dat inzicht veld
wint, hetgeen niet kan uitblijven, worden
vanzelf ook de kansen voor televisie
beter.
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HOOFDSTUK X.
Synchronisme en isochronisme. — Mogelijke afwijkingen bij gebruik van
synchroonmotoren. — Onrustige beelden door z.g. „pendelen” der motoren.
. Wij komen thans tot het laatste gemet gelijke snelheid over een wijzer
deelte onzer televisie-installatïe, en wel
plaat loopen, maar daarom toch nog niet
tot het gedeelte, dat eenigszins buiten
elk oogenblik dezelfde plaats op de wij
het radio-gebied valt, maar toch voor de
zerplaat innemen; de eene kan constant
te verkrijgen resultaten van zoo overvóór of achter zijn bij den anderen
wegend belang is, dat wij er uitvoerig bij
wijzer, dus een constant phasevermoeten stilstaan.
schil hebben met den anderen; en juist
Bedoeld wordt: de regeling van het
als zij precies even snel loopen, zal dan
synchronisme, hetgeen een aangelegen
ook dit verschil precies gehandhaafd
heid is, die ligt op het gebied van den
blijven. Synchroon wórdt de beweging
motoren-specialist.
der wijzers als zij niet alleen even snel
Óver het vraagstuk in het algemeen
loopen, maar ook elk oogenblik dezelfde
van de snelheidsregeling van kleine elecstanden innemen, dus in phase zijn;
tromotoren verscheen een artikeltje van
synchronisme is 'dus een bijzonder geval
Ir. Mak in het Maart no. 1929 van Radiovan isochronisme, n.I. gelijke snelheid,
Nieuws. De vraag, waarvoor wij hier
gecombineerd met gelijke phase.
staan is deze: welke keus uit de bekende
Bij gebruik van gelijke synchroonmo
middelen wij voor de amateurpractijk
toren voor zender en ontvanger zal nu
zullen doen. En dan moeten wij twee
niet de gelijke snelheid alléén voldoende
gevallen onderscheiden.
zijn, maar het eerste gaatje van de NipI. Het eerste geval is dat, waarin een
kow’sche schijf zal ook in zender en
amateur met zijn ontvangïnstallatie ver
ontvanger gelijktijdig voor het beeldkeert, wanneer hij géén gebruik maakt
luikje moeten komen.
van een door den zender mede uitgezon
Het zal geen speciale toelichting be
den synchroniseerfrequentie, of proeven
hoeven, dat hét daarvoor in de eerste
doet met de ontvangst van een zender,
plaats noodig zou wezen, dat de Nipkow’sche schijven bij den zender en bij
die zulk een synchroniseersignaal niet
geeft.
den ontvanger zoodanig op de as van
den synchroonmptor waren gezet, dat de
II. Het tweede geval is dat, waarin men
gaatjes in de schijven pok nauwkeurig
wél van een synchroniseersignaal van
gelijke plaatsing hadden verkregen ten
den zender gebruik maakt; in déze laat
opzichte van de polen der machines; en
ste instantie .kan het eenmaal verkregen
dat zou geschied moeten zijn met zoo
synchronisme ook automatisch in stand
ihooge nauwkeurigheid, dat de eene schijf
gehouden blijven.
geen halven diameter van een gaatje
Nu moeten wij te voren nog eenige
afweek van de andere. (Wij wijzen hier
algemeene opmerkingen over het verslechts op om te doen uitkomen, dat de
eischte synchronisme maken, die voor
schijnbaar zoo .eenvoudige oplossing van
een juist begrip noodig zijn.
het werken met gelijke synchroonmoto
Zeer eenvoudig lijkt het, een automa
ren op hetzelfde net nog heeleinaal niet
tisch gelijk loopen van zender en ont
zoo simpel, is als zij lijkt. Maar we zullen
vanger te verkrijgen als men aan de
'straks zien, dat daar toch oplossingen
twéé kanten gelijke, synchroonmotoren
voor zijn 'zonder in ai te ónmogelijke
bezigt en als deze' aangesloten zijn óp
precisiewerk te vervallen.) '
hetzelfde wissélstroomnet.
. Zelfs als de schijven aan zender cn ontInderdaad verkrijgt men daarmee —
althans wanneer zender en ontvanger Vvimger volkomen gelijk op de as staan
ten opzichte van de polen der machines,
bijv. voor proef in een zelfde gebouw
zijn opgesteld, steeds zoogenaamd ■'■■•móet nog een tweede voorwaarde ver. vuld worden. Gaan we, zooals ook vroe
isochronisme, maar daarom nog
ger, weer uit van 1000 toeren per minuut
niet steeds synchronisme.
voor de schijf (ruim 16 beelden per sec.)
Isochroon noemt men twee wijzers, die
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dan hebben we volgens hoofdstuk III noociig zespolige synchroonmotoren. Dat wil
zeggen, dat de schijf, wat de plaats van
het eerste gaatje betreft, bij isochronen
gang toch nog 6 verschillende phasenmogelijkheden bezit, waarvan slechts één
de goede is. Denken we ons het beeldluikje midden boven aan de schijf, dan
kan het eerste gaatje, op de oogenblikken, dat het boven moest zijn, zich een
willekeurig aantal malen 60 graden langs
den omtrek verschoven bevinden.
Hoe openbaart zich dit in hetgeen men
te zien krijgt ?
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Fig. 35
Men verkrijgt iets, dat veel overeen
komst heeft met het in fig. 25 afgebeelde
geval, dat ontstond bij een verkeerd
aantal gaatjes in de schijf. Stel bijv.
dat het phaseverschil 60 graden be
draagt, dus het eerste gaatje 1/6 van
den cirkelomtrek voorbij is, als het
boven behoorde te zijn. Dan is bij een
schijf met 48 gaatjes het 9de gaatje
boven op het oogenblik, dat bij den zen-
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Fig. 36
der het 1ste boven is. Wij krijgen diis
hetgeen is aangegeven in fig. 35: het
bovendeel van het beeld begint 1/6 van
den bovenkant af en het onderste deel
van het beeld verschijnt daar boven; de
twee deelen zijn door een rechte streep
gescheiden en in dezen doorgeknipten
toestand blijft het beeld staan. Het ver-

schil met het geval van fig. 25 is dus,
dat daar (verkeerd aantal gaatjes) de
scheidingsstreep zich meer of minder
snel omhoog of omlaag bewoog, terwijl
hier (phase-fout) de scheiding constant
op haar plaats blijft.
Herstel van deze phasefout zou alleen
mogelijk zijn door een paar maal den
netstroom naar den motor te onderbre
ken, zoodat de schijf wat achter kwam te
loopen en dan te probeeren, den stroom
op het goede moment weer in te scha
kelen. Na eenige mislukkingen moet men
daarmee altijd slagen.
Men zou ook den geheelen motor
draaibaar om de eigen as kunnen opstel
len en de fout corrigeeren door het
draaien van den motor. Over iets der
gelijks zullen we nog later moeten spre
ken en dan ook de uitvoering aanduiden.
Kleine misplaatsingen van de schijf
ten opzichte van de polen, als waarover
wij zooeven spraken, hebben een geheel
ander zichtbaar gevolg dan afgebeeld in
fig. 35. Stel, dat het verkeerd loopen van
de schijf, bij overigens nauwkeurig isochronisme, een onderdeel van l/48ste
van den omtrek bedraagt (minder dan
den afstand tusschen twee gaatjes). Wij
krijgen dan de situatie van fig. 36. Gaatje
1 is in a, wanneer het beeld begint. Alle
volgende gaatjes beginnen dan op de
zelfde verticale lijn ab, zoodat rechts het
linkerdeel van het beeld verschijnt en
links het rechter deel.
Zijn de fouten van fig. 35 en 36 ge^ecAt* X
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Fig. 37
combineerd, dus als bijv. een phasever
schil van 2/6 van den omtrek plus een
onderdeel van 1/48ste deel bestaat, dan
krijgen we fig. 37; het bééld is in vier
geheel van hun plaats gerukte stukken
verdeeld, waarbij de afscheidingen op
hun plaats blijven.
Van den toestand van figuur 37 zal
men door herhaald in- en uitschakelen
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van den motor tot dc situatie van fig. 36
kunnen geraken. Daarna is de fout van
fig. 36 te corrigeeren, wanneer het beeldluikje met de glimlamp verplaatsbaar is
aangebracht, door verschuiven van het.
beeldluikje.
Heeft men een in zijn geheel om zijn
as draaibaren motor, dan zal men, van
het geval van fig. 37 uitgaande, afwis
selend de verschijnselen van fig. 37 en
fig. 35 zien optreden, en eindelijk fig. 36,
waarna een kleine laatste bijregeling den
goeden toestand oplevcrt, zonder dat het
beeldluikje verplaatsbaar behoeft te zijn.
Zoodra zender en ontvanger eenigszins ver van elkaar verwijderd zijn, ook
al staan zij nog op eenzelfde lichtnet aan
gesloten, zullen ook bij de nauwkeurig
ste mechanische afwerking phaseverschillen zich openbaren omdat het net
electrische phaseverschuivingen vertoont.
De correctie verkrijgt men met dezelfde
middelen als boven.
Om al deze redenen moet bij gebruik
van een synchroonmotor aan de ontvangzijde toch altijd nog een of andere
regeling voorzien zijn.

\

Het werken met synchroonmotoren op
verschillende netten wordt heelemaal onzeker, want dat tusschen twee
-.verschillende netten een nauwkeurige
gelijkheid van periodental zou bestaan
en voortbestaan, lijkt een wel wat al te
optimistische onderstelling. Men krijgt
dan wandelende beelden, zooals destijds
toegelicht bij figuren 23 en 24. En dan is
een synchroonmotor al juist een der
meest ongeschikte apparaten om de snel
heid daarvan een klein constant bedrag
te veranderen.
Een extra moeilijkheid daarbij is nog,
dat zelfs als de synchroonmotor aan de
ontvangzijde met stroom van gelijk periodental wordt gevoed als de motor aan
de zendzijde, tóch altijd nog kleine phaseverschillen zullen intreden door het
z.g. pendelen der motoren.
* Kleine, toevallig optredende verande
ringen in Weerstanden en belasting kun
nen elk der motoren een o.ogenblik doen

vgrtragen, waarna zij krachtens hun nei
ging om synchroon te blijven, spoedig
weer iets sneller gaan Ioopen, waarbij zij
echter door de traagheid iets boven hun
gemiddelde snelheid komen. Aldus blij
ven zij in hun snelheid kleine schomme
lingen uitvocren om een gemiddelde, dat
altijd iets ligt beneden de eigenlijke syn
chrone snelheid. Dat pendelen heeft voor
den zendermotor en. voor de motoren bij
de ontvangers onder verschillende in
vloeden plaatsj.de afwijkingen aan zen
der en ontvanger hebben zelfs bij moto
ren op hetzelfde net niets met elkaar te
maken. Er ontstaat dus altijd al eenige
onrust in het beeld.
Die onvermijdelijke geringe onrustig
heid door het pendelen, maakt intusschen
nauwkeurig corrigeeren van kleine an
dere variaties in snelheid wat lastig.
Anders zou men zich kunnen voorstellen,
dat men met een geheel om zijn as draai
baar opgestelden motor kleine constante
snelheïdsverschillen met de hand zou
kunnen bijwerken. Maar als dat voor
synchroonmotóren, aangesloten op ver
schillende netten, wegens verschillen in
periodental noodig wordt, heeft de syn
chroonmotor al heel weinig meer voor
boven den niet-synchronen motor.
De conclusie, waartoe de practijk ons
voert, is deze, dat synchrone motoren,
voor zender en ontvanger beide, gemak
kunnen opleveren in het Speciale geval
dat men proeven neemt op korten afstand
van elkaar, in elk geval met aansluiting
op één net, maar dat voor de uitrusting
van den ontvanger de synchrone
motor niet als een algemeene
oplossing is te beschouwen.
Aan den kant van den zender daaren
tegen zal een synchroonmotor de meest
gewenschte vorm van aandrijving zijn,
want men moet erop kunnen rekenen,
dat welk ook het preciese toerental aan
de zenderzijde is, dit in elk geval zoo
constant mogelijk blijft..
Wij komen thans tot de voor de ontvangzijde meer algemeene oplossingen
voor de gevallen I en II, in den aanvang
van dit hoofdstuk genoemd.

i
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HOOFDSTUK XI.
De inductiemotor met kortsluitanker. — Niet meer dan 4-polig. — De dwarrelstroomrem met verschuifbaren magneet. — Snelheidscontrole met zespuntster en glimlamp.

I.

Wanneer wij voor het drijven van den
schijfmotor aan de ontvangzijde niet om
andere redenen een bepaald motortype
behoeven te kiezen, ligt het voor de
hand om uit een oogpunt van storingvrijheid het oog te laten vallen op een motor
zonder bewegelijke contacten, dus zeker
zonder collector en liefst ook zonder
sleepringen.
Daardoor belanden wij bij den induc
tiemotor met kortsluitanker. Bij dit type
wordt alleen over de klemmen wissel
stroom toegevoerd aan de vast staande
wikkelingen der veldpolen; het anker is
een gesloten kooi van dikke geleiders
zonder uitwendige electrische verbin
ding. Voor het aanloopen bevatten mo
toren van dit type bovendien vaststaande
hulpwikkelingen, die meestal na het op
gang komen óf automatisch óf met de
hand uitgeschakeld worden. De automa
tische uitschakeling kan nog weer aan
leiding geven tot vonken bij een be
paalde snelheid; daarom is het beter, die
automatische inrichting niet te hebben
of buiten werking te stellen. De hulp
wikkelingen kunnen dan met een schake. laar met de hand verbroken worden
of.:. men kan ze ook kalm ingescha
keld laten, mits zij niet te warm worden
(wanneer dit het geval is kan men in
serie met de hulpwikkelingen een weer
stand schakelen.) Dat kost wat onnoodig
stroom, maar bij het vermogen van
hoogstens 1/8 of 1/10 PK dat wij noo
dig hebben, is dit zoo vreeselijk niet.
Met eiken motor kan men een regel
bare snelheid verleenen aan de Nipkow’sche schijf volgens de methode, vroeger
afgebeeld in figuren 14 en 15. Dat
brengt evenwel een vrij ingewikkelde
constructie mede voor de legering van
• de as der schijf. Wat dit betreft, is één
of andere regeling direct aan den motor,
terwijl de schijf op de as van den motor
' wordt gemonteerd, eenvoudiger.
Het ligt dan voor de hand, dat de
motor, welks snelheid wij voor ons doel
willen gaan regelen, uit zichzelf een

grooter aantal toeren moet loopen dan
wij noodig hebben, dus méér dan 1000
p. m. Het maximale toerental van een
motor met kortsluitanker is dat, waarbij
hij als synchroonmotor loopt, d.w.z. 3000
toeren voor een 2-polige machine en
1500 voor een 4-polige. Mecrpolige typen
kunnen we niet gebruiken wegens te
geringe snelheid. Verder is natuurlijk
een motor van eenig vermogen, die 1500
toeren wil loopen, gemakkelijker op 1000
te houden, dan een die 3000 toeren
tracht te bereiken.
De juiste uitvoering der hulpmiddelen,
waarmee wij onzen te snel loopenden
motor zullen trachten te brengen tot
synchronisme, hangt in hooge mate af
van de meer of minder groote overmaat
van sterkte van den gebezigden motor.
Verder hangt het welslagen mede af van
goede uitbalanceering en regelmatigcn
gang. Met een sterk slingerende schijf,
met uitmiddelpuntig zwaartepunt komen
we nooit tot ons doel.
s
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Fig. '38'

Een eenvoudige en vaak zeer soepel en
afdoend werkende regeling is die met
een dwarrelstroomrem. Houdt men n.1.
een hoefmagneet bij de schijf, zoodat
deze tusschen de beenen van den mag
neet door draait (fig. 38), dan worden
in de schijf dwarrelstroomen opgewekt
en het verband tusschen het magneetveld
en de richting dezer dwarrelstroomen is
zoodanig, dat de beweging der schijf
wordt belemmerd. Het mooie van deze
rem is, dat haar werking toeneemt als de
schijf sneller zou gaan loopen en afneemt
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als zi] vertraagt.' Het sterkst werkt deze
rem op den buitensten rand van de schijf.
Als men den magneet zoo groot kon ne
men, dat de polen ver naar het middel
punt konden worden gebracht, dan zou
daardoor de remming verminderen. Maar
ook als men in fig. 38 den magneet naar
links verplaatst, tot de beenen geheel niet
meer om de schijf heen grijpen, zal de
remming verminderen; men zal dus, als
de maximale remkracht maar voldoende
is, ook door naar buiten bewegen van
den magneet een regelbare snelheid be
reiken.
Is de remkracht onvoldoende, dan
kan men twee of drie op elkaar gelegde
magneten gebruiken (van een ouden in
ductor bijv.) Ook kan men aan den te
snel loopenden motor, als de remkracht
niet voldoende blijkt, een regelbaren
weerstand voorschakelen, waardoor het
vermogen, dat afgeremd moet worden,
vermindert.
Hier hebben we dus een weinig be:
zwaarlijke en zeer universeel toepasbare
methode voor alle gevallen, waarin men
het zonder synchroniseer-signaal van
den zender moet stellen.
Inmiddels kan het hierbij zeer te pas
komen, een middel te bezitten om al bij
voorbaat na te gaan of het toerental bij
benadering juist is.
Dit kan voor een schijf, die 1000 toeren
per minuut moet maken, gemakkelijk ge
controleerd worden met .een gewone
glimlamp, als die op den 50 perioden
wisselstroom wordt aangesloten.

Fig. 39

'Men brengt daartoe op het midden der
Nipkow’sche schijf een witten cirkel aan
met een ster van zes zwarte stralen (zie
fig. 39). Plaatst men daar de op 50 perio
den.brandende glimlamp bij, dan licht die
glimlamp 100 maal per seconde op.
Voorbij de glimlamp passeert 1000 X 6
keer , per minuut één der zwarte stralen
van de ster, dat is óók 100 keer per
seconde. Daardoor, zal bij het juiste toe-

rental de ster in het licht der glimlamp
schijnen stil te staan.
Ofschoon het kan gebeuren, dat dc
periodentallen der netten, waarop zen
der en ontvanger loopen, niet nauwkeu
rig genoeg gelijk zijn om aldus een vol
komen nauwkeurige instelling te ver
krijgen, zal men er toch dicht bij zijn en
zal verdere bijregeling aan de hand der
verschijnselen van de figuren 23 en 24
niet moeilijk wezen.
Natuurlijk moet men — als b ij n a
synchronisme is verkregen — den mag
neet van fig. 38 slechts heel langzaam
verplaatsen en telkens even wachten tot
de schijf weer een nieuwe constante snel
heid heeft verkregen. Dit kan men ook
aan de hand van proeven met de ster van
fig. 39 oefenen.
Intusschen zitten we met den last, dat
ook al bereiken we op een gegeven mo
ment isochronisme, toch nog weer
de verschijnselen der figuren 35 tot 37
zich kunnen voordoen, in welk geval wij
met de snelheidsregeling de schijf op
nieuw moeten versnellen of vertragen en
trachten in p h a s e op de juiste snel
heid te brengen.
Dat is met de enkele handregeling met
den magneet van fig. 38 nog niet zoo
eenvoudig als het lijkt.
Veel mooier is het natuurlijk als men
eerst met den magneet isochronism e kan instellen, waardoor de scheef
verschuivende beelden van fig. 23 en 24
veranderen in de recht en constant verschovene van fig. 35—37, en wanneer
men dan een afzonderlijke manipulatie
heeft om van isochronisme tot zuiver
synchronisme over te gaan.
Dit is mogelijk, wanneer men den
bouw zoodanig maakt, dat men behalve
de magneètregeling van fig. 38 ook nog.
een regeling heeft om den geheelen
motor om zijn as te draaien. Als men dat
langzaam en voorzichtig doet na een:
maal bereikt isochronisme, is het door
handregeling bereiken van synchronen
loop veel gemakkelijker.
De constructie van zulk een draaibaren
motor is een onderwerp van één der
Baird-octrooien. Daarover meer bij de
bespreking van geval II, de inrichting van
den ontvanger voor synchroniseering
door een afzonderlijke hulptrilling van
den zender, waarna wij nog een vereen
voudigde, verbeterde methode voor geval
I zullen geven.

37
HOOFDSTUK XII.
De motor met in zijn geheel draaibaar motorhuis. — Het -rad van La Cour
als synchroonmotor. — Gebruik eener van den zender afkomstige synchroniseerfrequentie. — Voordeel van hoogere frequentie in verband met pendelen.-
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De figuren 40 en 41 geven een denk
beeld van den geheel om zijn as draai
baren motor van Baird, zooals overigens
ook door von Mihaly wordt gebruikt.
Wanneer wij eerst slechts hoofdzatëelijk letten op de uitwendige constructie,
dan zien we een cylindervormig motor
huis met lagers voor de motoras in de
eindschilden. De cylindervormige uit
steeksels der schilden, waar binnen
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de motoras is gelagerd, zijn evenwel zelf
weer draaibaar in vaste lagers in een
. vast gestel. Het huis is rondom met tan
den voorzien, die in een worm grijpen,
waardoor eenerzijds het huis wordt vast
gehouden in het gestel, maar waardoor
anderzijds, als men de wormschroef
draait, het geheele motorhuis langzaam
met de hand kan worden geroteerd.
Na het in het vorig hoofdstuk opge-
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merkte, zal het duidelijk wezen, dat wan
neer men een gewonen inductie-motor op
die manier uitvoerde, een zeer handel
baar apparaat zou zijn verkregen voor
handregeling.
De motor van Baird heeft intusschen
nog een speciale andere bedoeling. De
eigenlijke motor is in zijn geval een
gelijkstroom-motor met collector, of
schoon dit niet iets van wezenlijke beteekenis is en het even goed een inductiemotor kon zijn. (Baird heeft nu eenmaal
in zijn laboratorium gelijkstroom). Verder
zit op de as in het huis — zie links in
fig. 40 — nog iets, dat in wezen een
synchrone wisselströom-motor kan zijn,
maar dat ook eenvoudiger uitgevoerd kan
worden, zooals wij zullen verklaren aan
de hand van fig. 42.
Laat ons denken, dat wij op de as van
den gewonen motor, die de schijf drijft,
een stuk weekijzer zetten met zes tanden,
zooals in fig. 42 afgebeeld. Die zes tan
den draaien voorbij twee in serie ge
plaatste magneet-wikkelingen, waardoor
heen wij maar eens zullen denken, dat
50 perioden wisselstroom wordt gezon
den. Hierdoor zal 100 maal per seconde
een veld ontstaan, dat het weekijzer aan
trekt. En van een ster met zes punten,
op een as, die 1000 toeren per minuut
maakt, zal 100 maal per seconde een
punt de spoelen van fig. 42 passeeren.
(Vergelijk het geval van fig. 39). Zou
nu de as iets te langzaam loopen, dan
zouden de sterpunten zich telkens nog

8EARINGS

iH»

W?
S@iL__L

@P-HANDl£ 0PERATING WORM GEAR

Fig. 41.

|

even vóór de inagneetwikelingen bevin
den, als deze bekrachtigd zijn. Deze wik-

3S
kelingen zullen dan de sterpunten in de
nale frequentie, zou men door zeefkringen
richting der beweging aantrekken en de
aan den ontvangkant kunnen scheiden
beweging versnellen. Omgekeerd, als de
van de overige', modulatie en de 50 perio
as te vlug loopt, zullen de magneetwikkeden naar een aparten versterker voeren,
lingen op de ster remmend werken.
van waar na voldoende versterking deze
. De inrichting van fig. 42, die eigenlijk
synchroniseerfrequentie over de punten a
niets is dan het z.g. toonrad van den
en b van fig. 42 zou worden toegevoerd.
Deenschen uitvinder La Cour, is op zich
Op die manier kan men door de origineel
zelf een complete synchroonmotor, waar
bij den zender aanwezige netfrequentie
voor geldt, dat bij een frequentie van n
de snelheid van den motor bij den ont
perioden van den wisselstroom en een
vanger regelen.
polental p van het anker, het toerental
.Daartoe is het noodig, dat de eigen
wordt:
lijke motor een iets te zwakke voe
ding krijgt, zoodat hij bij de door schijf
2n
toerental = — per-sec.
en wrijving bepaalde belasting het volle
P
toerental
juist niet kan halen. Het kleine
120 n
.
.
------ per minuut.
beetje energie, dat hieraan te kort komt,
P
moet de synchrone hulpmotor leveren.
Het rad van La Cour heeft met de
Heel
groot -behoeft het vermogen, dat
meeste synchroon-motoren dit gemeen,
deze laatste ontwikkelt, dan niet te zijn.
dat het niet van zelf aanloopt, maar als
Voeding van den hulpmotor met de
men het eenmaal op zijn toerental brengt,
door den zender mede uitgezonden
zal, bij voldoenden lichten loop, de be
synchroniseerfrequentie heeft ten ge
weging door den stroom door de beide
volge, dat tot op zekere hoogte auto
magneetwikkelingen van fig. 42 onder
matisch. hochronisme -wordt
houden kunnen worden.
verkregen. Ten einde nu nog de phase
Intusschen is in het algemeen het ver
te regelen tot het’bereiken van synchromogen, door een synchroonmotor ontwik
nisme, heeft men bij Baird weer de
keld, niet heel groot en bij' gebruik van
draaibaarheid van den geheelen motor
een weekijzeren ster als anker is dit ver
noodig. In ons geval behoeven alleen de
mogen natuurlijk nog kleiner dan wan
beide magneetspoelen van fig. 42 om het
neer'de sterpunten permanent magnetisch
anker heen langzaam verdraaid te kun
waren of door gelijkstroomwikkelingen
nen worden, hetgeen een eenvoudiger
bekrachtigd werden, hetgeen wij vpor den
constructie oplevert, als een amateur 'met •
eenvoud der constructie (en om geen
een bestaanden gewonen motor zijn doel
sleeprïngen met kans op vonken te krij
wil bereiken.
gen) willen vermijden. •
Het is in ons geval trouwens niet
noodig, dat onze „synchroonmotor” liet
Tot dusver hebben we dit alles bevolle vermogen ontwikkelt, noodig voor
sproken, alsof de synchroniseerfrequentie
liet drijven der schijf, want wij brengen,
van den zender bepaald weer 50 perioevenals Baird, den synchroonmotor aan
den zou moeten zijn. Dat is evenwel niet
op de as van den gewonen aandrijfmotor,
noodig; men kan ook een hoogere synals hulponderdeel.
clironiseerfrequentie gebruiken, hetgeen
Wat men met deze inrichting kan
voordeelen meebrengt',
bereiken, ligt voor de hand.
Aan de zendzijde kan men n.1. op de as
Wij kunnen de magneetwikkelingen
-van den motor, die de schijf •aandrijft, en
laten bekrachtigen door eèn . van den .
die altijd neiging heeft tot pendelen, een
zender afkomstige synchroniseer-frequen- , kleinen wisselstroomgenerator zetten..Die
tie. Op de draaggolf van den zender zou
kan 'ingericht zijp om niet 50 perioden
men, behalve de televisie-modulatie (die
te geven, maar -bijv. gemiddeld 250. Dat
niet beneden 700 perioden komt, zooals
periodental zal door het pendelen van
vroeger beredeneerd) tevens den 50
den motor binnen zekere grenzen op en
perioden stroom kunnen moduleeren van
neer gaan. Dezen synchroniseerstroom
het net, dat den motor aan de zendzijde
(altijd nog flink in het gebied beneden
drijft. Die 50 perioden-modulatie, met al * 700 perioden, waarboven de televisichaar eventueele afwijkingen van de nomimodulatie begint) moduleert men mee

i
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op de draaggolf en gebruikt men aan
den ontvanger na versterking voor het
apparaat van fig. 42. Hier moet wegens
het hoogere periodental het aantal pun
ten van de ster nu grooter zijn. Is t hét
toerental per minuut, n de synchroniseerfrequentic en p het aantal punten van de
ster, dan wordt
120 n

p = -r-'

dus voor n = 250 en t = 1000 wordt het
30. Dertig keer per omwenteling van de
schijf heeft dus een snclheidscorrectie
plaats, die bovendien het pendelen
van den zender motor mede
overbrengt op den ontvangmotor. Met de verhooging van de
synchroniseerfrequentie is de regeling
dus fijner geworden ën als aan de ontvangzijde de motor dezelfde pendelingen
van den zendmotor meemaakt, worden
de van dit verschijnsel afkomstige fou
ten zooveel mogelijk gecompenseerd.
Het stelsel van fig. 42, toegevoegd aan
een kooiankermotor, met inrichting om
de magneetspoelen van fig. 42 door
handbeweging langzaam te draaien, is
. voor een eenvoudige ontvanginstallatie
het meest universeele. De weekijzeren
ster is natuurlijk altijd uitwisselbaar te
houden om ér een met meer of minder
polen te gebruiken. Men is dan, — wat
dit betreft — uitgerust zoowel voor syn
chroniseeren op het eigen 50-periodennet als op een apart synchroniseersignaal.
Men zal wel beginnen met proeven
om den gewonen motor met het beschre
ven toevoegsel te laten loopen als synchroonmotor op 50 perioden van het
lichtnet.
Bij de regeling en voor de controle zal
een gewone glimlamp (neon-nachtlampjc) in verband met de ster van fig.
39 kunnen dienen' om synchronisme
(eigenlijk isochronisme) te constatceren.
Die glimlamp wordt aangesloten op de
in fig. 42 geteekende aansluitpunten a
en b voor den voedingsstroom der magncetwikkeling.
Het weekijzeren anker van fig. 42 dient
zeer nauwkeurig afgewerkt te zijn, opdat
de luchtruimte tusschen anker en magnectspoelen zoo klein mogelijk kan wor-

den gemaakt. Die Iuchtruiinte mag zeker
niet meer bedragen dan 0.5 mm. Hoe
kleiner luchtspleet, hoe minder energie
men voor de magncetspoelen behoeft. Den
diameter van het anker neme men niet
kleiner dan 5 cm; een groote diameter
spaart ook energie. Maar in het algemeen
zal bij véél grooteren diameter het klein
houden van de luchtspleet weer moéilijker zijn. De breedte der ankertanden
mag wel \/2 cm bedragen.
Als kern voor de magneetwikkelingen
dient een uit blikken opgestapelde transformatorkern te worden gebruikt. De
wikkelingen zelf dienen 2000 a 3000 win
dingen te hebben van draad van 0.25 mm
en in het algemeen is het goed, de pun
ten a en b verder nog te overbruggen
door een grooten condensator (4 ^F.).
Het instellen op isochronen gang heeft
op de volgende wijze plaats.
Men sluit den aandrijfmotor aan, die
óf met een weerstand in de leiding, óf
met een magnetische dwarrelstroomrem
(fig. 38), of met beide, kan worden ge
regeld. Ook de hulpinrichting van fig. 42
wordt ingeschakeld, met de glimlamp,
die de ster van fig. 39 verlicht.
Nadert de aanloopende motor tot de
synchrone snelheid, dan beginnen de
punten der ster, die eerst door het
draaien onzichtbaar waren, opnieuw
zichtóaar te worden. Zoo de snelheid
wel in de buurt van het gewenschte toe
rental, is, maar nog te klein, ziét men
de ster steeds langzaam achteruit loopen.
Komt de ster .tot stilstand dan is de
juiste snelheid bereikt. In het algemeen
echter zal de motor nu nog verder gaan
versnellen, hetgeen te zien is aan de
punten der ster, die steeds sneller voor
uit gaan draaien.
Als dit begint, moet men óf de mag
netische rem gaan gebruiken, óf 'weer
stand inschakelen en probeeren totdat de
motor uit zichzelf het toerental niet meer
zóu halen, doch door de hulpinrichting
juist op toeren wordt gehouden. De sterpunten staan dan in het licht der glim
lamp stil en blijven stil slaan.
Wij wijzen erop, dat de beschreven
inrichting voor het synchroniseeren zich
ook leent voor het stelsel van Karolus en
anderen, waarbij gesynchroniseerd wordt
door een stemvork. Daarover spreken we
ook nog in hel volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK XIII.
Overzicht der synchroniseermethoden. — Wat zal de amateur kiezen ? —
De synchroniseering met stemvork. — Experimenten met zender en ontvanger
op één schijf. — De beste oplossing: de schijf met anderhalve spiraal. —
Tevens een oplossing om van isochronisme op synchronisme over te gaan. —
Schijf van Sanabria. — Kleurentelevisie.
Wij 'hebben in den loop der vorige
hoofdstukken vijf verschillende synchro
niseermethoden leeren kennen:
1. Synchroniseering uitsluitend met de
hand met behulp van een verschuif
baren motor of van een uit zichzelf te
snel loopenden motor met verstelbare
i dwarrelstroomrem.
2. Synchroniseering met behulp van
synchroonmotoren als zender en ont
vanger op hetzelfde sterkstroomnet kun
nen worden aangesloten.
3. Toepassing van een synchronen
hulpmotor, op dezelfde as met den hoofd
motor aan de ontvangzijde, waarbij
evenals onder 1) de frequentie van het
sterkstroomnet aan den synchronen
hulpmotor wordt toegevoerd (zender en
ontvanger weer op hetzelfde net).
4. Met behulp van een door den zender
medé uitgezonden synchroniseerfrequentïe, die na voldoende versterking gebruikt
wordt om den synchronen hulpmotor van
3) te voeden.
5. Met behulp eener constante frequen
tie, opgewekt door een stemvorkgenerator (of door een met een kwartskristal
gestuurden lampgenerator), waarmee,
zoo niet de hoofdmotor, dan toch de
synchrone hulpmotor wordt gevoed.
De eerste methode heeft natuurlijk uit
sluitend amateuristische beteekenis, zoo' lang men nog geen zekerheid heeft om
trent het zendsysteem. Men zal er zich
nooit op den duur mee willen behelpen.
De tweede en derde methode komen
feitelijk op hetzelfde neer. Zij verschillen
alleen in de uitvoering van het drijfwerk
aan de ontvangzijde, waarbij No. 3 het
voordeel bezit, dat deze uitvoering ook
geinakkelijk is aan te passen aan No. 4
en No. 5.
Bij de vierde en vijfde methode kan
men principieel dezelfde inrichting voor
de aandrijving gebruiken als bij No. 3.
■ Proefnemingen met No. 3 zijn dus het
meest de .moeite waard, waarbij verder
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ook experimenten met den stemvorkgenerator van No. 5 technisch nut hebben.
De nauwkeurigheid, waarmee stemhAp-fl««•
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Fig. 43

vorken gelijk gemaakt kunnen worden,
doet het mogelijk schijnen, dat de stemvorkgenerator voor dit doel een min of
meer belangrijke rol gaat spelen.
Het principe-schema vindt men in fig. 43.
De stemvork is op het eene been van
een platinacontact voorzien; waartegen
het platina-puntje van een contactveer
rust. Dit,is een gewoon zoemercontact.
Als de klemmen „naar den hulpmotor”
gesloten ’ worden, doorloopt de stroom
eener accubatterij de beide zoemerspoelen, welker kernen de beenen van de
stemvork aantrekken. Er ontstaan zeer
regelmatige verbrekingen, die het perio
dental van de stemvork bezitten. Voert
men deze pulseerende stroomen tevens
door de magneetspoelen van den hulp
motor, dan kan men de snelheid der Nipkow’sche schijf laten bepalen door de
stemvork. Hierbij is te bedenken, dat een
frequentie 2 n van de stemvork overeen
komt met een wisselstroom van frequen
tie n, die aan den hulpmotor zou worden *
toegevoerd.
Overigens zit aan de practijk van het
werken met een stemvorkzoemer nog wel
eenige onaangenaamheid vast. Het trillercontact heeft vrij sterke stroomen te
onderbreken; vonken kunnen storingen
geven in de overige ontvangapparatuur

»
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en kunnen bovendien verbranding van de
contacten veroorzaken.
Voor practisch gebruik heeft men er
alleen iets aan, als ook de zender door
een stemvork wordt gestuurd en men
een nauwkeurig gelijke stemvork ter be
schikking kan krijgen.
De stemvork zal steeds op een niet al
te hoogen toon afgestemd moeten zijn,
le omdat de volgens het La Coursche
principe werkende hulpmotor anders te
veel polen zou krijgen en zeer hooge fre■ quenties ook overigens moeilijkheden op
leveren, 2e omdat een wat zware stem
vork (lagere toon) minder beïnvloed
wordt door de aanwezigheid van het
contact.
Voor aanvankelijke amateurproefnemingen, waarbij men ook zelf de uitzen
ding in zijn experimenten zou willen be
trekken, kan het nut hebben, het geheele
synchronisatie-vraagstuk voorloopig te
omzeilen, door dezelfde schijf
voor zender en ontvanger te
gebruiken. Dit heeft geen enkel prac
tisch nut, maar het is een heel goede
methode om op zijn gemak de eigen
schappen van lichtgevoelige cellen, glimlampen en versterkers te bestudeeren.
De geheele apparatuur van den radiozender kan men er voorloopig ook bij
weglaten. Alleen is er een speciale Nipkow’sche schijf voor noödig, bijv. als afgebeeld in fig. 44, n.I. een schijf, die niet
één volledige gaatjesspiraal bevat, maar
twee halve spiralen.
Denken we ons in fig. 44 twee beeld-

luikjes A en A\ dan zien we, dat gaatje
a over beeldluikje A eenzelfde baan be
schrijft als gaatje a1, over beeldluikje A1;
alleen gaat a van onder naar boven als
al van boven naar onder beweegt. Ge
bruiken we A als zender en Al als ont
vanger, dan moeten we bij A het uit te
zenden beeld op den kop zetten om het
bij A1 rechtop te kunnen waarnemen. We
zouden ook de beeldluikjes B en Bl kun
nen gebruiken, in welk geval het weerge
geven beeld een omgekeerd spiegelbeeld
wordt, waarvan dus ook nog rechts en

links zijn verwisseld. Brengt men daaren
tegen de spiraal aan volgens fig. 45, zoodat de twee helften in elkaar terugkeeren,
dan krijgt men voor de beeldluikjes B en
B1 alléén verwisseling van rechts en links.
Met de ‘gewone enkele spiraal, zooals
wij die vroeger hebben aangegeven, kan
men hier niet werken en men zal inzien,
dat bij de thans aangegeven spiraal
vormen het halve aantal gaatjes op de
schijf reeds het geheele beeldvlak moet
bedekken, zoodat men andere verhou
dingen krijgt dan in hoofdstuk II aange
geven. Bij even groote schijf als vroeger
beschouwd, en even groot aantal gaatjes
op den totalen omtrek, moeten voor vier
kante beelden de gaatjes 2 X grooter
worden genomen. De beeldfijnheid wordt
daardoor evenwel aanzienlijk minder
goed. Voor even groote, vierkante beel
den, met even fijn raster als bij geschei
den zend- en ontvangschijf, zouden wij
hier aan de schijf grootere afmetingen
moeten geven, wat natuurlijk extra be
zwaren meebrengt.
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Dc opstelling der onderdeden voor
zend- en ontvanggedeelte, bij combinatie
op één schijf, ziet men schematisch aan
gegeven in fig. 47. De zendversterker en
ontvangversterker zijn hier verbonden
geteekend door een potentiometer. Men
kan natuurlijk beginnen met ook slechts
één versterker te gebruiken.- Maar als
men ook den tweeden wil probeeren,
zonder nog den radiozender en -ont
vanger er bij te halen, dient men dc uïtgangsenergie van den lsten versterker te
verzwakken met den potentiometer. De •
letters in fig. 47 komen overeen met fig. 8.

Een andere methode is, dat men op de
gewone schijf met 48 gaatjes, de spiraal
nog een halve winding er bij geeft, dus
24 gaatjes extra boort, die verder naar

;3 V£

Wij willen er de aandacht op vestigen, dat
de schijf met anderhalve spiraal volgens fig.
46 een zeer eenvoudige oplossing
voor den overgang van isochronisme op synchronisme meebrengt,
wanneer men ook voor ontvangst van ver
wijderde stations zulk een schijf toepast.
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binnen zijn gelegen. Zie het gedeelte c d
in figuur 46. Door hier het beeldluikje B
wat meer binnenwaarts aan te brengen
dan A, verkrijgt men, dat de spiraal abc
voor luikje a dient en bed voor luikje B.
De gaatjes ab loopen buiten B'om, de
gaatjes cd blijven binnenwaarts van A.
Het voordeel van deze schijf is, dat zij
de normale beeldfijnheid geeft, op nor
male snelheid kan loopen en behalve voor
proeven met combinatie van zender en
ontvanger op één schijf, ook dienen kan
voor gebruik bij werkelijke ontvangst van
buiten. Alleen wordt door de halve gaatjesspiraal die er bij komt, de uitbalanceering iets verstoord.

Zorgt men n.1., dat het beeldluikje zoowel
. in horizontale als in verticale richting kan
. worden verschoven, dan zal steeds, na het
bereiken van isochronen gang, een grooter of
kleiner phaseverschil door ver
schuiving van het beeldluikje
te corrigeeren zijn. Men • heeft daar
géén om zijn as draaibaren motor en geen
draaibare polen' van den hulpmotor meer Voor
noodig.
In het algemeen toch krijgen we bij aan
wezigheid van een phaseverschil na het be
reiken van isochronisme met een verschoven
beeld te doen, als afgebeeld in fig. 37, welk
beeld dan verder zoo blijft staan. Men ziet
onmiddellijk, hoe men in het geval van fig. 37
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het beeldluikje slechts wat naar rechts en naar
beneden heeft te brengen om het beeld precies
in het raam te laten vallen. Het beeld komt
daarbij een heel klein weinig uit het lood te
staan en er ontstaat ook een heel kleine ver
vorming, omdat de lichtlijnen, die men ge
bruikt, met wat kleineren straal worden be
schreven.
De methode is evenwel zóó veel gemak
kelijker uitvoerbaar voor een amateur dan
alle andere methoden om van isochronisme
tot synchronisme te geraken, dat wij er eigen
lijk de eenige volkomen practische oplossing
in zien.
Natuurlijk moet de fitting van de glimlamp
achter de gaatjesschijf zoodanig verbon
den zijn met het beeldluikje vóór de schijf,
dat de glimlamp bij het verschuiven heen en
weer of op en neer, óók mee gaat.
Afwijkende inrichtingen, van de gaatjesschijven zijn door sommige experimenteerders voorgesteld ten einde vol
gens hen verbeterde resultaten te verkrij
gen met dezelfde modulatiefrequenties.
Zoo heeft de Amerikaan Sanabria
voorgesteld, de zend- en ontvangschij, ven niet te voorzien met één doorloo
pende spiraal van 48 gaatjes, doch de
spiraal in 3 stukken van 16 gaatjes te
verdeelen, die elkaar opvolgen in de
volgorde 1, 3, 2, 1, 3 enz. Het beeld
wordt daardoor niet opgebouwd als een
continu naast elkaar voegen der licht
lijnen, maar na elk 1/3 gedeelte van het
beeld wordt 1/3 overgesprongen en op
het volgende 1/3 overgegaan. Beweerd
wordt, dat de totaalindruk voor het oog

daardoor beter wordt, ofschoon wij niet
kunnen zeggen, dat hiervoor een goede
physische grond zou zijn aan te wijzen.
Aan de hand van fig. 48 zal de inrichting
der schijf van Sanabria gemakkelijk zijn
te begrijpen. Van de doorgaande spiraal
abcd is als het ware het stuk bc naar
b1c1 verplaatst en cd naar c1dl, (de
plaatsen, waarop de gaatjes zijn aan
gebracht, zijn als zware doorloopende
lijnen geteekend).
Een nog weer anders ingerichte schijf
met drie spiraalvormige gaatjeslijnen,
is de door Baird voorgestelde inrichting
voor televisie in kleuren, waarvoor men
fig. 49 in het oog kan nemen.

Hier wordt gedurende elk derde gedeelte
eener omwenteling één volledig beeld
overgebracht. Zoowel aan de zendzijde
als aan de ontvangzijde wordt de eerste
serie gaatjes met een roodgekleurde film
bedekt, de tweede serie met een geel ge
kleurde en de derde met een blauw ge
kleurde. Bij de wenteling der schijf
werken eerst enkel de roode stralen van
het origineelc. beeld op de lichtgevoelige
cel, daarna enkel de gele, en ten slotte
enkel de blauwe. Aan de ontvangzijde
ontstaan snel na elkaar weer de roode,
gele en blauwe beelden en evenals bij
driekleurendruk vloeien die samen- tot
één beeld in min of meer natuurlijke
kleuren.
Het behoeft intusschen wel niet gezegd
te worden, hoe aardig dit in beginsel ook
lijkt, dat bij den huidigcn stand van zaken
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de scherpte en fijnheid der beelden moet
lijden onder de poging om ook nog
kleuren over te brengen.
Bij gelijke schijfgrootte kan men op
1/3 van den omtrek nooit het zelfde aan
tal gaatjes aanbrengen als op den geheelen omtrek. En aangezien het aantal

gaatjes = het aantal lichtlijnen per beeld,
de ra§terfijnheid bepaalt, wordt bij deze
methode van kleurentelevisie de rasterfijnheid zoo veel slechter, dat men aan
practische toepassing van het idee nau
welijks kan denken.

HOOFDSTUK XIV.
De televisiezender. — Schakeling voor een seleniumcel. —
De 'photo-electrische vacuumcel. — Schakeling.
Enkele nadere aanwijzingen omtrent
den televisie-z e n d e r zullen zeker nog
welkom zijn, speciaal wat betreft de licht
gevoelige cellen en hun gebruik.
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Fig. 50

Ofschoon seleniumcellen heel weinig
kans geven op goede resultaten omdat zij
traag zijn en „vermoeidheid” vertoonen,
willen wij toch een schakeling aangeven,
welke dienen kan om een versterker, die
ten slotte den zender moet moduleeren,
aan een seleencel te verbinden. Zie figuur
50. Om van de weerstandvariaties eener
seleencel, die bijv. tusschen 50,000 Ohm
(licht) en 150,000 Ohm (donker) kunnen
liggen, partij te trekken, moet men er
stroom doorheen zenden. De grootste
stroomvariaties ontstaan natuurlijk bij (je
hoogste spanning, welke de cel verdraagt
(wordt bij gekochte cellen meestal opge
geven). Ten einde nu beïnvloeding van
het rooster eener lamp te verkrijgen, scha
kelen wij de Se-cel .met een variabelen
weerstand R van max. 500,000 Ohm in
serie en sluiten die aan op een batterij
Bi van 60 a 120 Volt. Maken we R onge
veer gelijk aan den donkerweerstand van
de Se-cel, dan krijgt het punt a (het punt
waar Ba verbonden is met R en de Se-cel)
ten opzicht van het negatieve gloeidraad■ einde g een positieve spanning, gelijk aan

de halve spanning van Bi. Nu zal men in
het algemeen, via den lekweerstand Lw,
aan de lamp een negatieve roosterspanning willen geven om te voorkomen, dat
die lamp veel te veel plaatstroom neenit;
daarom brengen we batterij Ba aan en
regelen die zoo, dat een neg. roosterspanning overblijft, waarbij de lamp in de
bovenste helft van het rechte deel harer
karakteristiek werkt (te contróleeren door
den plaatstroom).
Wordt Se belicht, dus de weerstand
der cel kleiner, dan wordt a minder
positief en de plaatstroom der lamp kleiner. De variaties kan men verder ver
sterken.
Een punt, dat bij proeven met seleniumcellen in het oog moet worden gehouden,
is dit, dat men de cel, ten einde variaties
van beteekenis te verkrijgen, over haar
geheele oppervlak dient te belichten, dus
niet zeer smalle lichtbundeltjes op een
enkel punt van de cel moet concentreeren.
Behalve over seleencellen beschikt de
techniek tegenwoordig over photo-elec
trische cellen in luchtledige (of met zwak
ken gasdruk gevulde) glazen ballons.
Ofschoon men daarmee ook wel te werk
kan gaan, alsof zij ook slechts weerstand
variaties leveren, evenals selenium, be
rust de werking inderdaad op iets anders.
Alle metalen n.1. blijken bij bestraling
met lichtstralen van bepaalde golflengten
min of meer electronen uit te stooten.
Voor de meeste metalen begint dat pas
bij de zeer korte lichtgolflengten van het
onzichtbare ultraviolette licht, maar tot
de metalen, die dit effect (Hallwachscffect) sterk vertoonen en ook reeds bij de
golflengten van het gewone, zichtbare

"
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licht, behooren de alkalimetalen.
Zoo heeft Caesium de grootste gevoe
ligheid voor de golflengte van 5400 Angstromeenheden (tienmillioenste deelen
van millimeters). Rubidium is het ge
voeligst voor golflengte 4700, Kalium
4400 (ongeveer als een normale photografische plaat). Natrium 3400 (ofschoon
de gevoeligheid van dit laatste al bij
5800 begint). Het zichtbare licht is ge
legen tusscheri ongeveer 8000 (donkerste
rood) en 4000 (uiterste violet).
Het photo-electrisch effect (de electro-

karakteristiek (fig. 52) geheel overeen
komstig aan die eener twee-electrodenlamp. Alleen is de steilheid hier niet uit
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Fig. 51
nenuitstraling door belichting) hangt
sterk af van het oppervlak, dat glad ge
polijst moet zijn en niet geoxydeerd. Waar
wij nu metalen noemden, die aan de .lucht
blootgesteld, geheel niet kunnen bestaan,
ligt het voor de hand, dat men dergelijke
metaaloppervlakken in vacuumglazen
moet aanbrengen. Als meest eenvoudige
vorm eener cel is in fig. 51 een glas
ballon geteekend, van binnen ten deele
bedekt met een spiegel van kalium (of
een ander der genoemde metalen), terwijl
. een ingesmolten draadje k contact maakt
met het kalium. Verder is in den ballon
een draadring of rooster aangebracht,
Sluit men nu bij k (kathode) de nega
tieve pool eener batterij aan en bij a
• (anode) de positieve pool, dan zal, wan
neer de metaalspiegel S onder den in
vloed eener belichting electronen gaat
emitteeren, een electrische stroom ont
staan.
Men zal een nauw verband zien met
een twee-electrodenlamp uit de radiotech
niek en inderdaad heeft de photocel bij
constante belichting een stroomspannings-

te drukken in m.A. per Volt, doch ligt
1
1 \
deze in de orde van 2ÖÖ ste a 5Ö ste h A(micro-Ampère) per Volt, waaruit men
een inwendigèn weerstand afleidt, die
niet kleiner wordt dan 50 a 200 megohm!
Overschrijdt men een zekere spanning,
welke aan de cel wordt aangelegd (veelal
300 a 400 Volt) dan ‘treedt een glimont
lading op, die onafhankelijk is van de
belichting. Men moet dus steeds beneden
die doorslagspanning blijven, maar ver
krijgt de grootste effecten zoo dicht mo
gelijk bij de doorslagspanning. Al te dicht
naderen ertoe, doet in de versterkers, als
men ze met een telefoon beluistert, een
sterk ruischen ontstaan, dat men om
practische redenen moet vermijden.
Het zal niet al te vèel overleg kosten .
om in te zien, dat de aangeduide schake
ling voor de Seleniumcel minder practisch
wordt voor een vacumcel. (De weerstand
R kan aan den in duizenden megohms
loopenden donkerweerstand niet gelijk
gemaakt worden, want dan zóu de aan de
cel verbonden versterkerlamp vrijwel met
„open” rooster werken, hetgeen een hy
pergevoeligheid voor allerlei statische
ladingen meebrengt, die storend werken.)
Zeer bruikbaar is evenwel de schake
ling van fig. 53, die op zichzelf geen toe
lichting noodig zal hebben, maar waarbij
op te merken valt, dat de roosterspanningsvariatie van de versterkerlamp
hoogstens wordt:
Lw
nee- rsP- = r, + Lw V.
Voor grootste gevoeligheid zou men
dus den. lekweerstand zoo veel mogelijk
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gelijk moeten maken aan althans den bij
belichting ontstaanden weerstand der cel.
Maar ook dat doet traagheden in de wer
king ontstaan, zoodat men eenige gevoe-

die wijze lekstroomen langs het glas wel
een belasting vormen voor de batterij,
doch niet deelnemen aan het effect, dat de
cel levert.
Gaat men een photocel belichten met
een geringkaarsige lamp, die op wissel. stroom brandt, dan is met een telefoon
in den plaatkring der versterkerlamp zeer

.
Fig. 53
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ligheïd móet opofferen. Met L«=5a 10
megohm geeft evenwel een zwakke be
lichting van de cel reeds roosterspanningsvariaties in de grootte-orde van
1 Volt. Als men dus een steile versterker
lamp laat volgen met enkel een m.A. meter
in den plaatkring, dan zal men stroomvariaties van 1 m.A. en meer Runnen verkrij
gen. Voor het verder versterken van het
gewonnen effect kan men een vrij steile
lamp en een transformator laten volgen,
maar even goed ook een lamp met groote
g en een weerstandkoppeling.
Het aantal electronen, dat per tijdsdeel
in een photocel wordt geëmitteerd, is di
rect evenredig met de totale hoeveelheid
licht, die de kathode ontvangt. Hier doet
het er niet toe, of dit licht slechts een
enkel puntje treft, dan wel verdeeld is
over het geheele oppervlak. Of intusschen
al de electronen aan den stroom door de
lamp zullen deelnemen, hangt méde van
de constructie af. Hier spelen ruimteladingsverschijnsel een rol evenals bij
radiolampen.
Overigens is het duidelijk, dat men in
vele gevallen met voordeel een zeker aan
tal photocellen parallel zal kunnen scha.kelen, waardoor Ri evenredig kleiner
wordt en dus het effect evenredig grooter,
wanneer althans al de cellen licht kunnen
opvangen. (Denk aan de methode met
„indirect puntlicht”).
Wannéér men een uiterst gevoelige in
stelling wil maken, kan het zijn, dat de
oppervlakte-geleiding van het glas van
de photocel (vochtneerslag) kwaad dreigt
te stichten. Daarom zijn photocellen van
prima fabrikaat soms voorzien van een
aardring r (fig. 54) bestaande uit een
metalen bandje, liefst verbonden met een
platinaring langs den binnenkant van het
glas. Men zal uit de figuur zien, hoe op

Fig. 54
duidelijk de 50-perïodentoon hoorbaar.
Voor belichtingen moet men dus zeer con
stant brandende lampen gebruiken.
Wij mogen dit hoofdstuk niet besluiten
zonder de vermelding, dat wij behalve
met speciale photo-electrische cellen ook
opvallende resultaten hebben verkregen
door een bepaald type der gewone neonglimlampen als photocel te gebruiken.
Blijkbaar zijn bij enkele glimlampen de
van elkaar geïsoleerde spiraaldraden be
dekt met een metaal, dat photo-electrische
eigenschappen bezit. Hierin heeft men
zeer goedkoope en toch volledig bruikbare
lichtgevoelige cellen, hetgeen; den experimenteerenden amateur te pas kan komen.
Met dergelijke cellen van zeker niet
overdreven groote gevoeligheid hebben
wij voldoende energie voor het moduleeren der door ons gebezigde, speciaal voor
televisie gemaakte Philips’ glimlamp kun
nen ontwikkelen door achter het samen
stel van fig. 53 (cel plus 1ste versterker
lamp) eerst 3 trappen weerstandverster.king te plaatsen en daarna een eindlamp
van 10 watt. De combinatie van cel plus
lste versterkerlamp dient samengebouwd
te worden in een geaarde koperen doos,
met enkel een opening voor het toelaten
van het licht. Anders krijgt men gemak
kelijk last van inductie-storingen. Af-'
schermen van de overige versterkers is
goed, maar niet zoo noodig. De span-,
ningen konden geleverd worden door
plaatstroomapparaten; wij hebben alleen
voor de celspanning volgens fig. 53 een
batterij, gebruikt (in ons geval slechts 60
Volt ongeveer). De eindtrap geheel op
wisselstroom.
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HOOFDSTUK XV.
De iilmtelevisor. — Practische resultaten van Denes von Mihaly. —
Filmvertooningen als aanvulling van den omroep? — De mogelijkheid
van goedkoope ontvang-installaties.
, Wanneer wij de vraag onder de oogen
zien, wat wij van de ontwikkeling der
televisie in den eersten tijd te verwach
ten hebben, dan treedt sterk de mogelijk
heid naar voren, dat wellicht de over
brenging van bewegende filmbeelden,
als aanvulling van den gewonen omroep,
de eerste stap naar de practijk wordt.
Hieraan is ernstig bewerkt door Karolus, Jenkins, von Mihaly.
De! laatste heeft te Berlijn; op den omroepze'nder Berlin-Witzleben, proefuitzendingen mogen geven volgens een sy
steem, dat volledig aansluit op de een
voudige, door ons beschreven apparaten.
Het uitgesproken doel van von Mihaly
is trouwens, den filmtelevisor tot een po
pulair en goedkoop ding te maken en
evenals den omroepontvanger onder alle
lagen des volks te brengen.
Een merkwaardigheid, die men bij
elementaire televisieproeven spoedig op
merkt, is n.1., dat men eigenlijk gemak
kelijker een redelijke kwaliteit bereikt
voor bewegende beelden dan voor
stilstaande. Ieder, die zich met televisie
heeft beziggehouden, heeft uit den aard
der zaak gewone photo’s op papier of
doorzichtige photo’s op glas gebruikt om
bij zijn proeven als over te brengen
„voorwerp” te dienen, vóór dat hij is
gaan probeeren, het beeld van een levend
. persoon direct zichtbaar te maken: Een
photo als voorwerp heeft het voordeel,
dat die zich zonder protest zoo sterk Iaat
verlichten als men wil! Bij zulke proeven
met het zichtbaar maken van een photo
ervaart men natuurlijk al de nadeelen van
de hiervoor beschreven vervaging en ver
vloeiing van kleine détails. Een geheel
oog verschijnt soms als een vaag vlekje,
waaraan geen oogappel, geen wit en geen
oogleden zijn te herkennen. Maar als
men de photo niet te snel wat heen en
weer of op en neer beweegt, komen tal
van détails schijnbaar véél beter uit.
Dit verschijnsel is ook wel te verkla
ren. De gaatjes der Nipkow’sche schijf
zullen de details, die juist aan de grens
der weergave-mogelijkheid liggen, bij

den eenen stand der foto iets beter tot
hun recht doen komen dan bij een an
deren stand. Beweegt men nu de foto,:
dan komt nu eens het eene détail, dan
weer het andere, eenigszins in het voor
deel. Door de traagheid van ons oog, zal
bij een weergave, waarbij 16 beelden per,
seconde ontstaan, een détail ook nog
tamelijk duidelijk worden, al is het slechts
bij de helft dier 16 beelden eigenlijk tot
uitdrukking gekomen..
Bovendien aanvaardt ons oog eenige
vaagheid van détail veel beter bij een
bewegend, dan bij een stilstaapd beeld.
Deze omstandigheden werken samen
om ons van een bewegend beeld bij de
zelfde grofheid van raster een beteren
dunk te geven dan van een stilstaand
beeld. En vandaar de mogelijkheid om
met vrij eenvoudige middelen filmtelevisie uit te voeren.
Bij de proeven, welke von Mihaly te
Berlijn heeft gedaan, werd geen hoogere
modulatiefrequentie gebruikt dan 9000
en toch werden bij ontvangst beelden
verkregen, waarvan Dr. Noack als oog
getuige schreef aan Radio-Expres:
„Het waren beelden, die zoo goed zijn
als elke niet al te scherp opgenomen film.
Details zooals wenkbrauwen of de rand
van een bril waren duidelijk te herkennen.
Echter is het nog niet gelukt, althans met
goedkoope toestellen, om het beeld op
een doek te projecteeren. Het beeld moet
door een vergrootglas worden bekeken,
maar is zoo lichtsterk dat men het op een
afstand van 2 ó 3 meter gemakkelijk vol
gen kan.”
Wat het technisch gedeelte van de in
stallatie betreft, het volgende, dat na de
voorafgaande hoofdstukken, aan de hand
van de foto’s en teekeningèn niet moeilijk
te volgen zal zijn.
Fig. 55 geeft een algemeen overzicht
van den zender met von Mihaly in het
midden. Fig. 56 geeft schematisch te zien
hoe de zender werkt: 1 is de filmstrook,
die door een normaal Kino-projectie ap
paraat wordt geprojecteerd op de schijf 5
met een snelheid van 10 tot 20 beelden

per secunde en wel zoodanig, dat per
omwenteling van de schijf 5, één film
beeld passeert. De schijf 5 is de bekende
Nipkowsche schijf met spiraalvormig over

schijf gepasseerd te zijn, op de fotoelectrische cel 6, waardoor stroomvariaties' ontstaan. Deze veranderlijke
stroom wordt aan een versterken 7 toe-
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Fig. 56
den omtrek verdeelde gaatjes, die het
beeld afzoeken; 2 is de lichtbron, 3
een condensorlens en 4 het beeldvenster
van de film. De lichtstralen van de licht
bron 2 vallen, na de film en de gaatjes-

. Fig. 57
gevoerd en de versterkte stroomen dienen
om den omroepzender 8 -te moduleeren.
In de foto van fig. 55 ziet men de lamp 2,
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de schijf 5 die door den motor 9 wordt
aangedreven, terwijl 10 een kortegolfzender is, waarmede de eerste proeven wer
den genomen. De fotocel 6 bevindt zich in
het kastje achter de schijf 5.

De ontvanger is schematisch voorge
steld in fig. 57. De door den omroepontvanger 11 ontvangen en versterkte sig
nalen worden toegevoerd aan een neonlamp 12 dié de stroom- en spanningsvariaties van de ontvangen signalen
volgt. Langs de neonlamp 12 draait een

Nipkowsche schijf met gelijk aantal gaat
jes als de schijf van den zender en syn
chroon met laatstgenoemde schijf. Men

bekijkt het beeld door het vergrootglas
14 via een spiegel 15, die onder een hoek
van 45° staat.
In de foto van fig. 58 ziet men de schijf
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13, den motor 16, die de schijf aandrijft,
en de neonlamp 12 onder de schijf. Fig. 59
geeft den gesloten ontvanger te zien,
waar 17 den spiegel voorstelt, terwijl zich
op de plaats, welke met 18 is aangege
ven, het vergrootglas bevindt.
Bij de veel duurdere ontvangapparaten,
waarbij het mogelijk is Jiet beeld op een

gebruikt, is al van zeer eenvoudige con
structie. (Zie fig. 58 onder de schijf en
fig. 61 rechts boven).
Voor het geval, dat geen wisselstroomaansluiting aanwezig is, en voor landen
waarvan de electrische centrales niet on
derling zijn verbonden, wordt de wissel
stroom van de juiste frequentie opgewekt
door middel van een stemvork die in fig.
61 is weergegeven.

scherm te projecteeren, wordt de neon
lamp vervangen door een lamp, die von
Mihaly de „superfrequentie’Mamp noemt.
In fig. 60 ziet men links de neonlamp en
rechts de superfrequentielamp. In de
superfrequentielamp wordt een stuk me
taalplaat door electronen tot gloeien ge
bracht, terwijl de lamp meer of minder
oplicht, afhankelijk van de ontvangen
sterkte en frequentie der teekens.
Voor het synchronisme tusschen zen
der en ontvanger maakt von Mihaly ge
bruik van synchroonmotoren, aangezien
in Duitschland alle netten onderling zijn
verbonden. De synchroonmotor die door
von Mihaly voor den ontvanger wordt

Bij gewone bioscoop-voorstellingen
komt het wel eens voor, dat het beeld in
de lengterichting in tweeën is gesneden.
Dit is gemakkelijk te verhelpen, door het
beeldvenster ten opzichte van de film te
verplaatsen. Bij de televisie komt, zooals
uitvoerig is uiteengezet, dit verschijnsel
ook voor, wanneer de schijven aan zend
en ontvangzijde wel isoc hroon maar
niet synchroon draaien, d.w.z. wel
even snel, maar niet goed in phase.
Evenals Baird heeft ook von Mihaly,
om de phase te corrigeeren, het geheele
huis van den motor met de hand draai
baar gemaakt. Dit geschiedt met den
knop 20 in fig. 59.
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HOOFDSTUK XVI.
Het systeem Karolus-Telefunken. — Kerrcel en spiegelrad. — Groote
lichtsterkte en grootere beeldiijnheid. — Projectie op een scherm. — De
beperkingen der huidige televisie.
Onder de televisie-systemen, welke tot
een hoogeren graad van perfectie zijn
gebracht en verder reikende perspectie
ven openen dan hetgeen zich met de een
voudigste middelen laat denken, behoort
het stelsel Telefunken-Karolus.
Het is wel de moeite waard, daar nog
even bij stil te staan, wegens de afwij
kende hulpmiddelen, die er bij te pas ge
bracht zijn om een grootere beeldfijnheid
te verkrijgen en bovendien een grootere
lichtsterkte bij de weergave, zoodat het
mogelijk wordt, beelden te projecteeren
op een scherm, dat door een aantal per
sonen tegelijk beschouwd kan worden.

Fig. 62

Grootere beeldfijnheid, d.w.z. een
grooter aantal beeldpunten per cm2, en
weergave op een grooter scherm, maken
beide natuurlijk grootere lichtsterkte tot
een beslisten eisch. De moeilijkheden,
‘ welke men daarbij ontmoet, betreffen
vooral de ontvangapparaten.
Dr. Karolus gebruikt met het oog
hierop geen Nipkow’sche schijf, maar
een z.g. spiegelrad en zijn lichtbron is
geen glimlamp, maar een helder wit licht
van groote kaarssterkte, waarin hij de
noodige modulatie aanbrengt met behulp

van de Kerrcel. Dat zijn dus geheel af
wijkende hulpmiddelen.
Van de Kerrcel vindt men een afbeel
ding in fig. 62, terwijl een duidelijke af
beelding van het spiegelrad is gegeven in
fig. 63.
De Kerrcel is een zeer merkwaardig
toestelletje, dat gebruikt wordt als een
soort wan kraan, die onder den invloed
van electrische spanningen meer of min
der open gezet wordt voor doorvallend
licht. Dat licht moet, om die sterkte-betnvloeding in de Kerrcel te ondergaan, ge
polariseerd licht zijn. Het gewone
licht eener lamp bestaat uit ethertrillingen, die plaats hebben loodrecht op de
richting van den lichtstraal (transversale
trillingen), en wel rondom den lichtstraal
in alle richtingen loodrecht op den
straal. Bij gepolariseerd licht zijn van die
trillingen in alle richtingen loodrecht op
den straal, slechts trillingen in één rich
ting overgebleven. Men kan bijv. licht
polariseeren door in een lichtstraal, dien
men door een gaatje in een scherm laat
-vallen, een pakketje dunne glasplaatjes
te zetten onder een hoek van ongeveer
54/2 graden (hoek tusschen lichtstraal en
glas 35l/2 graden). Van het doorgelaten
licht zijn dan alleen trillingen over, die
loodrecht staan op den glaswand; de tril
lingen evenwijdig aan den glaswand wor
den teruggekaatst. De gepolariseerde toe
stand van het doorvallende licht kan ge
constateerd worden door een tweede
pakketje glasplaatjes onder gelijken hoek
in den lichtstraal te plaatsen. Zijn de pak
ketjes evenwijdig, dan gaat het gepolari
seerde licht ook door het tweede pakje
heen; draait men het 90°, dan dooft het
licht geheel uit.
Het nemen van de proef met de glas
plaatjes is eenigszins lastig doordat ook
breking optreedt en de uittredende straal
niet in het verlengde komt te liggen van
den invallenden 'straal. Veel handiger
voor proeven met gepolariseerd licht zijn
de z.g. Nicolsche prisma’s. Deze werken
precies als de glaspakjes maar zijn zoo
gemaakt, dat ze „rechtziend” zijn. Zet
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Fig- 63
men zulk een prisma in een lichtstraal,
dan is weer het uitftedende licht gepola
riseerd en een tweede Nicol kan men zoo
draaien, dat het licht uitdooft.
De Kerrcel nu (reeds uitgevonden in
1875) is een samenstel van twee kleine
condensatorplaatjes in een door glas af
gesloten ruimte, gevuld met Nitrobenzol.
. Die Kerrcel kan men zich voorstellen als
een apparaat, dat in staat is om de trillingsrichting van gepolariseerd licht te
draaien en wel méér of minder te draaien
> " naar mate meer of minder hooge electrische spanning wordt aangelegd.x).
Bezien we nu figuur 64, waar een Kerrcel
met de condensatorplaatjes C is voor
gesteld tusschen twee Nicols Ni, dan
kunnen we ons denken, dat het licht der
lamp L, dat door een lens op het eerste
Nicol valt, gepolariseerd wordt en dat
het tweede Nicol zoo is geplaatst, dat
*) Eigenlijk is het verschijnsel nog
iets ingewikkelder, maar het resultaat is
met het hier gezegde voldoende aange
duid.

naar rechts géén licht zou uittreden, als
de Kerrcel niet aanwezig was. Leggen wc
evenwel spanning aan de plaatjes van de
Kerrcel, dan draait de trillingsrichting
a/«.

Fig. 64
van het gepolariseerde licht en wordt dit
wél ten deele of geheel door het tweede
Nicol doorgelaten.
We kunnen de Kerrcel een zoodanige
hulpspanning geven, dat ongeveer halve
lichtsterkte wordt doorgelaten. Komen
dan bovendien de wisselspanningen van
den televisie-ontvanger op de Kerrcel,
dan zullen deze- varieerende spanningen
de lichtsterkte kunnen varieeren tusschen
groote helderheid en bijna volkomen
duisternis.
Het groote voordeel van het werken
met de Kerrcel boven dat met een glimlamp, is gelegen in de mogelijkheid om
een zéér sterke lichtbron te gebruiken.
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Alleen moet nu nog de in sterkte varieerende lichtstraal, die uit het tweede

meer beeldpunten dan met een schijf van
48 gaatjes. De snelheid, waarmee het

Nicol te voorschijn treedt, telkens op de
juiste plek van een beeldscherm gewor
pen worden. En dit wordt bereikt met het
spiegelrad. Schematisch is dit aangege
ven in fig. 65. Daar vindt men weer terug
de lichtbron 1 en de tusschen lenzen en
Nicolsche prisma’s geplaatste Kerrcel 2.
Het spiegelrad is aangeduid met 3. Op
dit rad bevinden zich .een honderdtal
spiegeltjes, die — zooals in fig. 63 is te
zien, alle met stelschroefjes op den om
trek van het rad in bepaalde standen
kunnen worden geplaatst. Als een licht
straal uit de Kerrcel valt op één der
spiegeltjes, en het rad draait, dan zal
de teruggekaatste straal, als het rad in
fig. 65 draait naar rechts, zich van bene
den naar boven richten en op een scherm
4 een lichtlijn beschrijven van onderen
naar boven. Is nu het volgend spiegeltje
een weinig hellend geplaatst ten opzichte
van het vorige, dan zal de lichtstraal, die
op het volgende spiegeltje’valt, een licht
lijn op het scherm 4 beschrijven, naast de
vorige lichtlijn.
•Elk spiegeltje van het rad van Karolus
doet dus precies hetzelfde als één gaatje
van een Nipkow’sche schijf. En als men
100 spiegeltjes op het rad heeft, krijgen
we 100 lichtlijnen in plaats van de 48 der
Nipkow’sche schijf. De diameter van het
lichtvlekje, dat telkens op het scherm
wordt geworpen, moet dus op 1/100ste
van de schermbreedte worden ingesteld.
Daarmee is, zooals vroeger besproken,
tevens de modulatiefijnheid in de richting
der lichtlijnen bepaald. Met 100 spiegels
op het rad krijgen we ongeveer 4 maal

spiegelrad draait, bepaalt evenals de snel-

Fig. 66. Groote televisie-ontvanger volgens
systeem Karólus-Telefunken, gedemonstreerd
op den Derden Nederlandschen Radio Salon
Mei 1929 te Scheveninger..
De geteleviseerde persoon wordt zichtbaar
op het scherm, terwijl zijn stem hoorbaar is
■uit den luidspreker. Een klein spiegelrad en
de Kerrcel bevinden zich in de kast.
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heid der Nipkow’sche schijf het aantal
geheeie beelden, dat per seconde wordt
geprojecteerd. Dus zijn ook weer onge
veer 1000 toeren per minuut gewenscht.
De zendinrichting van het systeem KaroIus-Telefunken bevat principieel geen
andere bijzonderheid, dan dat ook daar
de Nipkow’sche schijf is vervangen door
een volkomen gelijk spiegel rad als in den
ontvanger. Een smalle lichtbundel van een
sterke lichtbron wordt op het spiegelrad
geworpen en als dit draait, doen de spie
geltjes lichtlijnen wandelen over het ge-

een van dichtbij door één persoon te be
kijken beeld. Het grooter geprojecteerde
beeld wordt toch van zelf ook op grooter
afstand bekeken. Voor het projecteeren op
een scherm is in hoofdzaak de groote
lichtsterkte van belang, die men met het
stelsel van Karolus kan bereiken. De
verhoogde beeldfijnheid beteekent intusschen een kwaliteit der beelden, die het
mogelijk maakt, ook boven het weergeven
van het hoofd van één enkel persoon uit
te gaan; men kan twee of drie personen
gelijktijdig zichtbaar maken.

Fig. 67. Televisie-zender volgens Karolus-Telefunken. In de kast bevindt
zich een booglamp en spiegelrad. De bewegelijke lichtbundel wordt via den
schuinen spiegel (1) op het gelaat van de persoon op den stoel geworpen.
Het van het gelaat gereflecteerde licht, wordt door een spiegel door de zijopening (2) der kast geworpen op de lens (3), die het licht concentreert op
de geheel afgeschermde photocel, welke den zender moduleert. De geteleviseerde persoon spreekt tegen de microfoon (4).
laat van de geteleviseerde persoon. Een
photo-electrische cel vangt het van het
gelaat teruggekaatste licht op. Hier
maakt het spiegelrad alleen ook grootere
lichtsterkte en grootere rasterfijnheid
(grooter aantal beeldpunten) mogelijk.
Het is dus vooral de ontvangapparatuur, die de bijzonderheid van het systeem
vormt. Een lichtsterkte, welke projectie
op een matglas van 30 X 30 cm mogelijk
maakt, beteekent al een grooten stap.
Voor projectie op zichzelf is geen groo
ter aantal beeldpunten noodig dan voor

Toch is ook dit nog ver van het vertoonen van geheeie scènes en voor de
werkelijke uitzending per radio stelt de
verhoogde modulatiefrequentie eischen,
'die reeds tot de moeilijk verwezenlijkbare
behooren.
Wat dat betreft, herinneren juist de
beste resultaten met zulk een tot hoogere
ontwikkeling gebracht televisie-stelsel ons
aan de principieele beperkingen, welke
aan televisie gesteld zullen blijven, zoo
niet geheel nieuwe physische ontdekkin
gen hier te hulp komen.
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HOOFDSTUK XVII.
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Bezwaren van sommige vermeende verbeteringen. — Literatuuropgaven.
de vele hulpmiddelen, die bedacht en
onderzocht zijn, sterk aanbevelen, wat te
bladeren in oudere jaargangen van ons
weekblad „Radio Expres,” dat geregeld
uitvoerige geïllustreerde artikelen erover
heeft gebracht.
Enkele der voornaamste systeembe
schrijvingen noemen wij hier onder:
Systeem Jenkins met draaiende prismaschrijven en lenzenschijf R.-E. 1925, Nos.
35 en 36. Radiobioscoop 1928, No. 28
Scherm van gloeilampjes 1928 No. 47.
Systeem Karolus, Kerrcel, R.-E. 1925,
Nos. 2 en 14, 1928, No. 32. Overzicht
R.-E. 1928, No. 47; 1929, No. 19.
Systeem Baird, R.-E. 1926, Nos. 4 en
36; 1927, No. 31. Kleurentelevisie 1928,
No. 44.
Systeem Alexanderson, zeven golfleng
ten, R.-E. 1927, No. 1. Huiskamertoestel
1928, Nos. 7 en 20.
Systeem Bell Telephone, scherm ge
vormd door gebogen Neonbuis met 2500
contacten. R.-E. 1927, Nos. 28 en 29. Synchroniseering met kwartsoscillator R.-E.
1928, No. 16.
Systeem von Mihaly, Wolframpuntlamp. R.-E. 1928, Nos. 31 en 45. Filmtelevisor 1929, No. 13.
Philipsdemonstratie R.-E. 1928, No. 52.
Zelfvervaardiging van Seleencellen :
R.-E. 1928, No. 51; 1929, No. 2.
Photo-electrische cellen. -R.-E. 1929,
No. 21.

De experimenteerders op televisiege
bied in de verschillende landen hebben
voor en na allerlei denkbeelden ontwik
keld en beproefd, met het doel om betere
resultaten te verkrijgen, dan met de een
voudigste hulpmiddelen voor televisie,
zooals in hoofdzaak door ons beschreven,
mogelijk zijn.
Zoo zijn, ter verhooging van het aan
tal beeldpunten, zonder dat men tot al te
gevaarlijke omwentelingssnelheden komt,
velerlei mechanismen bedacht, waarbij
verschillende gaatjesschijven, of een
gaatjesschijf en een schijf met lang
werpige spleten ten. deele vóór elkaar
worden geplaatst en met verschillende
snelheden worden aangedreven. Dit zijn
methoden, die er op papier heel aardig
uit zien, maar die vermoedelijk al heel
weinig kans hebben om tot practisch
bruikbaar resultaat te voeren. De nauw
keurigheid, waarmee dergelijke schijven
vlak gemaakt moeten zijn, is één be
zwaar. Het lichtverlies, dat ontstaat door
het licht door twee achtereenvolgende
openingen te laten vallen (vergelijk het
opgemerkté bij figuren 16 en 17) is een
nog principieeler bezwaar.
Zoo moet men wel in het oog houden,
dat niet alle meer ingewikkelde stelsels
daarom per sé beter zijn dan de hier be
schouwde, eenvoudige toestellen.
Wij kunnen overigens ieder, die zich
eenigszins op de hoogte wil stellen van

Boekuitgaven op Radio-gebied van N. Veenstra.
•>x<-

HET DRAADLOOS AMATEURSTATION, door J. Corver (zevende
druk, van het eerste deel is een geheel herziene en bijgewerkte druk
ter perse). Twee deelen.
Prijs per deel: in geïllustreerden omslag f 2.50, geb. £ 3.50.
KORTEGOLF-ONTVANGST, door J. J. Numans (derde druk ter
perse).
Prijs f 4.— ingenaaid en f 5.50 gebonden.
HET ZENDEND AMATEURISME IN NEDERLAND, door W.
Keeman.
Prijs £ 1.50.
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Geen toestel voor
Televisie ontvangst
/

is compleet zonder

SLOT
Condensatoren en Transformatoren
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Alle artikelen door ons geleverd
worden onbeperkt gegarandeerd.
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Vraagt onze gratis prijscourant.
Levering uitsluitend via den handel.
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