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VOORWOORD

Dit boek bevat naast de zwart-wittelevisietechniek tevens de grondslagen van de kleurentelevisietechniek. Aangezien er geen principieel onderscheid te maken is tussen de zwart
wit- en de kleurentelevisie en deze laatste voornamelijk een verfijning van de eerste be
tekent. is de kleurentelevisietechniek in de verschillende hoofdstukken verwerkt. Zo wordt
bijvoorbeeld in het hoofdstuk over beeldbuizen de kleurenbeeldbuis en haar werking be
handeld, in het hoofdstuk over signaal-ruisverhouding bij televisie de problemen, die op
treden bij ruis in kleursignalen, enzovoorts. Een speciaal probleem vormt bij de kleuren
televisie de overdracht van de kleurinformatie met de helderheidsinformatie via een enkel
kanaal. Aan dit probleem is een apart hoofdstuk gewijd.
In dit boek zijn verschillende resultaten van eigen onderzoekingen en ervaringen ver
werkt. De optische en elektronenoptische principes worden behandeld en de fundamentele
problemen, die optreden bij het opnemen en weergeven van beelden. Voorts worden de
opname- en weergavetechniek uitvoerig behandeld, evenals de elementen, die noodzakelijk
zijn voor de werking van de opname- en weergavebuizen. De fundamentele problemen van
de kleurentelevisietechniek worden uitvoerig besproken met inbegrip van de verschillende
kleurensystemcn, die mogelijk zijn. Juist over deze problemen moet eenieder die zich met
de kleurentelevisietechniek bezighoudt, goed geïnformeerd zijn. De kleurentelevisietech
niek is veel gecompliceerder dan de zwart-wittelevisietechniek en eist in de eerste plaats een
volledige kennis van de grondslagen.
In dit boek worden voor zover mogelijk wiskundige afleidingen vermeden, daar het in
eerste instantie bedoeld is voor technici. De wiskundige formules die in de tekst voorkomen,
zijn eenvoudig te begrijpen.
w. dillenburger
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1. INLEIDING

Door hel grote aantal in gebruik zijnde televisieontvangers is het principe van de televisie
uitzending bij de meeste mensen met enige technische interesse bekend. Met behulp
van een televisiecamera wordt de bewegende scène (het beeld) opgenomen. De lichtindrukken van dit beeld worden omgezet in elektrische spanningspulsen (het beeldsignaal), die via
een informatiekanaal (kabel) naar de zender worden geleid. De zender straalt het signaal
uit met behulp van een draaggolf. De gemoduleerde draaggolf wordt door de televisie ont
vanger opgevangen. Tenslotte wordt het signaal weer omgezet in een optisch beeld. Bij een
televisieuitzending kan men de volgende problemen onderscheiden:
1. de omzetting van het licht in een elektrisch signaal in de beeldopnamebuis of in de foto
cel van een filmaftaster;
2. de verwerking van het signaal in een daarvoor geschikte videoversterker (volgens een
bepaalde norm) met inbegrip van de verschillende omschakel- en regelmogelijkheden voor
verschillende signaalbronnen;
3. de overdracht van het signaal over grote afstanden, hetgeen kan gaan plaatsvinden
via kabels of via draadloze verbindingen met behulp van straalzenders;
4. de uitzending van het signaal door een televisiezender voor een bepaald verzorgings
gebied ;
5. de ontvangst van het signaal door de televisieontvanger, hetgeen nog mogelijk moet
zijn bij een zo klein mogelijke veldsterkte van het zendersignaal;
6. de versterking en demodulatie van het signaal in de ontvanger en het omzetten van het
signaal in lichtindrukken op het scherm van de beeldbuis;
7. het vastleggen (registreren) van het signaal. Dit kan fotografisch, elektronisch of mag
netisch gebeuren. Hierdoor kunnen opname en weergave van een programma op verschil
lende tijdstippen plaatsvinden. Bovendien is een herhaling van een uitzending hierdoor een
voudig mogelijk. Dit is van belang voor het samenstellen van een programma en voor het
vlotte verloop van de uitzending van een programma.
Als men slechts de beschikking heeft over één transmissiekanaal, kan de overdracht van
de diverse op de verschillende plaatsen van het beeld optredende helderheden slechts na
tuurgetrouw plaatsvinden indien dit na elkaar wordt gedaan. Dit maakt een periodieke af
tasting van het beeld noodzakelijk, welke zoals bekend is lijnsgewijze plaatsvindt.
De omzetting van de helderheden in elektrische spanningspulsen vindt in de meeste in
televisiestudio’s gebruikte camera’s als volgt plaats. Met behulp van een fotogevoelige laag
en een elektronenoptiek, wordt uit het optische beeld een elektronisch beeld gevormd,
waardoor op een geschikte vlakke elektrode een ladingsbeeld ontstaat. Dit ladingsbeeld
wordt door een fijne elektronenstraal lijnsgewijze afgetast. Hierdoor wordt in de uitgangstroomkring een beeldsignaal verkregen.
Het aftasten van een film gebeurt meestal zo dat men met een eveneens elektronisch op13

gewekte lichtstip, die op de film wordt afgebeeld. deze lijnsgewijze aftast. Het licht dal door
de film valt wordt dan door een fotogevoelige cel omgezet in elektrische spanningspulsen
d.w.z. in een beeldsignaal.
Het feit dat de helderheidswaarden van het beeld slechts na elkaar overgedragen kunnen
worden, eist een nauwkeurige gelijkloop, zowel in plaats als in tijd, van de elektronenstraal
aan de opnamezijde en de elektronenstraal die in de ontvanger de overeenkomstige lichtindrukken op de beeldbuis veroorzaakt. De opname en de weergave van het beeld moeten
dus gesynchroniseerd zijn, hetgeen een zeer ingewikkeld probleem vormt.
De hier in het kort genoemde belangrijkste problemen kunnen worden gesplitst in een
zeer groot aantal deelproblemen, die vaak op zeer verschillende manieren kunnen worden
opgelost. Speciaal horen hierbij problemen aangaande gradatie, signaal-ruisverhouding.
beeldgeometrie. de gevoeligheid van ontvangers voor pulsstoringen. constante of frequentiegemoduleerde stoorsignalen. het probleem van de kleurenoverdracht. enz. Al deze pro
blemen worden in de desbetreffende hoofdstukken van het boek uitvoerig behandeld, waar
bij de schakeltechnische oplossingen in principe zullen worden aangegeven.
Bij iedere omzetting van de ene fysische grootheid in de andere, zoals bijvoorbeeld van
licht in elektriciteit of omgekeerd, en bij de overdracht van signalen ontstaan fouten en
ongewenste bijverschijnselen. Het is de taak van de televisietechnici om alle fouten en bij
verschijnselen zo klein mogelijk te houden, dus om een zo goed mogclijke. of tenminste een
aanvaardbare beeldweergave te verkrijgen.
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2. NOODZAKELIJKE BEGRIPPEN UIT DE VERLICHTINGS
TECHNIEK. DE COLORIMETRIE EN DE FOTOGRAFIE

2.1. AARD EN EIGENSCHAPPEN VAN HET LICHT

Natuurlijk licht bestaat uit een zeer groot aantal onsamenhangende lichtflitsen. Iedere
lichtflits bestaat uit een golftreintje van een loodrecht op zijn voortplantingsrichting trillen
de elektromagnetische golf. Dit wordt een lichtquant genoemd. Ieder golftreintje heeft een
elektrische veldvector met een bepaalde fase en trillingsvlak. Men noemt dit gepolari
seerd. De verschillende lichlquanten hebben ieder een bepaalde golflengte en een wille
keurige fase en trillingsvlak ten opzichte van elkaar Het oog neemt elektromagnetische
trillingen met golflengten tussen 400 en 700 nm als licht waar. Golven met kortere resp.
langere golflengte spelen een rol als ultraviolet resp. infrarood licht.
De richting van de energiestroom loodrecht op het trillingsvlak van de elektrische en
magnetische veldvector wordt de lichtstraal genoemd. De energiestroom van een puntvor
mig gedachte lichtbron breidt zich rechtlijnig uit. hetgeen betekent dat de afzonderlijke golftreintjes bolvormige golven zijn. De samenstelling van de lichlquanten die door een licht
bron worden uitgezonden, kan heel verschillend zijn. Het licht is wit als het aantal lichtquanten van een bepaalde golflengte, dat in een bepaalde tijd wordt uitgestraald, voor iedere golf
lengte van het zichtbare spectrum ongeveer even groot is. Men noemt dit een ‘constante
energieverdeling' of een ‘constante spectrale verdeling’. Als er echter golftreintjes van een
deel van het spectrum in het geheel niet of slechts weinig voorkomen ervaren we het licht
als gekleurd. De straling is ‘monochromatisch’ (eenkleurig), als er slechts één golflengte in
voorkomt.
Iedere lichtstraal die op een voorwerp valt wordt hierdoor voor een deel gereflecteerd.
De reflectie is gericht of diffuus al naar gelang het oppervlak van het voorwerp glanzend of
mat is. Geheel diffuse verstrooiing treedt op aan een vlak als dit onder iedere hoek bekeken
even helder lijkt. Het deel van de op een voorwerp vallende straal, dat niet wordt gereflec
teerd, dringt in het voorwerp door. De doorvallende straal wordt gebroken als hij niet
loodrecht, dus scheef, invalt. Zijn richting is dus ten opzichte van de invallende straal ge
wijzigd. Afhankelijk van de samenstelling en de afmetingen van het voorwerp wordt het
doorvallend licht geheel geadsorbeerd (bijv, bij metalen) of het wordt slechts gedeeltelijk
geadsorbeerd en voor de rest doorgelaten (bijv, bij glas). De reflecterende voorwerpen
worden voor ons zichtbaar door de gereflecteerde stralen van het opvallende licht die ons
oog bereiken. Deze voorwerpen geven dus in tegenstelling tot een lichtbron, geen licht af.
Indien het voorwerp de straling afhankelijk van zijn golflengte meer of minder sterk
reflecteert kan het. afhankelijk van de energieverdeling van de gereflecteerde straling, een
bepaalde kleur hebben. Zo lijkt een voorwerp bijv, rood als voornamelijk de langere golven
van de straling gereflecteerd worden.
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2.2. HET OOG

Zoals bij ieder fototoestel wordt in het oog met behulp van een lens een beeld op het net
vlies gevormd. Het netvlies is bedekt met een groot aantal staafjes en kegeltjes. Helderheid
en kleur worden met de kegeltjes waargenomen als de helderheid groter is dan 30 lux. De
staafjes maken het mogelijk iets waar te nemen bij zeer lage helderheden. Ze zijn niet gevoe
lig voor kleuren. De grens van het zien met behulp van de staafjes ligt bij 3 lux. In het gebied
tussen 3 en 30 lux neemt de kleurgewaarwording met toenemende helderheid toe. Via de
oogzenuw gaan de lichtindrukken naar de hersenen om geïnterpreteerd te worden.
Fig. 2.1 geeft de relatieve gevoeligheid van het oog voor iedere golflengte in het zichtbare
gebied. De gevoeligheid komt hierbij overeen met de reciproke waarde van het relatieve
vermogen van een monochromatische straling (straling met een bepaalde golflengte), diegemeten ten opzichte van de golflengte waarvoor het oog zijn maximale gevoeligheid heeft nodig is om steeds dezelfde helderheidsindruk te veroorzaken. De gevoeligheid wordt
gelijk aan 1 gesteld voor de golflengte van 555 nm (1 nm = 10"9 m). De ooggevoeligheidskromme vormt de grondslag voor alle lichttechnische begrippen, aangezien deze slechts op
basis van de fysiologische eigenschappen van het oog gedefinieerd kunnen worden.

2.3. VERLICHTINGSTECHNIEK

De voorwerpen, die we gewoonlijk waarnemen bij normale helderheid, zijn meestal ge
kleurd.
Het zien van een voorwerp is afhankelijk van de aanwezigheid van een of andere licht
bron. Dit kan bijv, de zon zijn, een lamp of het scherm van een televisieontvanger.
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Fig. 2.1. Spectrale ooggevoeligheidskromme. a. veel licht; b. weinig licht.
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Van iedere lichtbron gaat een lichtstroom uit.
De lichtstroom. De lichtstroom is het door een lichtbron uitgestraalde, fotometrisch ge
wogen. vermogen. Iedere fotometrische meting is gebaseerd op de internationaal vastge
legde spectrale gevoeligheidskromme van het oog voor grote helderheden.
De lichtsterkte. De lichtsterkte is het quotiënt van de in een bepaalde richting uitgeStraalde lichtstroom en de hierdoor omvatte ruimteboek. De afmetingen van de lichtbron dienen
hierbij klein te zijn ten opzichte van de afstand waarop gemeten wordt. Dit is het geval als
het meetresultaat bij een willekeurige vergroting van de meetafstand niet meer verandert
dan de fotometrische meetnauwkeurigheid.
De ruimteboek. We denken ons een puntvormige lichtbron L, die naar alle kanten even
veel licht uitstraalt, geplaatst in het middelpunt van een bol. Ze belicht deze bol van binnen
gelijkmatig. De bol heeft een straal r = 1 m. Zijn oppervlakte is dan 4n. De openingshoek
van een cirkelcilindrische kegel, waarvan de top samenvalt met de lichtbron L. noemen we
co. De snijlijn van de kegel met de bol is een cirkel. Het deel van de ruimte dat door de kegel
wordt ingesloten, heet de ruimteboek co. Zijn grootte wordt vastgelegd door het vlak dai hij
uit de bol snijdt (fig. 2.2).
co = 2rc (1 - cos a)

(2.1)

De verlichtingssterkte van een vlak. De verlichtingssterkte van een vlak is het quotiënt van
de op het vlak vallende lichtstroom en de grootte van het vlak.
Ieder beeldpunt van het door het oog omvatte gezichtsveld heeft een bepaalde luminantie.
Het oog waardeert deze luminantie met een helderheid. De luminantie is dus de primaire
fysische grootheid, de helderheid de secundaire subjectief waargenomen grootheid. In het
algemeen spraakgebruik wordt vaak voor luminantie ook het woord helderheid gebezigd.
De luminantie van een vlak A\. De luminantie van een vlak Ai wordt, in een bepaalde
richting die een hoek a maakt ten opzichte van de normaal, gegeven door het quotiënt van
de lichtsterkte in deze richting en de loodrechte projectie van het vlak op een - op deze
richting loodrecht staand - vlak Az (zie fig. 2.3).

0

cos a

1-cos a

4

A,
a

A2
Fig. 2.2. Bij de definitie van de ruimteboek co.

Fig. 2.3. Bij de definitie van de luminantie.
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De luminantie van een vlak is onafhankelijk van de richting als ze het opvallende licht vol
ledig diffuus reflecteert, aangezien de hoek a steeds gelijk is aan de hoek /?. Hetzelfde geval
treedt op als een lichtgevend plat vlak het door haar uitgestraalde licht over alle richtingen
gelijkmatig verdeelt (cosinusstraler).
De lichthoeveelheid. De lichthoeveelheid is het produkt van de lichtstroom van een licht
bron en de tijd gedurende welke deze uitgestraald wordt.
De specifieke lichtstroom van een lichtbron. De specifieke lichtstroom van een lichtbron is
het quotiënt van de door haar uitgestraalde totale lichtstroom en het aan haar toegevoerde
vermogen.
Het contrast. Het contrast tussen twee verschillende vlakken van constante luminantie in
een beeld is de verhouding van de grootste tot de kleinste luminantie.
Het maximale contrast is de verhouding van de grootste tot de kleinste in een beeld voor
komende luminantie. Bij een goede foto ligt dit ongeveer bij 30:1.
Het detailcontrast is de verhouding van de luminanties van twee dicht bij elkaar liggende,
relatief kleine vlakjes, bijv. 0,03-0.1 % van het beeldvlak.
Het detailcontrast is van belang voor beeldbuizen. Het wordt hierbij begrensd door de
halo, die veroorzaakt wordt doordat de heldere beeldpunten de donkere beeldpunten ver
lichten.
Het in een donker vertrek aan een lichtend voorwerp gemeten contrast (televisiebeeld)
wordt door opvallend licht verminderd en wel meer naarmate het opvallende licht ster
ker is.
Voor het opgeven van contrasten wordt vaak gebruik gemaakt van de briggse logaritme
(logaritme met grondtal 10) van het contrast. Voor een normaal landschap bedraagt deze
grootheid 0,8-1, voor een portret met zwarte kleding ongeveer 2,5. In een televisiestudio
bedraagt hij gemiddeld 1,5.

2.4. EENHEDEN IN DE VERLICHTINGSTECHNIEK

De eenheid van lichtsterkte is de ‘nieuwe kaars’ (candela). Per definitie heeft een zwart
lichaam van 1 cm2 bij een absolute temperatuur van 2046°K een lichtsterkte van 60 ‘can
dela’.
De eenheid van ruimteboek wordt gegeven als de hoek van de lichtkegel, indien de door
de kegel omvatte boog gelijk is aan de straal van de bol in welks middelpunt de lichtbron
zich bevindt.
De eenheid van lichtstroom is de ‘lumen’. Dit is het vermogen dat een puntvormige
lichtbron met een sterkte van een candela uitstraalt in de eenheid van ruimteboek.
De eenheid van verlichtingssterkte is de ‘lux’. Deze wordt bereikt als een lichtstroom van
1 lumen een vlak van 1 m2 gelijkmatig verlicht.
Een verlichtingssterkte van 1 ‘phot’ wordt verkregen als de lichtstroom van 1 lumen een
vlak van 1 cm2 egaal verlicht.
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De lichthoeveelheid van 1 lumenuur wordt bereikt als 1 lumen gedurende 1 uur uitge
straald wordt.
De eenheid van luminantie is de ‘stilb’. Deze wordt bereikt als een lichtbron vlakken heeft

met een lichtsterkte van een candela/cm-2. De grootheid —-— stilb wordt ‘apostilb’ ge
noemd.
1047ü

2.5. BEGRIPPEN UIT DE COLORIMETR1E

De kleur {kleurindruk). Kleur is een door het oog verkregen zintuigelijke waarneming. Het
is die gewaarwording van een voor het oog structuurloos schijnend deel van het gezichts
veld. waardoor dit deel bij eenogige waarneming te onderscheiden is van aangrenzende
eveneens structuurloze delen van het gezichtsveld. De door het oog waargenomen helder
heid van de kleur is in dit geval in deze beide delen van het gezichtsveld even groot. Een ge
kleurd vlak moet ook altijd een bepaalde helderheid voor het oog bezitten, wil het waar
neembaar zijn.
De kleurprikkel. Kleurprikkels zijn stralingen die door rechtstreekse prikkeling van het
netvlies een kleurindruk kunnen opwekken. Onzichtbare stralingen, bijv, in het ultraviolet
welke fluorescentie kunnen veroorzaken, zijn dus geen kleurprikkels.
De kleurvalentie. Kleurprikkels worden door het oog op een bepaalde manier gewaar
deerd. Dit vindt plaats door de gelijktijdige waardering volgens normaliter drie ver
schillende spectrale gevoeligheidskrommen. De drie op deze manier opgewekte indrukken
worden samengesteld tot een indruk, die kleurvalentie wordt genoemd. De kleurvalentie is
dus datgene wat het oog waarneemt.
Tengevolge van psychologische en fysiologische oorzaken kan een kleurprikkel verschil
lende kleurvalenties opwekken. Dezelfde kleurvalentie kan worden opgewekt door ver
schillende samen optredende kleurprikkels. Als dit het geval is, zijn de ontstane kleur
valenties voorwaardelijk gelijk. Kleurvalentie, die worden veroorzaakt door dezelfde
kleurprikkels. zijn onvoorwaardelijk gelijk.
De kleursoort. Kleurvalenties, die slechts verschillen door hun helderheid, hebben de
zelfde kleursoort.
De lichtsoort. Lichtbronnen met dezelfde relatieve spectrale energieverdeling hebben
dezelfde lichtsoort.
De kleurtemperatuur. De kleurtemperatuur van een lichtbron is die temperatuur van het
‘zwarte lichaam’ waarbij dit een straling uitzendt met dezelfde kleursoort als de desbetref
fende lichtbron. Denk hierbij bijv, aan een rood gloeiend (lage temperatuur) en aan een
witgloeiend (hoge temperatuur) lichaam.
Een ‘zwart lichaam’ is bijvoorbeeld een van binnen beroette holle bol. waarin zich een gat
bevindt dat een diameter heeft, die klein is ten opzichte van de diameter van de bol. Voor
waarde is dat alle lichtstralen die door het gat in de bol vallen binnen in de bol ten gevolge
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van meervoudige reflectie volledig geadsorbeerd worden. In dit geval lijkt het gat volkomen
zwart.
De kleurtoon. De kleurtoon is de eigenschap waardoor een bonte kleur zich onderscheidt
van wit (grijs). Kleurvalenties. die door dezelfde bonte kleur tot wit (grijs) gecompenseerd
kunnen worden, hebben dezelfde kleurtoon.
De dominerende golflengte. De golflengte van de spectrale kleur, die met wit additief ge
mengd dezelfde kleurvalentie bezit als de te vergelijken kleurprikkel, wordt de dominerende
golflengte genoemd.
De kleurverzadiging. Met kleurverzadiging wordt bedoeld de mate van felheid van een
kleur ten opzichte van even helder wit (grijs).
Men neemt bijvoorbeeld hel monochromatische licht dat door een projector op een
scherm wordt geworpen en hierdoor volledig wordt gereflecteerd. Men mengt dit licht
additief met het licht van een tweede projector, waarvan de lamp een kleurtemperatuur
heeft, die overeenkomt met het witpunt in het kleurendiagram (fig. 2.5). Indien men nu de
lichtstroom van de tweede projector varieert, verandert de kleurverzadiging maar niet de
kleurtoon. Fig.2.4 toont als voorbeeld de spectrale energieverdeling van wit licht (kromme
a). van geel licht met kleine verzadiging (kromme b) en van sterk verzadigd geel licht
(kromme c).
De begrippen kleurtoon (Eng. hue) en kleurverzadiging (Eng. saturation) worden vaak
gebruikt om een kleursoort aan te duiden. Deze twee grootheden worden bij het NTSCkleurentelevisiesysteem overgedragen om de kleursoorten te verkrijgen, die bij ieder punt
van het beeldscherm horen. Deze overdracht komt tot stand doordat de kleurendraaggolf
in fase (kleurtoon) en in amplitude (kleurverzadiging) gemoduleerd wordt.
De grondkleuren. Voor iedere kleurvalentie is het mogelijk om door additieve menging
een reversibele, eenduidige betrekking te vinden met drie gunstig gekozen componenten
als referentiekleuren. Dit zijn de grondkleuren. Voorde grondkleuren geldt de voorwaarde,
dat geen van de drie kan worden samengesteld door additieve menging van de twee andere.
De grondkleuren zijn gebaseerd op de primaire kleurprikkels, waarvoor hetzelfde geldt.
Additieve en subtractieve kleurmenging. Additieve menging treedt op als men bijv, het
licht van drie verschillende projectoren, die voorzien zijn van drie verschillend gekleurde
glazen vensters, op hetzelfde vlak projecteert. Dit in tegenstelling tot subtractieve kleur
menging die optreedt als een wit voorwerp bekeken wordt door verschillende op elkaar lig
gende kleurfilters van verschillende kleur. Tot nu toe wordt bij kleurentelevisie alleen ge
bruik gemaakt van additieve kleurmenging.
Het oog heeft de eigenschap drie dicht bij elkaar liggende zeer kleine vlakjes met verschil
lende kleursoorten als een enkele kleurvalentie te ervaren, indien de vlakjes zo klein zijn dat
ze bij een gegeven kijkafstand niet meer door het oog afzonderlijk waar te nemen zijn. In
dit geval treedt er ook additieve kleurmenging op.
Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt bij de kleurenbeeldbuis. Hierbij worden
namelijk aan ieder beeldpunt drie deelpuntjes toegevoegd met de grondkleuren rood,
groen en blauw.
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Fig. 2.4. Energie-golflengtekrommen voor wit en voorgeel met verschillende verzadiging.

Als gestandaardiseerde grondkleuren, waarop iedere kleurmeting gebaseerd is, zijn de
kle'urprikkels van de volgende grondkleuren vastgelegd:
1. rood: = 2 = 700 nm
met relatieve stralingsintensiteit 73,042;
2. groen : = 2 = 546,1 nm
met relatieve stralingsintensiteit 1,3971;
3. blauw: = 2 = 435,8 nm
met relatieve stralingsintensiteit 1,0.
De kleuren valenties van de spectrale kleuren zijn gebaseerd op deze grondkleuren. Iedere
reële kleursoort ontstaat door additieve menging van de desbetreffende spectrale kleuren,
aangezien iedere kleurprikkel kan worden opgevat als de som van spectrale kleurprikkels.
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Fig. 2.5. Het klcurendiagram.
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De voorstelling van de verschillende kleursoorten. Iedere kleur heeft een kleursoort en voor
het oog een helderheid. In veel gevallen en speciaal bij de kleurentelevisietechniek is de
gebruikte voorstelling van de kleursoorten alleen, zonder de helderheid, voldoende. Het
kleurendiagram dat op deze manier verkregen wordt is algemeen ingeburgerd. Hierin is aan
ieder punt (kleurpunt) een kleursoort toegevoegd en omgekeerd. De afbeelding vindt plaats
in een rechthoekig coördinatenstelsel, waarbij de trichromatische kleurcoördinaten x en y
respectievelijk als abscis en als ordinaat zijn gekozen. In dit kleurendiagram vormen de
punten van de (fictieve) referentiekleuren een rechthoekige gelijkbenige ‘kleurendriehoek’
waarvan de schuine zijde in de gebruikte afbeeldingen wordt weggelaten (fig. 2.5).
De trichromatische coördinaten van alle spectrale kleuren vormen in het kleurendiagram
een gebogen lijn. De verbindingslijn tussen zijn eindpunten is de zogenaamde purperlijn.
Het vlak, dat door deze figuur wordt omsloten, bevat de kleurpunten van alle reële kleur
soorten. Punt E is het witpunt, dat wil zeggen kleurloos. Voor dit punt is de spectrale
energieverdeling binnen het zichtbare gebied constant.
In fig. 2.5 zijn langs de spectrale kleurenkromme lichtgolflengten in nm aangegeven.
Daar op de purperlijn geen spectrale kleuren liggen, duidt men hier de dominerende golf
lengte aan als de spectrale golflengte die men vindt door een lijn te trekken door het desbe
treffende punt en het witpunt en het snijpunt te bepalen met de spectrale kleurenkromme.
Ter onderscheiding voegt men aan deze golflengte een minteken toe.
Uit het kleurendiagram kan men voor ieder punt de verzadiging van de desbetreffende
kleur in procenten bepalen. Hiertoe trekt men een rechte (zie fig. 2.5) door het kleurpunt A
en het witpunt E en verlengt deze tot ze de spectrale kromme in B snijdt. De verzadigingsgraad is nu de verhouding van de afstand van punt A (het kleurpunt) tot punt E en de af
stand van punt E (het witpunt) tot punt B.
De primaire kleuren voor de kleurentelevisie. Deze zijn voor rood, groen, blauw en referentiewit (standaardwit C) in het kleurendiagram vastgelegd door de volgende coördina
ten, waarbij z = 1 - (x 4- y):
rood:
groen:
blauw:
wit:

x =
x =
x =
x=

0.67; y = 0,33;
0,21; y = 0,71;
0,14; y = 0,08;
0,31; y = 0,316;

z=
z=
z=
z=

0;
0,08;
0,78;
0,347.

In fig. 2.6 is de driehoek, die hierdoor ontstaat, aangegeven. Binnen deze driehoek liggen
alle kleuren die overgedragen kunnen worden. Hiertoe behoren dus niet de zuiver spectrale
kleuren, maar dit is praktisch geen bezwaar, daar de meest voorkomende kleursoorten
binnen de kromme g liggen.
Fig. 2.7 toont de spectrale verdelingskrommen van de primaire kleuren voor de kleuren
televisie. Zie hfdst. 19.2.
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Fig. 2.6. De primaire kleuren van de kleurentelevisie en het vlak van de in de natuur meest voorko
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Fig. 2.7. De energie-golflengtekrommen. die overeenkomen met de primaire kleuren van de kleu
rentelevisie.

2.6. BEGRIPPEN UIT DE FOTOGRAFIE

Als een voorwerp fotografisch is vastgelegd, bijv, in de vorm van een dia. zijn een aantal
kenmerken vast te stellen die bepalend zijn voor het beeld dat bij projectie van de dia van het
voorwerp gevormd wordt. Deze kenmerken zijn de volgende.
De transmissiefactor. De transmissiefactor geeft de verhouding aan van het opvallende
en doorgelaten licht. Dit is altijd een echte breuk. Men kan de transmissiefactor bepalen
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voor ieder beeldpunt en een ‘gemiddelde transmissiefactor’ voor het totale beeld.
De zwarting. De zwarting is de briggse logaritme van de reciproke waarde van de trans
missie. De zwarting is dus 1 als slechts een tiende deel van het opvallende licht doorgelaten
wordt.
In een zwart-witfilm is de minimaal optredende zwarting 0.2 en de maximale 3,5. Meestal
ligt de zwarting tussen 0,5 en 2,5. Door de Duitse firma Fernseh GmbH, is voorgesteld om,
in verband met de signaal-ruisverhouding, die in een televisiebeeld optreedt, voor televisie
films een zwarting toe te laten tussen 0,3 en 2,0. Een internationale commissie heeft een
zwarting tussen 0,25 en 1,85 aanbevolen. Een belangrijk punt is dat het oog zwartingsverschillen van gelijke grootte over een groot helderheidsbereik even goed kan onderscheiden.
Het oog ervaart dus bij een lineaire toename van de luminantie van een vlak een logarit
misch stijgende helderheidstoename.
Het zwartingsbereik. Het zwartingsbereik is het verschil tussen de maximale en de mini
male zwarting. Het zwartingsbereik van een televisiefilm moet dus volgens de aangegeven
waarden van de maximale en de minimale zwarting 1,6 a 1,7 bedragen.
De grijsschaal. Een grijsschaal (fig. 2.8a) is een reeks van op elkaar aansluitende bijv,
rechthoekige vlakken met toe- of afnemende zwarting. Een grijsschaal is lineair als het
zwartingsverschil van stap tot stap (dus tussen 2 naast elkaar gelegen vlakken) even groot
is. Dit is dus het geval als de zwartingen bijv, de volgende waarden hebben: 0 - 0.1 - 0,2 0,3 - enz. De lichtstroom van een constante lichtbron, die door de verschillende stappen van
een grijsschaal gaat, neemt dus bij lineair toenemende zwarting logaritmisch af (fig. 2.8b).
Voor het weergeven van een beeld zijn tien grijsstappen reeds voldoende. Het aantal grijs
stappen, dat het oog kan onderscheiden, hangt af van de helderheid van de lichtbron. Bij
zeer grote en zeer kleine verlichtingssterkte neemt het onderscheidingsvermogen van het
oog voor gelijke zwartingsverschillen af.
100

%
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t

50

0
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Fig. 2.8a. Een grijsschaal met vijf trappen; b. het verband tussen lichtstroom en zwarting.

Het gamma. Het gamma is een voor de televisietechniek belangrijke grootheid, die nauw
verband houdt met de gradatie van het weergegeven beeld.
Bij een fotografische plaat is de zwarting afhankelijk van de belichting. De belichting
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wordt gemeten in luxseconde. De gevoelige laag ontvangt een bepaalde verlichtingssterkte
in lux. Deze verlichtingssterkte is gedurende een bepaalde tijd, de belichtingstijd, aanwezig.
Men zet nu in een rechthoekig coördinatenstelsel de zwarting uit tegen de briggse logaritme
van de belichting. In het ideale geval zal dit verband tussen zwarting en belichting een rechte
door de oorsprong zijn. Deze rechte sluit een hoek in met de x-as. De tangens van deze
hoek wordt aangeduid met gamma = y. Uit deze overwegingen en de definities blijkt dat
bij een waarde van y = 1 de transmissie omgekeerd evenredig is met de verlichtingssterkte
van de verschillende beeldelementen en dus met de verlichting. Van het negatief dat bij
het fotografische proces ontstaat, wordt een positief verkregen door het proces nog
maals te herhalen (kopiëren). Als het gamma van de zwartingskromme 1 is en het kopieerproces van het negatief praktisch identiek is met het opnameproces. dus ook plaatsvindt
met een gamma = 1. komt de toename van de helderheden van een gefotografeerde grijsschaal overeen met dezelfde toename van de grijswaarde van het uit het negatief vervaar
digde positief.
y

104
103

102
10
1

1 10 102 103 104 105x
Fig. 2.9. Het verband tussen ingangs- en uitgangsgrootheid bij verschillende waarden van gamma
op logaritmische schaal.

De waarde van gamma die we in werkelijkheid bereiken na het ontwikkelen van een
negatief is afhankelijk van het fotomateriaal en van de ontwikkeltijd. Gamma kan zowel
groter als kleiner dan 1 worden. Indien gamma groter of kleiner is dan 1 is het verband
tussen de transmissie en de belichting niet meer lineair. Het verband tussen deze twee
grootheden is een machtsfunctie geworden. Een normaal negatief wordt ontwikkeld tot
een gamma van 0.6 a 0,7. Fig. 2.9 geeft op logaritmische schaal het verband tussen de groot
heden bij verschillende waarden van gamma. Fig. 2.10 geeft dezelfde karakteristieken, maar
nu op lineaire schaal. Men kan hieruit opmaken, dat men een gamma
1 kan bereiken
door het samenvoegen van een aantal processen. Zo leveren een fotografisch negatief met
een y = 0,7 en een afdruk met een y = 1.43 samen een y — 1. De verhouding tussen de hel
derheden van willekeurige beeldpunten in het weergegeven beeld is dan weer gelijk aan de
verhouding van de helderheden van de desbetreffende beeldpunten in het opgenomen
beeld.
25

Fig. 2.10. Het verband tussen ingangs- en uitgangsgroolheid bij verschillende waarden van gamma
op lineaire schaal.
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Fig. 2.11. Een voorbeeld van een zwartingskromme van een fotografische plaat.
In feite wordt bij een fotografisch proces geen constante waarde van gamma bereikt. De
zwartingskromme heeft zowel boven als onderaan een afwijkende helling. Er kan zelfs bij
toenemende belichting een maximum bereikt worden, waarna de zwarting weer afneemt.
Dit laatste heet solarisatie. Bij kleinere waarden van de belichting heeft de zwarting een
zgn. drempel. Fig. 2.11 toont een zwartingskromme van een bepaald negatief.
Na ontwikkeling ontstaat er in iedere film een minimale en een maximale zwarting. Waar
deze waarden van de zwarting liggen is afhankelijk van de belichting en van de ontwikkeltijd. Bij toename van deze grootheden verschuiven de zwartingswaarden langs de kromme
naar boven. Om een meetbare zwarting te krijgen is een minimale belichting noodzakelijk.
Men zegt dat het fotografische materiaal een drempelwaarde heeft. De bovenstaande
zuiver fotografische beschouwingen kunnen nu eenvoudig worden toegepast op de tele
visietechniek.
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De waarden van de helderheid in de verschillende punten van de over te dragen scène wor
den omgezet in spanningen en omgekeerd worden in de ontvanger de spanningen omgezet
in helderheden. Het verband tussen de helderheden en de hieruit ontstane spanningen is
meestal verre van lineair. Ditzelfde geldt voor het omgekeerde proces. Zo volgt de omzet
ting van spanningen in helderheden in een beeldbuis een machtsfunctie met een exponent
van 2 a 2.5, als er geen licht van buitenaf op de beeldbuis valt. Dit geldt voor de statisch op
genomen karakteristiek die het verband aangeeft tussen helderheid en stuurspanning, als
het nulpunt van de stuurspanning overeenkomt met die voorspanning van de Wehneltcilinder, waarvoor de straalstroom precies nul is. De statische karakteristiek wordt bepaald
door de voorspanning te variëren en te meten welke helderheid bij iedere spanning hoort
als het beeldscherm egaal verlicht is.
Bij bepaalde opnamebuizen is het verband tussen de grootte van het beeldsignaal en de
verlichting van de fotogevoelige laag lineair; bij andere is dit echter niet het geval. Hierop
wordt nader ingegaan in het hoofdstuk over opnamebuizen.
Gewoonlijk kiest men de vorm van de karakteristiek van het gehele systeem tot en met de
zender zodanig dat men via de karakteristiek van de beeldbuis een goede gradatie van het
weergegeven beeld bereikt. Aangenomen dat de karakteristiek van de beeldbuis een
machtsfunctie is, definieert men een exponent tussen de uitgangsgrootheid: momentele
veldsterkte van de zender, en de ingangsgrootheid: helderheid van de opgenomen scène,
welke exponent afhankelijk van het contrast in de opgenomen scène kan variëren tussen
0,5 (contrast 100: 1) en 2 (contrast ongeveer 3:1). In analogie met de fotografie wordt deze
exponent aangeduid met y alhoewel deze aanduiding niet helemaal gelukkig gekozen is.
Deze exponent is meestal, speciaal bij filmaftasters instelbaar in de versterkerapparatuur.
Hierbij geldt dan voor het verband tussen de uitgangsspanning Wa en de ingangsgrootheid
<Pe (lichtstroom):

Wa = <ï>cy

(2.2)

Degradatie. De gradatie geeft aan hoeveel het helderheidsverschil tussen twee punten in de
opgenomen scène afwijkt van het overeenkomstige verschil in het weergegeven beeld. Door
niet-lineaire vervorming van de overdrachtskarakteristiek kunnen bijv, de schaduwpartijen
van een beeld gecomprimeerd worden, zodat de herkenbaarheid van details in de schaduw
partijen vermindert of geheel verdwijnt. Hetzelfde kan optreden in de heldere delen van het
beeld. Bovendien kan het contrast van het overgedragen beeld veranderen. Men spreekt
van een goede of slechte gradatie van het beeld al naar gelang de herkenbaarheid van de
details, voor zover ze door de helderheden worden bepaald. Als het om een film gaat, die
moet worden overgedragen, kan het voorkomen dat deze zelf al een slechte gradatie
heeft. Dit kan dan zonodig verbeterd worden door een geschikte vervorming van de
karakteristiek in de versterker. Door de verlichting van de ruimte waarin de ontvanger zich
bevindt wordt de gradatie van het beeld, vooral in de donkere partijen, ook beïnvloed. Men
heeft voorgesteld om deze contrastverandering te compenseren door een overeenkomstige
contrastaanpassing in de zender. Daar de kamerverlichting echter zeer verschillend kan
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zijn, is het moeilijk een waarde voor de gewenste compensatie te bepalen. Het zou daarom
beter zijn om in de ontvanger een compensatiemogelijkheid aan te brengen, die kan worden
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Het toepassen van een contrastcompensatie
zou vooral moeilijkheden opleveren bij kleurenuitzendingen. Daarom wordt de kamerverlichting in de volgende hoofdstukken niet meer in aanmerking genomen.
Contrastverandering. Aangetoond werd dat de verschillende stappen van een opgenomen
grijsschaal met lineaire zwarting het best herkenbaar zijn als de weergegeven grijsschaal
ook een lineaire zwarting heeft. Dit is dan ook de eerste eis die we moeten stellen. Indien
nu de overdracht via opnamebuis en versterker niet plaatsvindt met een y = 1. maar met
een andere waarde, bijv, y =■ 0,5, blijft de grijsschaal lineair. Dit wordt getoond in fig.
2.12. Hierin is een grijsschaal getekend met lineaire zwartingstoename met een contrast van
100:1. Als hij wordt overgedragen met y = 1, blijft hij onveranderd. Met y = 0.5 blijft hij
lineair maar vermindert het contrast tot 10:1. Deze grijsschaal is ook getekend. Indien men
in plaats van de zwartingen de bijbehorende helderheden uitzet. krijgt men de trapjes, die
in fig. 2.13 zijn afgebeeld voor y = 1 en voor y = 0,5. Het contrast is de verhouding van de
maximale en de minimale helderheid. In beide gevallen is de weergegeven grijsschaal binnen
het gegeven contrastgebied optimaal. Verandering van gamma betekent dus ook altijd ver
andering van contrast. Dit kan bij een televisiesysteem noodzakelijk zijn als het contrast in
het opgenomen beeld bijv, groter is dan de beeldbuis kan weergeven. Indien men zou over
dragen met y = 1 zouden bijv, schaduwdetails verloren gaan. Men moet dan het gamma
van de overdracht kleiner dan 1 kiezen. In de fotografie kiest men voor het afdrukken van
een hard negatief (grote y) een zachte papiersoort, d.w.z. een overeenkomstige kleine y en
omgekeerd.
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Fig. 2.12. Zwartingsverloop van een grijsschaal met minimale zwarting D = 0, indien de waarde
verandert van y = 1 tot y = 0,5.
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Fig. 2.13. Hclderheidsverloop van dc weergave van een lichtende grijsschaal op het beeldscherm,
indien dc waarde van y verandert van y = 1 tot y = 0.5. De maximale helderheid is constant
Bm„= 100%.
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3. OPTICA

3.1. INLEIDING

In de televisietechniek treden veel optische problemen op. Om al deze zaken te doorgronden
is een gedegen kennis van een aantal optische begrippen noodzakelijk, zoals reflectie en
breking in spiegels, prisma’s en lenzen, optredende aberraties en dergelijke. In dit hoofdstuk
wordt hierop nader ingegaan.

3.2. REFLECTIE EN BREKING

3.2.1. Wetten
De wetten voor de breking en reflectie van lichtstralen vormen de grondslag van ieder op
tisch systeem.
Reflectie. Een vlakke spiegel (bijv, een gepolijst metaaloppervlak) bevindt zich in de
buurt van een lichtbron L (fig. 3.1). De lichtbron zendt lichtstralen uit, die de spiegel treffen
in de punten P en P'. Ze worden zodanig gereflecteerd dat ze met de teruggekaatste straal en
met de normaal op het spiegelvlak in een vlak liggen. Hierbij is hoek a = a' en hoek (3 = fi' :
de hoek van inval a is gelijk aan de hoek van terugkaatsing a'. Een waarnemer die zich in
A bevindt ziet de lichtbron alsof de stralen uit L' komen. Hij ziet het spiegelbeeld van de
lichtbron als ‘virtueel beeld’. Het virtuele beeld bevindt zich schijnbaar achter de spiegel. Bij
matte spiegeloppervlakken treedt diffuse reflectie naar alle richtingen op. Het virtuele
beeld is dan slechts vaag of helemaal niet zichtbaar.

Fig. 3.1. De reflectie van lichtstralen aan een spiegelend vlak.
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Breking. Bij de overgang van het ene medium naar een ander verandert de richting van
de stralingsvector van een elektromagnetische trilling. Neem een lichtbron L die een
monochromatische lichtstraal uitzendt en die op een glazen plaat valt onder een hoek 90° a (zie fig. 3.2). Volgens de terugkaatsingswet wordt een deel van het licht gereflecteerd
(onderbroken lijn). Een deel van de lichtstraal dringt het glas in. De straal wordt aan het
grensvlak lucht-glas naar de normaal toe gebroken. Als de lichtbron van L naar A ver
plaatst wordt, verandert er niets behalve de richting van de straal. De stralengang is dus
omkeerbaar, a en p zijn de brekingshoeken. Tussen deze hoeken bestaat het verband
- n g = constant
sin p

(3.1)

Indien de lichtstraal vanuit vacuüm het materiaal, bijv, glas, binnentreedt, vindt men de
absolute brekingsindex n van het desbetreffende materiaal. Voor water is n = 4/3, voor
spiegelglas is n = 3/2. Bij de overgang van het ene materiaal met brekingsindex n naar een
ander materiaal met brekingsindex n' geldt de betrekking
n sin a = n' sin p

(3.2)

We nemen nu aan dat de lichtbron zich in A bevindt en dat de hoek p steeds groter wordt
gemaakt. Als een bepaalde waarde van p is bereikt, loopt de uittredende straal juist even
wijdig aan het grensvlak glas-lucht. Als p nu nog verder toeneemt, kan de straal niet meer
uittreden en wordt hij aan het grensvlak totaal gereflecteerd. Uit het gegeven dat n = 3/2
volgt voor de grenshoek p de waarde 42°. Dit verschijnsel is van belang bij het ontstaan van
halo in beeldbuizen. De brekingshoek is bij een bepaalde invalshoek afhankelijk van de
golflengte van het licht en ook enigszins van de temperatuur. De brekingsindex wordt daar
om opgegeven voor een temperatuur van 20°C en voor monochromatisch natriumlicht
(de gele natriumlijn met golflengte 615.0 nm).
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Fig. 3.2. De breking van lichtstralen aan het grensvlak tussen twee verschillende media.

3.2.2. De vlakke spiegel
Om de richting van een lichtbundel te veranderen wordt meestal een vlakke glazen spiegel
gebruikt. Deze is aan de achterzijde verzilverd, zodat de stralen door het glas op de spiege-
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lende laag vallen en na reflectie weer via het glas uittreden. Het glas heeft altijd een dikte van
enkele millimeters. Als de invalshoek kleiner is dan de grenshoek. zodat er aan de luchtglasovergang geen totale reflectie optreedt, ontstaan er twee beelden. Van de lichtbron in
fig. 3.3 wordt een lichtzwak virtueel beeld gevormd door gedeeltelijke reflectie aan het
glasoppervlak en het eigenlijke virtuele beeld door de totale reflectie aan de spiegelende
laag. Er ontstaat dus een tweede beeld dat niet samenvalt met het eigenlijke beeld. Boven
dien worden de stralen die schuin invallen nog in het glas gebroken. Dit is in fig. 3.3 echter
niet aangegeven.
Om dit storende secundaire beeld te vermijden maakt men gebruik van oppervlaktespiegels. Een oppervlaktespiegel bestaat uit een drager van glas of metaal. Het oppervlak
van de drager is verzilverd en gepolijst. De drager heeft nu geen invloed op de reflectie. Om
het gevoelige oppervlak te beschermen worden deze spiegels vaak voorzien van een zeer
dunne kwartslaag. Ze kunnen dan als een normale glasspiegel schoongemaakt worden en
zijn dan bestand tegen chemicaliën.
virtueel
dubbelbeeld

« 1I' 'l
lichtbron

I

1

XX toeschouwer
Fig. 3.3. Het ontstaan van twee virtuele beelden bij spiegeling van een lichtbron in een aan de
achterzijde verzilverde spiegel.

3.2.3. De dichroïde spiegel
Om kleurenbeelden via de televisie over te dragen wordt het gehele, door een lichtbron uit
gezonden of door voorwerpen gereflecteerde, spectrum van het licht gesplitst in drie
delen. Hiervoor worden speciale, op glas opgedampte lagen gebruikt. Dit worden dichroïde
spiegels genoemd. Het vlak van deze spiegels is bijv. 45° gedraaid ten opzichte van de as van
de invallende lichtbundel. De opgedampte lagen bezitten de eigenschap dat ze alleen maar
lichtstralen in een bepaald gebied van het zichtbare spectrum totaal reflecteren. Dit deel
van de lichtstralen ondergaat dus een richtingverandering over een hoek van 90°. Het
resterende deel van het spectrum wordt voor een groot gedeelte doorgelaten. Men is erin
geslaagd spiegels te vervaardigen die of aan de kortgolvige of aan de langgolvige kant van
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het spectrale gebied ongeveer een derde van het zichtbare spectrum reflecteren. Indien
twee dergelijke spiegels in een lichtbundel geplaatst zijn op de manier die in fig. 3.4 is
aangegeven, worden de stralen in het rode gebied (lange golven) naar de ene kant en de
golven in het blauwe gebied (korte golven) naar de andere kant afgebogen, terwijl het
tussengebied (voor het oog het groene deel van het licht) door beide spiegels wordt doorge
laten. In camera’s en filmaftasters voor kleurentelevisie wordt een dergelijke spiegelopstelling toegepast om de invallende lichtstroom in drie spectrale gebieden te verdelen. We
zullen hier niet ingaan op deze zeer gecompliceerde optiek.
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dichroïde spiegel

/
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blauw
oppervlaktcspicgel >
Fig. 3.4. Kleursplilsing met behulp van dichroïde spiegels.

3.2.4. Het prisma
Onder een prisma verstaat men een driehoekig stuk glas, zoals fig. 3.5 toont. Indien de
stralen van een lichtbron, die door de spleet Sp treden, onder een hoek a invallen op een
zijde van het prisma, worden ze volgens verg. (3.2) gebroken. Ze gaan dan door het prisma
en vallen op de tweede zijde van het prisma. De hoek tussen deze twee zijden is ö. Als ze uit
treden worden de stralen nogmaals gebroken. Aangezien de brekingsindex afhankelijk is
van de golflengte zien we op een wit scherm, waarop de stralen worden opgevangen, een
splitsing van het licht in de verschillende golflengten. Het lijkt alsof de lichtbron in verticale
richting tot een lichtend kleurenspectrum is uitgerekt. Men noemt dit de dispersie van het
licht.
Indien lichtstralen loodrecht invallen opeen rechthoekig prisma, worden ze in het prisma
gereflecteerd aan de zijde die 45° gedraaid is ten opzichte van de invallende lichtstralen. Zie
fig. 3.6. Ze ondergaan dus een richtingverandering van 90°. Ze vallen dus ook weer lood
recht op de andere rechthoekszijde. Deze prisma’s worden vaak toegepast in plaats van
spiegels. Secunda-re beelden worden hierdoor vermeden. De enige voorwaarde is dat alle
invallende lichtstralen loodrecht op het prisma staan, opdat er geen ongewenste breking
optreedt.
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3.2.5. Het dichroïde prisma
Evenals bij spiegels, kan op het reflecterende vlak een laag worden opgedampt die dichroïde
eigenschappen heeft. Op deze wijze kan een prisma ook gebruikt worden om de spectrale
splitsing te verwezenlijken. Dit wordt bij kleurentelevisiecamera's toegepast om de boven
genoemde secundaire beelden, die in een spiegel kunnen ontstaan, te vermijden. Fig. 3.7
toont een voorbeeld van kleursplitsing met behulp van drie samengevoegde prisma’s.
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Fig. 3.5. De dispersie van licht door een prisma.
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Fig. 3.6. Richtingsverandering van een lichtbundel over een hoek van 90° met behulp van een pris
ma.
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Fig. 3.7. Kleursplitsing met behulp van prisma’s met dichroïde vlakken.
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3.3. GEOMETRISCHE OPTICA

3.3.1. Spiegeloptiek
Bij de moderne projectiemethoden van televisiebeelden speelt de holle spiegel een be
langrijke rol. Indien men bij een parabolische spiegel de terugkaatsingswetten toepast voor
stralen die evenwijdig aan de as lopen, ziet men dat deze stralen alle in het brandpunt F
samen komen (fig. 3.8). Het dicht bij de as gelegen deel van de spiegel tussen de punten A en
B kan benaderd worden dooreen bolschil met kromtestraal MS. Deze kromtestraal is twee
maal zo groot als de afstand van het brandpunt F tot de top S van de spiegel. Daarom wor
den bij een sferische spiegel de stralen die vlak bij en parallel aan de spiegelas lopen, ook
gefocusseerd in een brandpunt, dat zich op een afstand gelijk aan de halve kromtestraal, van
de top van de spiegel bevindt. Alle nog volgende beschouwingen zullen in eerste instantie
beperkt blijven tot een centraal deel van de spiegel (het paraxiale deel), dus tot een kleine
openingshoek (dit is de verhouding van de diameter en de brandpuntsafstand).

A
M F;

S
B

Fig. 3.8. De focussering van een evenwijdige bundel in het brandpunt van een parabolische spiegel.

In een willekeurig punt op de as van het optische systeem in fig. 3.9 bevindt zich een punt
vormige lichtbron V. De lichtstralen, die van het voorwerpspunt V uitgaan, worden weer
gefocusseerd in een punt B. Als de spiegel een kleine openingshoek heeft, dus als de hoek
AVS klein is, mag men aannemen dat AV = SV en AB = BS. Stel VS = a, BS = ai en
SF = f. Nu geldt
1
(3.3)
=1+1
ai
a
f
ai wordt de beeldafstand en a de voorwerpsafstand genoemd. Indien V naar de spiegel toe
verplaatst wordt, zal B van de spiegel af bewegen en omgekeerd. Iedere verplaatsing van V
langs de as over een stuk A L komt overeen met een verplaatsing van B langs de as over een
stuk Al. De verhouding AL/AI wordt dieptevergroting genoemd.
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Fig. 3.9. De afbeelding van een voorwerpspunt V op de as van het systeem.

We beschouwen nu een as (bij-as), die eveneens door M gaat en een kleine hoek y insluit
met VS. We beschouwen weer de paraxiale stralen. Ieder punt V' van deze as wordt op
dezelfde manier als bij de hoofdas afgebeeld op een ander punt B' van de bij-as (fig. 3.10).
In een vlak evenwijdig aan VV' (aangegeven met een pijl) ontstaat een beeld van het voor
werp VV'. Dit beeld is echter slechts scherp als de hoek y klein is. Naarmate punt V' zich
verder van de hoofdas verwijdert, verplaatst zijn scherpe beeldpunt B' zich van de spiegel
af. In het vlak evenwijdig aan VV' ontstaat nu in plaats van een punt een verstrooiingscirkel. De scherpe afbeelding van alle punten in het vlak VV' ligt op een gekromd oppervlak.
Men spreekt van beeldkromming.
V'

A
A'
y

V

hoofdas

M

s

Fig. 3.10. De afbeelding van een voorwerpspunt V' op een bij-as.
Bij toepassing van een spiegeloptiek voor de projectie van televisiebeelden wordt daarom
een beeldbuis toegepast, waarvan het scherm zodanig gekromd is dat de beeldkromming
gecompenseerd wordt.
De beschouwingen die we tot nu toe gehouden hebben, gelden voor het geval dat de van
een voorwerpspunt uitgaande lichtbundel slechts een zeer kleine openingshoek heeft.
Alleen in dat geval kan een puntvormige lichtbron met behulp van de spiegel scherp worden
afgebeeld. Om een voldoende lichtsterk optisch systeem te verkrijgen, kan het echter ge
wenst zijn om de openingshoek zo groot mogelijk te maken. In het geval van een grote
openingshoek is de afbeelding van een lichtbron in V in de juiste verhoudingen weerge
geven in fig. 3.11.
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Fig. 3.11. De beeldvorming bij een spiegel met een grote openingshoek.

De lichtstralen die door V worden uitgezonden, snijden de hoofdas in verschillende punten .
B. B' en B" (stippellijnen). Naarmate de reflectie van de lichtstraal dichter aan de rand van
de spiegel plaatsvindt, komt het beeldpunt dichter bij V te liggen. Op de afstand waarop
de paraxiale stralen worden afgebeeld, ontstaat een verstrooiingscirkel in een vlak lood
recht op de spiegelas. Deze fouten noemt men ‘askring’ of‘sferische aberratie’. De oorzaak
van deze fouten ligt in de vorm van de spiegel. Om ze te corrigeren plaatst men volgens
Schmidt een speciaal gevormde lens in de stralenbundel, waardoor de stralen zodanig ge
broken worden dat ze in een punt gefocusseerd worden. Het principe van de vorm van de
lens is in fig. 3.11 aangegeven. Voor de randstralen werkt ze divergerend en voor de paraxi
ale stralen werkt ze convergerend. De kromming verloopt continu al naar gelang de nood
zakelijke correctie.
3.3.2. Lenzenoptiek
De meeste systemen voor het afbeelden van voorwerpen bestaan uit lenzenstelsels. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de breking van lichtstralen. Voor lenzen gelden dezelfde wetten
als voor spiegels. Men maakt onderscheid tussen convergerende en divergerende lenzen
(fig. 3.12). De convergerende lens breekt de stralen naar de optische as toe, de divergerende
lens breekt ze van de as af. De lensoppervlakken zijn meestal bolvormig. Bij de conver
gerende lens worden de paraxiale stralen in een punt, het brandpunt, gefocusseerd. De
brandpuntsafstand f is de afstand van het brandpunt tot de lens. Hierbij moet de lens in
eerste instantie oneindig dun gedacht worden. De divergerende lens heeft geen reëel brand
punt. Men definieert hier het brandpunt als de afstand van de lens tot het snijpunt van de
verlengden der divergerende stralen.
De afbeelding van een voorwerp (fig. 3.13) vindt op analoge wijze plaats als bij de holle
spiegel. Hier geldt de vergelijking:

-L = l + i
ai

a

(3.4)

f
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^-f Fig. 3.12. De convergerende lens (links) en de divergerende lens (rechts).

V'o,

Fig. 3.13. De beeldvorming door een convergerende lens.

De verhouding van de grootte van het beeld BB' en het voorwerp VV' wordt zowel bij
spiegelsystemen als bij lenzen de dwarsvergroting genoemd. Het beeld dat met een enkel
voudige lens van een vlak voorwerp wordt verkregen, vertoont evenals bij de holle spiegel
een beeldkromming. Die scherpe afbeelding van punt V' ligt dichter bij de lens als die van
punt V. Randstralen worden bij een convergerende lens op dezelfde manier als bij spiegels
dichter bij de lens gefocusseerd dan de paraxiale stralen (openingsfouten).
3.3.3. Chromatische aberratie
Hierboven werd reeds vermeld dat de brekingsindex afhankelijk is van de golflengte van het
licht, dus van de kleur van het licht. Hierdoor ontstaat een ‘chromatische aberratie’.
Het beeld van lichtstralen in het kortgolvige gebied van het zichtbare spectrum komt hier
door in een ander vlak dichter bij de lens te liggen dan het beeld van de stralen in het langgolvige gebied. De afwijking neemt toe aan de randen van de lens. Door combinatie van een
convergerende lens met een divergerende is het mogelijk de chromatische aberratie te com
penseren, waarvoor het noodzakelijk is gebruik te maken van glassoorten met verschillende
brekingsindexen. De twee lenzen worden dan aan elkaar gekit. Voor de convergerende lens
wordt kroonglas, en voor de divergerende lens wordt flintglas gebruikt. Als de brandpunts
afstanden fi en f2 zijn, moet worden voldaan aan de voorwaarde

f2 = -f,51
D2

Hierbij zijn Di en D2 de constanten van Abbe voor de desbetreffende glassoorten.
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(3.5)

D = nF~n5

(3.6)

no — 1

Hierin is üf de brekingsindex voor de golflengte 486,1 nm, nc die voor 2 = 656,3 nm en no
die voor de golflengte van de natriumlijn. Voor kroonglas (convergerende lens) met D =
62,9 en flintglas (divergerende lens) met D = 37,0 volgt hieruit dat de brandpuntsafstanden
zich moeten verhouden als 1 :-l,7.
Een optisch stelsel waarin de kleurfouten gecompenseerd zijn, noemt men een achromaat. Daar men bij een holle spiegel slechts te maken heeft met gereflecteerde stralen,
treedt hier geen chromatische aberratie op. De terugkaatsingshoek is onafhankelijk van de
golflengte van het licht.

3.3.4. Astigmatisme en coma
Een andere belangrijke lensfout is het astigmatisme. Men neemt een combinatie van een
planconvexe ronde lens en een planconvexe cilindrische lens, zodanig dat de platte vlakken
tegen elkaar liggen (fig. 3.14). Dit systeem is niet rotatiesymmetrisch. Bekijkt men in dit
systeem een vlak door de optische as, dat loodrecht staat op de as van de cilindrische lens,
dan krijgt men een doorsnede zoals is getekend in fig. 3.14a. Draait men dit vlak over een
hoek van 90°, dan zal de doorsnede er uit zien als in fig. 3.14b. Voor alle stralen in het eerst
genoemde vlak vindt men, afgezien van andere lensfouten, een brandpunt F (fig. 3.14a).
Voor alle stralen in het andere vlak vindt men een brandpunt F' (fig. 3.14b). De stralen die
in een verticaal vlak liggen hebben daardoor een ander beeldvlak dan de stralen die in een
horizontaal vlak liggen. Ook bij lenzen met bolvormige oppervlakken treedt hetzelfde ver
schijnsel op als de lichtstralen schuin in de lens vallen. Door een juiste combinatie van
lenzen uit verschillende glassoorten kan astigmatisme voor een groot deel voorkomen
worden. Een dergelijk lenzenstelsel noemt men een anastigmaat.
Een volgende lensfout is de coma. Tengevolge van de asymmetrische opstelling veroor
zaakt een punt, dat ver van de as af gelegen is, een beeld met een komeetachtige verstrooiingsfiguur.
Alle afbeeldingsfouten van een optisch systeem kunnen slechts in bepaalde mate ge
corrigeerd worden. Hoe ver de fouten gecompenseerd worden, hangt af van de uitgebreid
heid van het systeem (aantal lenzen) en daardoor ook van de prijs.
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r
f
(b)
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Fig. 3.14. Het ontstaan van astigmatisme.
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3.3.5. Vermindering van lensfouten door diafragmeren
De resterende onvermijdelijke lensfouten kunnen verminderd worden door in de stralen
bundel een diafragma te plaatsen. Een diafragma is een schijf met bijv, een rond gat, dat
slechts een deel der stralen doorlaat. Het middelpunt van het diafragma bevindt zich op de
as van het optische systeem. De mogelijke diameter in het vlak van het diafragma van de,
van een voorwerp uitgaande divergerende, stralenbundel die door het optisch systeem gaat,
wordt door het diafragma begrensd. De grootte van het diafragma geeft men op als het ge
tal waardoor men de brandpuntsafstand f moet delen om de actieve diafragmadiameter te
krijgen. Een verdubbeling van het diafragmagetal. bijv, van 2 naar 4. betekent dus 1/4 van
het diafragmaoppervlak. De lichtstroom die door een diafragma valt wordt dus vier maal
zo klein als het diafragmagetal twee maal zo groot wordt.
Zoals reeds werd vermeld worden bij objectieven alle lensfouten zo goed mogelijk ge
compenseerd door combinatie van lenzen uit glassoorten met verschillende brekings
indexen. Voor grote lensopeningen is deze compensatie van de lensfouten nooit volledig
mogelijk. Indien het noodzakelijk is om de maximale beeldscherpte te bereiken, streeft men
er daarom altijd naar om zover mogelijk te diafragmeren. Afhankelijk van het soort objec
tief zijn de lensfouten meer of minder goed gecorrigeerd. Indien men voldoende licht heeft,
kan men van de mogelijkheid om te diafragmeren gebruik maken.

3.3.6. De scherptediepte
De diafragmaopening heeft nog een andere belangrijke eigenschap. Ze bepaalt de scherpte
diepte van het beeld. Dit begrip wordt toegelicht aan de hand van fig. 3.15. We nemen een
voorwerp V dat in de richting van de optische as een afmeting Al heeft. Ieder beeldpunt
valt dus niet in hetzelfde beeldvlak. V wordt scherp afgebeeld in B. V' echter in B', dus in
een vlak dat dichter bij de lens ligt. In het vlak B ontstaat een verstrooiingscirkel van V' met
een diameter di. Deze neemt toe als de hoek a toeneemt. Een grote hoek a betekent een
groot diafragma en omgekeerd. Bij voldoende klein diafragma, bijv, f: 11, wordt tenslotte
de diameter van de verstrooiingscirkel zo klein, dat V' ook voldoende scherp wordt afge
beeld in het vlak van B. De scherptediepte geeft dus aan hoeveel meter Al het voorwerp V
zich mag verplaatsen ten opzichte van het objectief, indien de verstrooiingscirkel van zijn
afbeelding niet groter mag worden dan een bepaalde waarde. Deze wordt vastgelegd in een
percentage van de beeldhoogte. Men zegt bijv, dat de scherptediepte 5 meter bedraagt. Uit
de beschouwing over de verkleining van de lensfouten enerzijds en van de scherptediepte
anderzijds wordt het duidelijk dat het bij een televisiecamera wenselijk is de diafragma
opening zodanig te kiezen, dat bij normale beeldscherpte ook tenminste in het midden van
het beeld de noodzakelijke scherptediepte bereikt wordt. Om aan de eerste eis te voldoen
is bij de meeste objectieven, die in televisiecamera’s worden toegepast, een diafragma tussen
4,5 en 8 voldoende. Hierbij geldt de kleinste waarde voor objectieven met een kleine brand
puntsafstand (75-150 mm). In een televisiestudio kan men de verlichtingssterkte nauw
keurig regelen, zodat men het diafragma vrij kan kiezen. Dit geldt speciaal in de gevallen
dat er tussen het objectief en de opnamebuis een regelbaar grijsfilter is geplaatst om de door
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Fig. 3.15. Het begrip scherptediepte.

het filter komende lichtstroom aan te passen aan de karakteristieken van de opnamebuis.
Bij buitenopnamen is het niet mogelijk de belichting te regelen. Meestal ligt ze vast, zodat
het bij zeer ongunstige verhoudingen noodzakelijk kan zijn om het diafragma geheel te
openen, zodat men dan met een mindere kwaliteit van het beeld op de fotogevoelige laag
genoegen zal moeten nemen. Dit geldt speciaal voor de vidiconcamera.

3.4. DE INVLOED VAN OPTISCHE EN VER LIC HTI NGSTEC H NISCH E GROOTHEDEN OP
DE EFFECTIEVE LICHTSTROOM IN EEN TELEVISIECAMERA

3.4.1. De lineaire vergroting
Bij iedere aftaster voor het overdragen van beelden wordt het voorwerp, dat opgenomen
moet worden met behulp van een optisch systeem, op de lichtgevoelige laag afgebeeld. Als
men een bepaald vakje van het voorwerp beschouwt, dat een constante helderheid heeft, is
de lichtstroom die door het objectief gaat en van dit vakje afkomstig is, evenredig met het
kwadaat van de diameter van het objectief. Stel dat een voorwerp Wz (fig. 3.16) van be
paalde grootte moet worden afgebeeld. Het beeld BB' heeft ook bepaalde afmetingen af
hankelijk van de afstand en de brandpuntsafstand G van het objectief Oi. Zolang de afstand
tussen VV' en BB' constant blijft, is de grootte van het beeld recht evenredig met de ver
andering van de brandpuntsafstand van het objectief (fz resp. BB"). Dit geldt voor een
grote verhouding tussen voorwerp en beeld. Als het diafragma constant blijft, neemt de
lichtstroom met een factor vier toe. indien de brandpuntsafstand tweemaal zo groot wordt,
aangezien het effectieve objectiefvlak viermaal zo groot wordt. De helderheid van het beeld
blijft echter gelijk, aangezien het beeld zelf lineair tweemaal vergroot is. dus een viermaal zo
groot oppervlak heeft. De hoeveelheid licht, die gedurende een bepaalde tijd door het
objectief gaat, is dus vier maal zo groot. De beschouwde tijd kan bijv. 1/25 sec. bedragen.
Deze conclusie is van belang voor het berekenen van de hoeveelheid licht die een televisie
camera nodig heeft.
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Fig. 3.16. De invloed van de vergroting op de grootte van de lichtstroom bij constant diafragma.
3.4.2. Het verband tussen scherptediepte, lineaire vergroting en lichtstroom
De noodzakelijke scherptediepte is ook van belang. Ze neemt toe met het kleiner worden
van het diafragma. Bij constant diafragma neemt ze ook toe met het kleiner worden van
de brandpuntsafstand. Bij halvering van de brandpuntsafstand neemt de scherptediepte
toe met een factor twee, mits de openingshoek van het objectief gelijk blijft. Dit wordt hier
niet verder bewezen.
Aangetoond werd dat de lichtstroom viermaal zo groot wordt als de vergroting van een
voorwerp met een factor twee verkleind wordt (dubbele brandpuntsafstand resp. dubbele
beeldgrootte). De scherptediepte is nu echter tweemaal zo klein geworden. Indien de
scherptediepte gelijk moet blijven, moet het diafragma tweemaal verkleind worden. Hier
door wordt de lichtstroom tot een vierde gereduceerd, zodat we kunnen concluderen dat de
lichtstroom gelijk blijft, als we bij een verandering van de grootte van het beeld een con
stante scherpte eisen. Bij gelijke beeldgrenzen en gelijke scherptediepte verhouden de
diafragmagetallen zich omgekeerd evenredig met de brandpuntsafstanden fi en f2 van
verschillende objectieven.

3.4.3. Het verband tussen de scéneverlichting en de helderheid van het beeld
Indien het beeld klein is ten opzichte van het af te beelden voorwerp, wordt de verlichting
van de scène Is in lux gegeven door de vergelijking

(3.7)
T- R
Hierin is f het diafragmagetal, Is de scéneverlichting, T de transmissiefactor van de optiek,
R de reflectiefactor van het af te beelden voorwerp en Ip de noodzakelijke belichting op de
fotogevoelige laag van de opnamebuis. De bepaling van 1$ wordt altijd gebaseerd op de
helderste witte (kleurloze) delen van het voorwerp, dus op de volledige uitsturing van de ge
bruikte opnamebuis. Voorbeeld: Indien Ip = 1 lux, T = 0,75, R = 0,1, dan wordt bij
diafragma 3,5 de noodzakelijke verlichtingssterkte van het voorwerp 650 lux.
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3.5. AFNAME VAN DE VERL ICHTI NGSSTER KTE AAN DE RAND VAN EEN BEELD

Indien men met een objectief een afbeelding maakt van een voorwerp, treden de stralen af
komstig van de rand van het voorwerp (gezichtsveld) scheef in. Tengevolge hiervan ont
staat bij gelijke intensiteit als de axiale stralen een afname van de verlichtingssterkte en dus
van de helderheid naar de rand van het beeld. Indien de invalshoek van de randstralen a is,
neemt de verlichtingssterkte aan de rand van het beeld tengevolge van het scheef invallen
evenredig met cos a af.
Daar bovendien de afstand tussen het voorwerpsvlak en het objectief (ten opzichte van
de optische as) voor de rand van het beeld groter is dan voor het midden van het beeld, ont
staat een extra afname evenredig met cos2 a. De verlichtingssterkte is omgekeerd evenredig
met het kwadraat van de afstand van het verlichte voorwerp en de lichtbron.
Tenslotte heeft de lichtkegel voor een beeldpunt aan de rand geen ronde maar elliptische
doorsnede, zodat hij met een factor cos a verkleind wordt. Uit al deze factoren samen volgt
dat de verlichtingssterkte B van een beeld naar de rand afneemt volgens de betrekking
B « cos4 a

(3.8)

Bij diafragmeren van het objectief neemt de hoek a af en daardoor vermindert dus ook de
afname van de helderheid aan de rand. Indien op de fotogevoelige laag van een opnamebuis
een beeld wordt gevormd, betekent de lichtafval aan de randen een ongewenste verminde
ring van het beeldsignaal van de rand ten opzichte van de ingestelde waarde in het midden
van het beeld. Aangezien in de meeste gevallen de openingshoek van de gebruikte objec
tieven betrekkelijk klein is (10-30°) en het objectief bijna altijd gediafragmeerd wordt, kan
dit effect bijna altijd verwaarloosd worden.
Een extra randschaduw kan nog veroorzaakt worden door het afdekken van een deel der
randstralen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een te lange zonnekap op een objectief. Af
scherming van randstralen kan ook in het objectief optreden, indien het objectief erg lang
is. Dit treedt bijv, op bij objectieven met instelbare brandpuntsafstand (zoomlens). Om
storende randschaduwen te voorkomen, moeten deze lenzen daarom afhankelijk van het
type sterker gediafragmeerd worden dan normale objectieven.

3.6. TELECENTRISCHE STRALENBUNDELS

We nemen aan dat bij een filmaftaster het filmbeeld met een vergrotingsfactor van 2:1 moet
worden afgebeeld op een fotogevoelige laag. De meeste objectieven zijn berekend voor een
voorwerp in het oneindige en hebben dus bij instelling op kleinere voorwerpsafstand (klei
nere vergrotingsfactor, bijv. 1:3) grotere afbeeldingsfouten. Om dit te voorkomen, past
men vaak twee objectieven toe waarvan de brandpuntsafstanden zich verhouden als de ge
wenste vergrotingsfactor (fig. 3.17). Beide objectieven staan dan op oneindig ingesteld en
het voorwerpvlak en het beeldvlak liggen dan in de vlakken door het brandpunt.
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Fig. 3.17. Een voorbeeld van een telecentrisch stralenverloop tussen twee objectieven met verschillende brandpuntsafstanden.
Tussen de twee objectieven in lopen de lichtstralen dan parallel. De stralenloop noemt
men nu ‘telecentrisch’. Een dergelijke opstelling heeft nog een bijkomend voordeel. Men
kan een objectief in de richting van -zijn beeldvlak verschuiven zonder dat het beeld van
plaats verandert. Dit kan van belang zijn als bijv, een filmprojector. waarin het objectief ge
monteerd is, samenwerkt met een vidiconcamera, die het andere objectief bevat. Trillingen
ten gevolge van het aandrijfmechanisme van de projector hebben dan geen invloed op het
beeld op de fotogevoelige laag, als ze in een vlak loodrecht op de optische as optreden. Ook
worden bij een telecentrische stralenloop dubbelbeelden vermeden, die optreden bij het
spiegelen van een bundel in een spiegel die aan de achterzijde verzilverd is. Dit is vooral van
belang voor de optiek van kleurentelevisiecamera’s.
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4. ELEKTRONENOPTICA

I

4.1. INLEIDING

Voor het begrip van de werking van de opname- en weergavebuizen is enige kennis der elektronenoptica noodzakelijk. De optische begrippen kunnen grotendeels ook in de elektronenoptica worden toegepast. Terwijl het licht zich in vacuüm rechtlijnig voortplant, kunnen
de elektronenbanen in vacuüm gekromd zijn ten gevolge van het verloop van de elektro
magnetische velden in het vacuüm. De banen van elektionen zijn alleen rechte lijnen in een
veldvrije ruimte, waarin ze met een constante snelheid binnen komen.

4.2. DE BEWEGING VAN HET ELEKTRON IN EEN ELEKTRISCH VELD

In een elektrisch veld E werkt op een elektron met lading e een kracht F:

F= eE

(4.1)

Ten gevolge van de kracht die op hem wordt uitgeoefend, ondergaat het elektron een ver
snelling. We nemen aan dat de beginsnelheid nul is. We nemen bijv, het geval van een
elektron dat door een gloeiende kathode geëmitteerd wordt en naar de anode versneld
wordt ten gevolge van een spanning U tussen kathode en anode. In de ruimte tussen de
kathode en de anode is de elektrische veldsterkte in V- m-1 constant. Na het doorlopen van
de ruimte tussen kathode en anode is de kinetische energie van hel elektron:

niy- = eu

(4.2)

2

De snelheid van het elektron is dus aan het eind van het versnellingsgebied evenredig met
de wortel uit de versnellingsspanning. Men geeft de snelheid van de elektronen-rechtstreeks
op in het aantal volts versnellingsspanning. Omgekeerd kan een elektron met kinetische
energie eü net een potentiaalverschil U, dat zijn beweging tegenwerkt, doorlopen. Als
het dus een snelheid v heeft, die overeenkomt met een versnellingsspanning U. en met deze
snelheid een bepaald vlak passeert, kan het dus net een elektrode bereiken die een negatieve
spanning U heeft ten opzichte van de anode.

4.3. ELEKTROSTATISCHE AFBUIGING

Van belang is de baan, die een elektron beschrijft als het met een snelheid v. resp. Uo een
ruimte tussen twee metalen platen doorloopt. Deze platen zijn evenwijdig aan elkaar, be45

vinden zich op een afstand d van elkaar en hebben een potentiaalverschil ter grootte Up.
Het elektron wordt in de richting van het veld tussen de twee platen afgebogen (fig. 4.1).
Deze afbuiging is essentieel voor de werking van kathodestraalbuizen. Ze voldoet aan de
formule

tga = -L-^

(4.3)
2d Uo
Hieruit volgt dat de afbuiging voor kleine hoeken « (a < 10°) evenredig is met de afbuigspanning Up en ongekeerd evenredig is met de versnellingsspanning Uo. resp. met bijv, de
anodespanning in een kathodestraalbuis.
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Fig. 4.1. De afbuiging van een elektron in een elektrostatisch veld.
4.4. DE BEWEGING VAN HET ELEKTRON IN EEN MAGNETISCH VELD

Indien een elektron met een snelheid vx een magnetisch veld met veldsterkte H zodanig
doorloopt dat zijn bewegingsrichting precies samenvalt met de veldlijnen, wordt zijn bewe
ging niet beïnvloed door het magnetische veld. Indien het elektron het veld onder een be
paalde hoek met de veldlijnen binnenkomt, zodat zijn snelheidsvector een radiale compo
nent vr heeft, ondervindt het een kracht F die loodrecht staat op de richting der veldlijnen.
Hierdoor gaat het elektron cirkels beschrijven om de krachtlijnen heen.

4.5. ELEKTROMAGNETISCHE AFBUIGING

In een televisieopname- of weergavebuis wordt de elektronenstraal afgebogen door een
homogeen magnetisch veld, dat loodrecht staat op de bewegingsrichting van de elektronen
(fig. 4.2). De veldsterkte is H en het veld strekt zich uit over een lengte 1. Stel dat de afbuighoek a is, waarbij het hoekpunt midden in het afbuigveld, dus op 11 ligt. Voor kleine hoeken
a geldt dan
tga = —
m vo

46

(4.4)

of, met m v02/2 = eUo:

tg a = 1

e H2
2m Uo

(4.5)

1
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Fig. 4.2. De afbuiging van een elektron in een magnetisch veld.

De afbuighoek is dus evenredig met de veldsterkte H en met de wortel uit de verhouding van
de lading en de massa van de ladingsdragers (het elektron). Bovendien is de afbuighoek om
gekeerd evenredig met de wortel uit de spanning Uo- Het is dus mogelijk om met behulp van
een magnetisch veld in vacuüm ladingdragers met verschillende massa’s van elkaar te
scheiden. In een beeldbuis kunnen op deze manier de altijd nog aanwezige ionen onschade
lijk gemaakt worden, doordat ze ten gevolge van hun veel grotere massa een andere af
buiging ondergaan dan de elektronen. Hierop zal nog nader worden ingegaan bij de be
schrijving van de ‘ionenval’.

4.6. DE ELEKTROSTATISCHE LENS

In fig. 4.3 is een eenvoudige elektrostatische lens afgebeeld. Ze bestaat uit twee metalen
cilinders, die coaxiaal zijn opgesteld en zich op enkele millimeters van elkaar bevinden.
Tussen de twee cilinders staat een spanningsverschil Uz - Ui van bijv. 1000 V. In de ruimte
binnen de cilinders ontstaat dan een elektrostatisch veld, waarvan de equipotentiaalvlakken er uit zien als in de figuur is aangegeven.

Ui
U2
Fig. 4.3. Een elektrostatische lens met twee elektroden en zijn cquipotentiaalvlakken.
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We nemen aan dat de van de kathode komende elektronen met een snelheid die overeen
komt met Ui naar rechts bewegen. Ze doorlopen dan eerst de equipotentiaalvlakken bin
nen in de linkse cilinder. Deze zijn zodanig gekromd, dat de elektronen die niet langs de as
van het systeem lopen naar de as toegebogen worden. Tegelijkertijd worden ze door de
naar rechts toenemende potentiaal verder versneld. Als ze het midden van het inhomogene
veld passeren, worden ze ten opzichte van de bewegingsrichting die ze op dat moment heb
ben weer van de as afgebogen, aangezien de equipotentiaalvlakken in de rechter cilinder
het spiegelbeeld zijn van die in de linker cilinder. De werking van deze lens kan in de optica
voorgesteld worden door de combinatie van een convergerende lens (linkerdeel) en een
divergerende lens (rechterdeel). De kracht die de elektronen naar de as toebuigt, is echter
groter dan de kracht die ze van de as afbuigt daar de elektronen in de eerste cilinder een
kleinere snelheid hebben dan in de tweede cilinder. Hierdoor blijft het totale effect een
convergerende lens. De banen van de elektronen snijden elkaar in het brandpunt tot het
midden van de lens, d.w.z. de brandpuntsafstand hangt af van de verhouding van de af
stand van de intredende elektronen tot de as en de diameter van de cilinder. Er ontstaan hier
dus ook afbeeldingsfouten. De dichterbij de rand lopende elektronen worden dichter bij
de lens gefocusseerd dan de dichter bij de as lopende elektronen.
Fig. 4.4 toont een lens, die is opgebouwd uit drie elektroden. De middelste cilinder heeft
een lagere spanning dan de twee buitenste. Als de spanning van de twee buitenste elektro
den gelijk is, ontstaat een veldverloop als in fig. 4.4 wordt getoond. De elektronenbanen
kunnen vergeleken worden met een optisch systeem dat bestaat uit drie lenzen (conver
gerend, divergerend, convergerend). Ten gevolge van de veranderende snelheid van de
elektronen tijdens het passeren van het optische systeem, is de richtingverandering van de
elektronen in de diverse lenzen verschillend, zodat ook nu een convergerend stelsel ontstaat.
Uit (4.3) in par. 4.2 volgt dat de richtingverandering van de elektronen afhankelijk is van
hun snelheid. Als we nu aannemen dat elektronen met verschillende snelheden een lenzen
stelsel binnentreden, worden ze dus afhankelijk van hun snelheid in verschillende brand
punten op de as van het systeem gefocusseerd. De verschillen in snelheden van de elektro
nen heeft in de optica zijn equivalent in de verschillen in golflengte van de lichtstralen. De
afbeeldingsfouten, die ontstaan door snelheidsverschillen tussen de elektronen, worden
daarom in analogie met de optica chromatische aberraties genoemd. De chromatische
aberraties spelen een rol bij lage elektronensnelheden. Iedere elektronenbron, hetzij een
gloeidraad, hetzij een fotokathode, emitteert elektronen met verschillende snelheden
(snelheidsverdeling van Maxwell).
We nemen nu aan dat met een dergelijke lens een klein cirkelvormig elektronen uit
stralend vlakje in het brandvlak moet worden afgebeeld. We merken nu op dat we alleen
dan een vormgetrouwe afbeelding krijgen, indien het lenzenstelsel zeer nauwkeurig rotatiesymmetrisch is. Indien er afwijkingen optreden, wordt de afbeelding van een cirkelvor
mig voorwerp een ellips, waarvan de hoofdas afhankelijk van de afstand van het beschouw
de vlak van de lens over een hoek van 90° draait. Er ontstaat dus astigmatisme. De elektro
nen, die zich bevinden in een vlak door de as van het stelsel, worden in een ander brandvlak
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Fig. 4.4. Een elektrostatische lens met drie elektroden en zijn equipotentiaalvlakken.

gefocusseerd dan de elektronen in een vlak dat hier loodrecht op staat en eveneens door de
as van het stelsel gaat. Om een zo groot mogelijke beeldscherpte te verkrijgen, is daarom een
zo groot mogelijke mechanische precisie gewenst.
De brandpuntsafstand van een elektrostatische lens wordt bepaald door zijn afmetingen
en door de spanningsverschillen tussen zijn elektroden. Men kan hem daarom eenvoudig
veranderen door de spanningen te variëren. Men kan ook nagaan dat de brandpuntsafstand
en de scherpte van de lens optimaal blijven als alle spanningen in een elektronisch lenzen
stelsel evenredig met elkaar veranderd worden. Spanningsvariaties hoeven daarom geen
vermindering van de beeldscherpte te veroorzaken, indien men aan deze voorwaarde vol
doet door bijv, alle spanningen af te leiden van dezelfde spanningsdeler.

4.7. DE ELEKTROMAGNETISCHE LENS

Fig. 4.5 toont een magnetische lens. Hierin is de elektronenbaan aangegeven van een elek
tron met een radiale snelheid vr. Alle elektronen die een bron, bijv, een gloeidraad of een
fotokathode. uit een punt A in verschillende richtingen verlaten, moeten in het beeldvlak
weer in punt B samenkomen. De elektronen moeten eerst door een statisch veld in de rich
ting van de lensas versneld worden. Na het verlaten van de versnellingsruimte gaan ze met
constante snelheid verder. Het magnetische veld moet tussen elektronenbron en beeldvlak.
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Fig. 4.5. Een magnetische lens en de baan van een elektron, dat een radiale snelheidscomponent
heeft.
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die zich op een afstand 1 van elkaar bevinden, homogeen zijn. Men kan een veld als vol
doende homogeen beschouwen als de spoel die het veld veroorzaakt aan beide zijden, dus
zowel bij het beeldvlak als bij de elektronenbron, ongeveer 1/3 1 doorloopt. De berekening
van de elektronenbanen in de lens is eenvoudig. Stel de snelheid van de elektronen in de
richting van de as van het stelsel vx en de snelheid hier loodrecht op vr. Ieder elektron dat
zich in de richting van de as beweegt, heeft een tijd t nodig om de ruimte tussen kathode en
beeldvlak te doorlopen. Hierbij is
r 1 dx
*
ti
(4.6)
Jq vx

of als Vx constant is. bijv, als de elektronen de versnellingsruimte al verlaten hebben voor ze
het magnetische veld binnenkomen:

t.=l

(4.7)

Vx

Indien het deeltje echter een radiale beginsnelheid heeft, ondervindt het een kracht F lood
recht op de veldlijnen
F = k H e v,

(4.8)

Hierin is k een constante die bepaald wordt door het gebruikte eenhedenstelsel. Het
elektron beschrijft dus een kromme, die in het geval van constante radiale snelheid een
spiraal is (fig. 4.5). Zijn projectie op het beeldvlak is een cirkel. De straal van deze cirkel
wordt gegeven door het evenwicht tussen centrifugaalkracht en de magnetische kracht die
op het elektron werken:
m v?
. „
m Vr
r——
——
------ = k H e vr
(4.9)
r
Hek

Hieruit volgt voor de tijd van een omloop:
.
2nr
2nm
t22=
= -----—=-------vr
Hek

(4.10)

Deze tijd is onafhankelijk van vr.vr heeft dus geen invloed op de looptijd van de elektro
nen. zodat deze voor ieder elektron even groot is. Dus t2 is gelijk aan 11. De elektronen, die
uitgaan van een punt van de elektronenbron, komen alle na een tijd ti of een veelvoud hier
van samen in een punt van het beeldvlak. Hierdoor wordt een willekeurig gevormd
emissiebeeld in het vlak van de elektronenbron met een vergroting van 1:1 rechtop afgebeeld in het beeldvlak.
In de meeste gevallen is de veldsterkte van de lens niet in de gehele ruimte constant.
Speciaal bij kathodestraalbuizen past men magnetische lenzen toe waarvan de lengte klein
is ten opzichte van de weg die de elektronen afleggen. De veldsterkte neemt aan het eind van
de lens en vooral er buiten zeer snel af. We zullen hier niet ingaan op het in dit geval optre50

dende juiste verloop van de elektronenbanen. Het grensgeval van de oneindig korte magne
tische lens werkt precies als een optische lens bij doorgang van lichtstralen. Men kan hier
evenals bij de optische lens de voorwerpsafstand, de beeldafstand, en de vergroting definië
ren. Het beeld staat op zijn kop en is dus 180° gedraaid.
De meeste lenzen die in de praktijk worden toegepast, liggen tussen deze twee extreme
gevallen. Het gevormde beeld staat hierbij noch rechtop, noch over 180° gedraaid. Het
wordt slechts gedraaid over een hoek die kleiner is dan 180°. De werkelijke grootte van deze
hoek hangt af van de vorm van de lens. Bij het afbeelden van een emissiebceld dat zich over
een groter vlak uitstrekt, moet altijd met deze hoek rekening worden gehouden.
Uit (4.10) volgt dat de tijd t2 omgekeerd evenredig is met de veldsterkte. De afstand die
in de tijd t2 wordt afgelegd is
.
t
vr 2 n m
1 = t2 vx =---------Hek

(4.11)

Het beeldvlak komt dus dichter bij de elektronenbron als de veldsterkte toeneemt. Als nu
het magnetische veld achter het beeldvlak homogeen doorloopt en de elektronen hun snel
heid behouden, zal het verloop van de elektronenbanen precies zijn als in de ruimte die eerst
doorlopen werd. Op een afstand 1 van het eerste beeldvlak moeten we dus een tweede
beeldvlak en een tweede elektronenbeeld vinden. Op dezelfde manier vinden we een derde,
enz. elektronenbeeld. Als de veldsterkte groter wordt, ontstaat dus in een bepaald vlak
eerst het eerste, dan het tweede elektronenbeeld, enz.
Afhankelijk van de vorm van het veld treden er ook bij magnetische lenzen afbeeldingsfouten op (sferische aberratie, astigmatisme, coma, beeldkromming en kussen- of tonvormige vertekening). De beeldfouten zijn kleiner naarmate de openingshoek van de elektronenstraal kleiner is. Evenals in de optica kunnen de afbeeldingsfouten dus verminderd
worden door te diafragmeren. d.w.z. door de diameter van de stralenbundel te verkleinen.
Uit (4.9) volgt dat de straal r van de elektronenbaan in een magnetisch veld, en dus de halve
diameter van de stralenbundel, omgekeerd evenredig is met de veldsterkte H. Bij hogere
veldsterkte worden de afbeeldingsfouten dus kleiner.
Dit is speciaal merkbaar in de scherpte aan de rand van het beeld, als de stralenbundel,
zoals bijv, in de beeldbuis, wordt afgebogen door een niet geheel homogeen veld. Ook
wordt in elektronenstraalaftasters een betere scherpte en kleinere vertekening bereikt, door
een elektronenbeeld van tweede of hogere orde toe te passen in de gevallen dat een emissiebeeld in een vlak moet worden afgebeeld. In ieder geval ontstaat er S-vervorming als het
focusseerveld en het afbuigveld elkaar geheel of gedeeltelijk doorsnijden, dat wil zeggen als
de focusseerspoel, die het axiale veld opwekt, over de afbuigspoelen is geplaatst.
Uit de bovenstaande beschouwingen volgt dat de scherpstelling van een beeld in het
beeldvlak kan worden verkregen door de spanning te variëren die de elektronen versnelt,
of door de magnetische veldsterkte te variëren. Het eerste wordt toegepast in opnamebuizen, waarin de versnellingsspanning relatief klein is (90-1400 V); het laatste wordt toe
gepast in beeldbuizen met versnellingsspanningen van ongeveer 9-30 kV.
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5. HET ELEKTRONENKANON

5.1. INLEIDING

In iedere beeldopname- of weergavebuis wordt een dunne elektronenstraal toegepast. In
ae eerste voor het aftasten van het ladingsbeeld en in de laatste voor het opwekken van een
lichtend beeld op het scherm van de beeldbuis.
Aan het systeem voor het opwekken van de elektronenstraal worden de volgende be
langrijke eisen gesteld:
1. De elektronenstraal moet dun genoeg zijn om de gewenste definitie in het afgetaste of
geschreven beeld te garanderen.
2. Speciaal bij weergavebuizen moet de intensiteit van de straal gemakkelijk te regelen
zijn. Hierbij dient de stuurspanning binnen bepaalde grenzen te blijven, welke laatste
bepaald worden door de signaalspanningen, die elektronenbuizen of transistors bij de
gewenste bandbreedte van het videokanaal kunnen leveren met behoud van een zo lineair
mogelijke karakteristiek.

5.2 HET ELEKTRONENKANON MET DRIE ELEKTRODEN (TRIODE)

In het eenvoudigste geval (zie fig. 5.1) bestaat het elektronenkanon uit een kleine vlakke
kathode, die door een gloeidraad verhit wordt Deze emitteert elektronen met enigszins
verschillende snelheden. De elektronen krijgen bij de emissie beginsnelheden van maxi
maal 3 eV. Voor de kathode bevindt zich een cilindrisch plaatje met een klein gaatje erin,
zgn ‘Welneltcilinder’. Met behulp van de spanning van deze elektrode wordt de elektronenstroom geregeld. Op een afstand van slechts enkele millimeters van de Wehneltcilinder
bevindt zich een ringvormige elektrode waarop een zeer grote positieve spanning staat.
Deze spanning kan gelijk zijn aan de hoogste spanning die gebruikt wordt om de elektronen
te versnellen. Dit is bij beeldbuizen bijv. 14 kV. Als de Wehneltcilinder een grote negatieve
spanning, bijv. - 200 V, ten opzichte van de kathode heeft, kunnen er geen elektronen het
gaatje in de Wehneltcilinder passeren. De geëmitteerde elektronen keren dan allemaal
terug naar de kathode. Als deze spanning kleiner wordt, kunnen elektronen bij een bepaal
de spanning het gat passeren en door de anodespanning versneld worden. In fig. 5.2a zijn de
equipotentiaaivlakken getekend in het geval er geen elektronen de Wehneltcilinder passe
ren. In fig. 5.2b zijn de equipotentiaaivlakken getekend voor het geval er een anodestroom
loopt. In dit tweede geval is ook de omhullende van de elektronenbanen aangegeven.
Ten gevolge van de vorm van het veld worden de elektronen, die op verschillende plaatsen
uit de kathode treden, op een klein cirkelvormig vlakje gefocusseerd. Ze verlaten het
elektronenkanon daarna als een divergerende bundel. Door een tweede elektrostatische of
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magnetische lens wordt dit brandpunt in het beeldvlak, dat bijv, een trefplaat (target) of een
beeldscherm kan zijn, afgebeeld. Het zal duidelijk zijn dat de grootte van het brandpunt be
palend is voor de grootte van de afbeelding van het brandpunt in het beeldvlak. Hierdoor
wordt dus ook het oplossend vermogen van de elektronestraal ten opzichte van het af te
tasten of weer te geven beeld bepaald. De grootte van het brandpunt wordt bepaald door de
diameter van het gat in de Wehneltcilinder en door de grootte van de aangelegde anode
spanning. Bij beeldbuizen past men een diameter van 0,6 tot 1 mm toe. Hoe kleiner het gaatje
gemaakt wordt, des te groter is de specifieke belasting van de kathode bij gelijke straal
stroom in micro-ampères. Hieraan wordt een grens gesteld met het oog op de levensduur
van de kathode.
kathode

I

anode

—^1~

—dl

Wehneltcilinder

Fig. 5.1. Een eenvoudig elektronenkanon (triodc).
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Fig. 5.2. Equipotentiaalvlakken in een elektronenkanon, a. Elektronenstraal onderdrukt; b. met
elektronenstroom.
Bij een elektroncnkanon voor een opnamebuis heeft men slechts een zeer kleine straal
stroom nodig, welke een fractie van een micro-ampère bedraagt. Om de gewenste scherpte
te krijgen worden daarom zeer kleine gaatjes toegepast (diameter ongeveer 0,05 mm). Naar
mate het gat in de Wehneltcilinder kleiner is, moet ook zijn afstand tot de kathode kleiner
zijn, wil de noodzakelijke anodespanning niet te groot worden. Hieruit volgt ook dat de
afknijpspanning, die men op de Wehneltcilinder moet aanbrengen om de straalstroom tot
nul te reduceren, kleiner wordt naarmate de diameter van het gat kleiner wordt.
Anderzijds is ook na te gaan dat de openingshoek van de elektronenstraal bij kleinere
gatdiameter zelf groter moet worden. De openingshoek is echter bepalend voor de dia-meter van de straal ter plaatse van de afbuigvelden, die nodig zijn om een raster te schrijven.
Als de afbuigvelden niet geheel homogeen zijn, wordt de beeldscherpte voor maximale af
buiging bij een grotere straaldiameter slechter dan bij een kleinere straaldiameler.
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Om een zo gelijkmatig mogelijke beeldscherpte te krijgen, is daarom een kleinere
openingshoek wenselijk. Deze wordt bereikt ten koste van een kleinere scherpte in het
midden van het beeld. Indien men de scherpte in het midden van het beeld vergroot door
een kleiner gat te kiezen, wordt daardoor de straal aan de rand dienovereenkomstig minder
scherp. Men wordt dus gedwongen om een gunstige middenweg te zoeken.

5.3. HET ELEKTRONENKANON MET VIER ELEKTRODEN (TETRODE)

Zoals reeds werd gezegd, is bij een elektronenkanon met drie elektroden een vrij grote
spanning nodig om de straalstroom af te knijpen. Om een kleinere afknijpspanning te be
reiken werd een elektronenkanon met vier elektroden ontwikkeld. Hierbij bevindt zich vlak
voor de Wehneltcilinder nog een cilindrische elektrode, waarin zich ook een klein gaatje
bevindt. Deze heeft een lage spanning van ongeveer 300 tot 600 V en voorkomt dat de hoge
anodespanning invloed heeft op het veld in de Wehneltcilinder. Deze elektrode heeft dezelf
de werking als het schermrooster in een elektronenbuis. Fig. 5.3 toont de opbouw van een
elektronenkanon met vier elektroden.
kathode

schermrooster

Wehneltcilinder anode
Fig. 5.3. Een elektronenkanon met vier elektroden (tetrode).
5.4. HET ELEKTRONENKANON MET VIJF ELEKTRODEN (PENTHODE)

Tegenwoordig worden in beeldbuizen meestal elektronenkanonnen met vijf elektroden
toegepast. Het schermrooster in een tetrodesysteem heeft een focusserende werking en ver
oorzaakt daardoor een kleinere openingshoek van de elektronenstraal. Dit heeft een gelijk
matige beeldscherpte tot gevolg. Desondanks is de afbeelding van het brandpunt in ver
houding vrij groot. Om de focusserende werking van de lens tussen schermrooster en anode
te verkleinen, wordt nog een elektrode aangebracht op de manier die in fig. 5.4 is weerge
geven.
Hierdoor wordt de invloed van de schermroosterspanning op de focussering en de
openingshoek zeer klein. Door een juiste keuze van de spanningsverschillen tussen het
schermrooster en de extra elektrode is het mogelijk om of op een grote scherpte in het mid
den bij een kleine scherpte aan de rand, of op een over het gehele beeld gelijkmatige, doch
iets kleinere scherpte, in te stellen.
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Fig. 5.4. Een elektrodenkanon met vijf elektroden (penthode).
5.5. HET ELEKTRONEN KANON MET ENKELVOUDIGE LENS VOOR DE STATISCHE FOCUSSERING VAN DE STRAAL

De tot nu toe beschreven elektronenkanonnen worden voornamelijk toegepast bij buizen
met magnetische focussering. Hierbij wordt het brandpunt met behulp van een korte mag
netische lens op het beeldscherm afgebeeld. Tegenwoordig worden de meeste beeldbuizen
voor televisieontvangers uitgerust met elektrostatische focussering om het gebruik van
foscusseermagneten te vermijden.
Het principe van de elektrostatische focussering werd reeds in par. 4.6 besproken. Het
hele systeem bestaat uit het eigenlijke elektronenkanon en een lens waarvan de middelste
elektrode dezelfde potentiaal als de kathode heeft, terwijl de twee buitenste elektroden een
positieve spanning tussen 300 en 500 V ten opzichte van de kathode hebben. Door een der
gelijke lens wordt het brandpunt op het scherm afgebeeld. Men heeft lange tijd in de ver
onderstelling verkeerd dat het niet mogelijk zou zijn om elektrostatisch gefocusseerde
beeldbuizen met voldoende scherpe afbeelding te vervaardigen. Intussen is echter gebleken
dat met dergelijke systemen een voldoende scherpte bereikt kan worden voor een televisie
systeem met 625 lijnen.
Bij de constructie van elektronenkanonnen en focusseersystemen is hun afmeting in de
richting van de systeemas een belangrijke grootheid. Deze afmeting is namelijk bepalend
voor de totale lengte van de beeldbuis. Op elektronenkanonnen met een ionenval wordt
ingegaan in par. 18.2.

Fig. 5.5. Een uitvoering van een elektronenkanon (tetrode) met een elektrostatische lens (Philips).
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5.6. HET ELEKTRONENKANON VAN EEN OPNAMEBUIS

Bij beeldopnamebuizen wordt altijd magnetische focussering toegepast, omdat hier veel
hogere eisen aan de scherpte worden gesteld dan bij weergeefbuizen.
Bij elektrostatisch gefocusseerde buizen bevindt de lens zich principieel dichter bij het
brandpunt dan bij het scherm (beeldvlak). Dit is niet anders te verwezenlijken met het oog
op de gewenste afbuiging van de elektronenstraal. Hierdoor wordt altijd een vergroot beeld
verkregen omdat de voorwerpsafstand kleiner is dan de bceldafstand. Bij vidicons voor
speciale industriële toepassing wordt wel statische focussering toegepast met het oog op de
gewicht- en ruimtebesparing.
Bij opnamebuizen wordt een lange focusseerspoel toegepast (hierop wordt nog inge
gaan), waarvan het hoofdvlak relatief dicht bij het beeldvlak ligt. Hierdoor wordt de ver
groting aanzienlijk gunstiger; het is zelfs mogelijk om een verkleind beeld van het brand
punt te verkrijgen, hetgeen met statische focussering niet mogelijk is.

5.7. DE LEVENSDUUR VAN EEN ELEKTRONEN KANON

Tijdens het gebruik neemt de emissie van de kathode af. Dit heeft tot gevolg dat bij gelijke
straalstroom de openingshoek van de straal groter wordt, omdat een groter deel van het
kathodeoppervlak deel’gaat nemen aan de stroomlevering. Het gevolg is dat het brandpunt
en zijn afbeelding in het beeldvlak groter worden. Hierdoor wordt de lijnscherpte steeds
kleiner. Daar de lensfouten toenemen als de straaldiameter toeneemt, wordt de onscherpte
nog groter. Op het laatst kan een beeldbuis niet meer op de gewenste helderheid worden
ingesteld. Bij televisieontvangers wordt de levensduur van een beeldbuis in het algemeen
bepaald door de levensduur van het elektronenkanon. Wanneer de levensduur beëindigd
is, hangt af van de kijker. Hij moet beoordelen wanneer het beeld te onscherp geworden is.
Men kan tegenwoordig rekenen met een levensduur van tenminste 1000 uur, meestal is hij
echter enkele duizenden uren. De levensduur van een beeldbuis hangt ook af van de belas
ting van de kathode, dat wil zeggen van de ingestelde maximale helderheid.
Op de volgende manier kan de afname van de kathodekwaliteit over lange tijd beoor
deeld worden. Van een nieuwe buis meet men bij een bepaalde kathodestroom de Wehneltspanning en meet deze van tijd tot tijd na met exact dezelfde aangelegde spanningen. Om
dezelfde kathodestroom te bereiken moet de voorspanning met toenemende veroudering
van de kathode verkleind worden. Als deze tot de helft gedaald is, is de kathode zeker on
bruikbaar geworden.
Bij opnamebuizen wordt de levensduur meestal niet door het elektronenkanon bepaald,
maar is ze aanzienlijk kleiner. Hierop wordt ingegaan in de hoofdstukken over opname
buizen.
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6. DE OMZETTING VAN LICHT IN ELEKTRISCHE ENERGIE

6.1. INLEIDING

In de televisietechniek wordt de elektronenbron in een elektronenoptisch systeem vaak ge
vormd door een fotokathode. Deze dient om de lichtenergie om te zetten in elektrische
energie.

6.2. HET UITWENDIGE FOTO-EFfECT

Ieder metaal heeft de eigenschap dat bij opvallend licht elektronen uit de atomen worden
vrijgemaakt. In bepaalde omstandigheden kunnen de elektronen het metaal verlaten.
De door het metaal geadsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in kinetische energie
mv2/2 van de elektronen. Het aantal vrijgemaakte elektronen is evenredig aan de intensiteit
van het licht. De snelheid van deze elektronen neemt toe met de frequentie van het licht. De
snelheid is dus groter naarmate de kleur van het licht dichter bij de violette kant van het
zichtbare spectrum ligt.
Men veronderstelt dat de lichtenergie is opgebouwd uit lichtkwanten hv. Hierin is v de
frequentie van het licht en h de constante van Planck; h = 6.63- 10“ 34 (J • sec). Ieder lichtkwant komt overeen met de kinetische energie van een elektron met een bepaalde snelheid.
Door ieder lichtkwant wordt dus een elektron vrijgemaakt. Indien het elektron het metaal
wil verlaten, moet de vrijmakingsenergie voor dat metaal geleverd worden. Deze is gelijk
aan de som van de ionisatie-energie en de uittreedenergie. Stel dat voor dit vrijmaken van
het elektron uit het metaal een hoeveelheid energie p nodig is. Dan geldt:

2

+ p = hv (J)

(6.1)

Indien p = hv, kunnen de elektronen het metaal net verlaten, maar is hun uittreedsnelheid
precies nul. Het aantal der door het licht vrijgemaakte foto-elektronen, die in werkelijkheid
uit het metaal bijv, in het vacuüm komen, is zeer sterk afhankelijk van de oppervlakteeigenschappen van het materiaal van de fotokathode. Evenals bij de kathode van een versterkerbuis kiest men hier een materiaal met een zo klein mogelijke uittreedpotentiaal. Het
aantal elektronen per eenheid ingestraalde energie, bijv, in /zW, is bij de gebruikte fotokathoden zeer sterk afhankelijk van de golflengte (kleur) van het licht en heeft een uitge
sproken maximum. De snelheidsverdeling van de elektronen heeft een maximaal bij een
bepaalde snelheid der elektronen. De bewegingsrichting van de uittredende elektronen is
zeer willekeurig.
Iedere fotokathode heeft een totale gevoeligheid die wordt opgegeven in /zA per watt in57

gestraalde energie en een gevoeligheidskromme, afhankelijk van de golflengte van het
licht (spectrale gevoeligheid). Bij het aftasten van beelden moeten de helderheden van vlak
ken met verschillende kleuren in dezelfde verhouding op de beeldbuis worden weerge
geven als ze door het oog worden waargenomen. Daarom is het noodzakelijk dat de spec
trale gevoeligheid van de fotokathode, vermenigvuldigd met de relatieve spectrale energieverdeling van de belichting zoveel mogelijk overeenkomt met de ooggevoeligheidskromme.
d.w.z. de V^-kromme. Vaak vindt men de gevoeligheid van een fotokathode opgegeven in
/zA/L. Een dergelijke waarde heeft altijd betrekking op een zeer bepaalde kleurtemperatuur
van de lichtbron en wordt meestal opgegeven voor een temperatuur van 2870°K. De
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Fig. 6.1. De spectrale karakteristieken van de fotogevoeligheid van verschillende typen fotokathoden.
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lichtbron wordt door het oog gewaardeerd met een bepaald aantal lux. Door de fabrikant
wordt voor bepaalde lampen bij een bepaalde kleurtemperatuur de lichtsterkte C in candela
in een bepaalde richting opgegeven. De kleurtemperatuur wordt bepaald door de stroom in
de gloeidraad. Een fotocel geeft bij de resulterende belichting een bepaalde fotostroom. De
lichtstroom in lumen die op de cel valt is te berekenen. Indien A het bestraalde oppervlak in
m2 en d de afstand in m is geldt:

0= c A
d2

(6.2)

Hieruit is de gevoeligheid in /zA/L te bepalen.
De gevoeligheid van de fotocel in /zA/lumen verandert met de kleurtemperatuur. Dit in
tegenstelling tot de gevoeligheid in ;zA/watt ingestraald vermogen. In Tig. 6.1a en b zijn
enkele karakteristieken getekend voor wit licht (constante spectrale verdeling). In fig.
6.1b is bovendien een tweede kromme voor dezelfde fotocel, het type RCA 93 IA. getekend
bij verlichting met een wolframbandlamp met een kleurtemperatuur van 2870°C. In een
televisiestudio is alleen de karakteristiek van belang, die ontstaat bij de kleurtemperatuur
van de gebruikte verlichting. De maximale gevoeligheid ligt bij kromme 2 bij grotere golf
lengte dan in het geval van belichting met constante spectrale verdeling. De absolute ge
voeligheid is hierbij essentieel kleiner. Dit volgt uit het feit dat de absolute gevoeligheidskromme 2 slechts binnen of onder kromme 1 kan liggen.
In fig. 6.2 wordt getoond hoe de weergegeven helderheden op de beeldbuis, bijv, van de
roodbruine bas (op de achtergrond) bij een zwart-witweergave kunnen veranderen als de
spectrale gevoeligheden van de opnamebuizen verschillend zijn. De opnamen werden ge
maakt met twee beeld-iconoscoopcamera’s, de ene met een fotokathode van caesiumantimonide en de andere met een alkalifotokathode. Afgezien van de kleur van de bas ble
ven de verschillende tinten grijs in het beeld behouden.

Fig. 6.2. De weergave van een beeld bij gebruik van twee opnamebuizen met verschillende roodgevoeligheid.
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In de televisietechniek worden vooral de drie volgende typen fotokathoden toegepast:
voor fotocellen de fotokathoden van caesiumantimonide en de fotokathoden van de
alkaliden van antimonium, natrium, kalium en caesium en fotokathoden van zilverbismut
voor het beeldorticon.
Een eerste vereiste voor de fotokathoden van opnamebuizen is een constante gevoelig
heid over het gehele oppervlak. Dit kan men bereiken als de metaallagen in vacuüm opge
dampt worden. Als drager van de fotogevoelige laag wordt zilver of antimonium toegepast,
dat als dunne doorzichtige of ook wel ondoorzichtige laag rechtstreeks op de glazen wand
van de fotocel of de opnamebuis wordt opgedampt. De activering van de fotokathode vindt
plaats door het in de juiste volgorde en hoeveelheden opdampen van de andere metalen.
Het hele fabricageproces is zeer gecompliceerd en eist veel ervaring om goed gelijkmatige
kathoden met een grote gevoeligheid te verkrijgen. Met caesiumantimonide- en met
bismut-zilverfotokathoden kan men gevoeligheden tot ongeveer 80 /zA/lumen van de in
vallende lichtstroom bereiken. Met alkalische kathoden bereikt men gevoeligheden
tot 200 ^A/lumen. Hierbij wordt gerekend met een kleurtemperatuur van 2870°C.
Voor kleurentelevisie is een zeer bepaald verloop van de spectrale gevoeligheid van de
toegepaste fotogevoelige laag vereist. Hierop wordt nog nader ingegaan. Als deze niet het
gewenste verloop heeft, moet dit gecorrigeerd worden door kleurfilters in de lichtbundel te
plaatsen. Daar hierdoor lichtenergie geadsorbeerd wordt, is met het oog op de onvermijde
lijke statistische fluctuaties van de fotostroom, die relatief kleiner worden als de fotostroom
toeneemt, een zo groot mogelijke gevoeligheid (in ^A/lumen) gewenst.

6.3. HET INWENDIGE FOTO-EFFECT

Het inwendige foto-effect treedt op bij halfgeleiders, waarvan de ohmse weerstand ver
andert als er licht op valt. Het principe van het vidicon berust op het inwendige foto-effect.
Onder halfgeleiders verstaat men stoffen die bij het absolute nulpunt (— 273°C) niet gelei
den en pas bij hogere temperatuur geleidend worden. Bij een temperatuur van 0°C is het
geleidingsvermogen enkele orden van grootte kleiner dan van metalen. De geleidbaarheid
van halfgeleiders kan enkele decimalen toenemen door het toevoegen van verontrei
nigingen. De geleidbaarheid a van koper in Q~l cm-1 is bijv, bij 0°C 65- 104, voor de
halfgeleider silicium is bij de hoogst bereikbare zuiverheid <7 = 10”2 en voor germanium
10"1. D$ grootheid a geeft aan bij welke lengte in cm het materiaal bij een doorsnede van
1 cm2 een weerstand van \Q heeft.
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7. DE AFTASTING VAN HET BEELD:
DE VERSCHILLENDE NORMEN EN HUN BETEKENIS

7.1. INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal begrippen behandeld, welke van funda
menteel belang zijn voor de werking van de televisie. In dit hoofdstuk wordt de methode
behandeld volgens welke de inhoud van een beeld wordt afgetast. Hierbij wordt alleen
datgene.behandeld, wat van principieel belang is. Daaruit zullen de eisen volgen die gesteld
moeten worden aan de grootheden, die van belang zijn voor de aftasting en de overdracht
van het beeld. Als we deze grootheden kennen, is het niet moeilijk meer om een inzicht te
krijgen in de werking van de verschillende opnamcbuizen en van de aftast- en weergavebuizen.

7.2. HET PRINCIPE VAN DE BEELDAFTASTING

Voor de overdracht van het beeld wordt dit onderverdeeld in aparte op elkaar volgende
lijnen. De verschillende waarden van de helderheid in het op te nemen beeld kunnen niet
alle tegelijk getransporteerd worden, omdat daarvoor een groot aantal afzonderlijke
kanalen nodig zou zijn. Daarom transporteert men de helderheden van de verschillende
beeldelementjes na elkaar, en wel zo snel en bovendien het gehele beeld nog zo vaak per
seconde, dat het oog een continue beeldindruk waarneemt.
We nemen aan dat het beeld dat we willen overdragen zeif licht uitstraalt. Dit kan bijv,
een van achter egaal verlichte dia zijn. We plaatsen nu vlak voor het beeld een scherm met
een klein vierkant gaatje erin, waardoor de rest van het beeld afgedekt wordt. Bewegen we
nu het scherm van links naar rechts op een bepaalde hoogte van het beeld, dan valt door het
gaatje een lichtstroom met een wisselende intensiteit, welke bepaald wordt door de zwarting
van de dia op de desbetreffende plaats. Men verkrijgt op deze manier na elkaar meer of
minder snel veranderende waarden van de lichtstroom, die overeenkomen met de beeld
inhoud. Stel dat nu door een optisch systeem het gehele beeld werd afgebeeld op een
fotogevoelige laag (fotocel). Als we nu aannemen dat de uitgangsstroom van de fotocel
evenredig is met de waarde van de invallende lichtstroom, dan ontstaat aan de belastingsweerstand van de fotocel een spanning, die op elk moment evenredig is met de helderheid
van het beeldelementje dat op dat moment werd afgetast. Er ontstaat een beeldsignaal. De
zogenoemde ‘zwart-witovergang’ in het videosignaal is het signaal verschil (spanningsver
schil) dat ontstaat door de aftasting van het helderste beeldpunt gevolgd door de aftasting
van het donkerste beeldpunt.
Vroeger werd deze manier van aftasten inderdaad toegepast. Het beeld werd verdeeld in
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een groot aantal lijnen; aan iedere lijn werd een diafragma toegevoegd. De diafragmaopeningen bevinden zich in een ronddraaiende schijf, op de manier die is aangegeven in fig.
7.1. Eerst wordt de eerste lijn afgetast, daarna de tweede, derde, enz. Deze schijf wordt de
Nipkovschijf genoemd naar zijn uitvinder Paul Nipkov. die als eerste in 1883 als 25-jarige
student de lijnsgewijze aftasting verwezenlijkte.

afgetast beeldvlak

Fig. 7.1. De schijf van Nipkow.

Tegenwoordig worden in de televisietechniek, met uitzondering van enkele speciale
industriële toepassingen, geen mechanische beeldaftasters meer gebruikt. Hiervoor in de
plaats zijn de zuiver elektronische beeldopnemers gekomen.
In zijn eenvoudigste vorm bestaat een elektronische beeldaftaster uit een omkering van
de hierboven beschreven mechanische aftaster. Er wordt nu geen diafragma langs het
beeld bewogen, maar in de plaats hiervan komt een kleine ronde lichtvlek met constante
intensiteit welke scherp op de dia wordt afgebeeld en die hier lijnsgewijze overheen be
wogen wordt. De dia laat nu afhankelijk van zijn zwarting op ieder moment meer of minder
licht op een fotocel vallen, die het beeldsignaal aan de ‘video’-versterker afgeeft. Het
principe wordt getoond in fig. 7.2.

aftastbuis

&

lichtstip

condensor

bccldsignaal

elektronenstraal
objectief diapositief fotocel
Fig. 7.2. Het principe van de aftasting met behulp van een lichtstraal.

Voor het opnemen van bewegende beelden worden tegenwoordig algemeen opnamebuizen
toegepast, welke werken volgens het volgende principe.
De scène die moet worden overgedragen, wordt met behulp van een optisch systeem
scherp afgebeeld op een fotokathode, zie fig. 7.3. De fotokathode emitteert dan elektronen
op de plaatsen waar licht op valt. Het aantal is per beeldelement evenredig aan de verlichtssterkte van de desbetreffende plaats. Het ‘emissiebeeld’ van de fotokathode wordt door een
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elektronenoptiek afgebeeld op het oppervlak van een isolator, de trefplaat genaamd. Hier
door ontstaat een ladingsbeeld op deze trefplaat. De van een bepaalde plaats van de fotokathode afkomstige elektronen komen op een bepaalde plaats van de trefplaat terecht. De
trefplaat. bijv, een glasfolie, vormt eigenlijk samen met een metaalgaasje, dat zich op een
zeer korte afstand (20-40 ^m) hiervan bevindt, een condensator. De elektronen van de
fotokathode laden deze condensator afhankelijk van hun aantal in een bepaalde tijd meer of
minder sterk op. De ladingsverdeling die op deze manier ontstaat geeft het zogenaamde
‘ladingsbeeld’.
„
, , ,
fotokathode
lichtstralen
net I
kathode aftaststraal
Z
1
lens

_._ terugkerende f
I gemoduleerde straal J.
0V _ .
trefplaat
l
beeldsignaal

+2 V

- foto-elektronen

-450 V

voorwerp

- 150 V
Fig. 7.3. De principiële opzet van een opnamebuis (beeldorticon).
Dit ladingsbeeld wordt bijv., te beginnen in de linkerbovenhoek, door een elektronenstraal afgetast, waarbij deze aftaststraal tijdens de heenslag met constante snelheid in
horizontale richting van links naar rechts loopt. Als hij de rechterkant van het beeld bereikt
heeft, springt hij in een bepaalde tijd, de terugslagtijd. terug naar de linkerkant van het
beeld (fig. 7.4). Ten gevolge van deze aftasting ontstaat het beeldsignaal. (Al deze begrip
pen en processen worden later uitvoerig behandeld.)
Tijdens zijn horizontale beweging wordt de aftaststraal tegelijkertijd met een veel
kleinere snelheid in verticale richting bewogen. Daardoor komt hij na de terugslag bij de
linkerkant van het beeld niet op maar net onder de eerste lijn terecht. Hierna volgt de af
tasting van de tweede, de derde lijn, enz. De beweging in verticale richting duurt tot de
onderkant van het beeld bereikt is. Dan springt de straal terug naar het begin van de eerste
lijn. Vervolgens wordt het beeld weer opnieuw afgetast, enz.

1 beeldpunt

' - 2 enkele lijn
Fig. 7.4. De lijnsgewijze aftasting.
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7.3. DE BEELDFREQUENTIE

Het is duidelijk dat de vraag of de kijker een continue beeldindruk krijgt, dat wil dus zeggen
dat het na elkaar plaatsvinden van de aftasting niet meer waargenomen wordt, afhangt van
het aantal malen per seconde dat het beeld afgetast wordt. Dit is de beeldfrequentie. Deze
beeldfrequentie hangt dus af van de snelheid waarmee de straal het beeld aftast. Bovendien
neemt het oog bij een te lage beeldfrequentie een flikkering waar, die in ieder geval ver
meden moet worden. Uit deze twee grootheden volgt een minimale waarde voor de beeld
frequentie.
We moeten er hier rekening mee houden, dat de verschillende beeldelementen in zeer
korte tijd afgetast worden, en dat ze aan de weergavekant slechts gedurende een zeer korte
tijd oplichten. Daarna is er een pauze gedurende welke het overeenkomstige beeldelement
van de ontvanger donker blijft. De duur van deze pauze komt overeen met de tijd tussen
twee op elkaar volgende aftastingen van hetzelfde beeldelement.
Het weergeven van een televisiebeeld verloopt dus principieel verschillend als het projec
teren van een film. Hierbij wordt het beeld in zijn geheel met al zijn helderheden tegelijker
tijd gedurende een bepaalde tijd geprojecteerd en daarna verduisterd. Gedurende het af
dekken wordt de film getransporteerd. Hierbij is de transporttijd bijv, een vierde deel van
de projectietijd van de beelden. Vervolgens wordt het volgende beeld geprojecteerd, enz.
Ook hier is een minimaal aantal beelden per sec. noodzakelijk om de indruk van een con
tinu bewegend beeld op te wekken.
Voor het verkrijgen van een continue indruk van een beweging van normale snelheid zijn
al 16 beelden per sec. voldoende. Als de afstand, die door een bewegend voorwerp tussen
twee beelden in wordt afgelegd te groot is, ontstaat de indruk van een schokkerige bewe
ging. Het beeld wordt in stukjes gehakt. Bovendien treedt bij de opname al een onscherpte
op ten gevolge van de plaatselijke integratie van de beweging gedurende de belichtingstijd.
Voor bioscoopprojectie is een beeldfrequentie van 24 beelden per sec. voldoende ge
bleken. Dit aantal beelden is genormaliseerd. In tegenstelling tot een beeldfrequentie van
16, zoals bijv, gebruikelijk is bij smalfilmcamera’s, kunnen bij 24 beelden per sec. dus veel
snellere bewegingen toegelaten worden, zonder dat er een schokkerige beweging zal ont
staan.
Of een beeld flikkert of niet hangt af van de verhouding van de projectietijd en de afdektijd. Bovendien is het flikkeren afhankelijk van de helderheid van het televisie- of filmbeeld.
Verder heeft de afstand waarop het beeld bekeken wordt ook nog een bepaalde invloed. Als
normale kijkafstand voor de technische beoordeling van televisiebeelden volgens het
Europese systeem wordt vijfmaal de beeldhoogte aangehouden. In de huiskamer is de kijk
afstand echter meestal groter. Of een flikkering in het beeld wordt waargenomen, respec
tievelijk als storend ervaren wordt, hangt tenslotte ook nog af van de beeldinhoud. Het
ongunstigste geval treedt op bij een geheel wit vlak, dat absoluut geen beeldinformatie be
vat. Dit grensgeval wordt bijv, benaderd door een vliegtuig aan een wolkeloze hemel. Voor
een zuiver wit beeld wordt de flikkergrens bereikt bij een helderheid van ongeveer 70 asb.
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als het beeld 50 maal per sec. wordt beschreven. Als toelaatbare maximale helderheid van
een normaal beeld, dat niet te grote witte vlakken bevat, kan ongeveer 200 asb worden aan
genomen. Bij 60 beelden per sec. ligt de helderheid voor de flikkergrens ongeveer acht maal
zo hoog.
Essentieel is de conclusie dat een beeldfrequentie van 24 beelden per sec. voldoende is
voor de overdracht van bewegende beelden, maar dat bij grote helderheden echter ten
minste 50 lichtindrukken per beeldelement en per sec. noodzakelijk zijn voor het vermijden
van het flikkereffect.

7.4. HET AANTAL LIJNEN VAN EEN BEELD

Hoe zijn nu de normen voor de televisie-overdracht vast te leggen en wat betekent de
norm met het oog op de beeldkwaliteit? Hierboven werd aangetoond dat het beeld moet
worden verdeeld in een aantal lijnen. Als we een grote scherpte in de richting der lijnen wil
len bereiken, moeten de lijnen met een zeer dunne elektronenstraal bij de opname worden
afgetast en bij de weergave worden geschreven. Hierdoor ontstaan ruimtes tussen de opeen
volgende lijnen van een beeld, welke afhankelijk van de grootte van de lichtstip en de
eigenschappen van het scherm van de beeldbuis meer of minder donker zijn. Er ontstaat dus
een zichtbare lijnenstructuur. In het ideale geval moet de schrijvende elektronenstraal dus
in horizontale richting een zo klein mogelijke doorsnede hebben en moet hij in verticale
richting zo breed zijn dal de lijnen elkaar net raken. Hierdoor neemt de kijker bij ongemo
duleerde straal een constante helderheid over het hele beeld waar. Dit is inderdaad met
speciale hulpmiddelen, bijv, het lijnmodulatiesysteem. te bereiken. Dergelijke hulpmid
delen zijn echter niet wenselijk in verband met de ingewikkelde schakelingen die hiervoor
noodzakelijk zijn.
Uit de noodzaak van een voldoende fijn lijnenraster volgt een eis voor het minimale aan
tal lijnen. Dit aantal moet zo groot zijn, dat bij een bepaalde kijkafstand (bijv, vijfmaal de
beeldhoogte) het lijnenraster niet meer storend of niet meer waarneembaar is. Het is bekend
dat het oplossend vermogen van het oog begrensd is, zodat de afstand tussen twee lijnen bij
een bepaalde minimale kijkafstand beneden het oplossend vermogen van het oog ligt. Zoals
bekend worden in veel Europese landen 625 lijnen gebruikt. In de loop der jaren is steeds
weer gebleken dat dit aantal lijnen een voldoende fijn raster waarborgt voor de omroeptelevisie. Indien men nu in analogie met de film een beeldfrequentie van 25 beelden per sec.
kiest, komen we dus tot 625 x 25 = 15625 lijnen per sec. Dit is zg. ‘lijnfrequentie’.
Bij alle bestaande televisienormen heeft men een kader gekozen met een breedte-hoogte
verhouding van het zichtbare beeld van 4:3. Uit de lijnfrequentie volgt nu, afhankelijk van
de beeldbreedte, een bepaalde schrijfsnelheid in m- sec"1-. Voor het schrijven van een lijn is
- met inbegrip van de tijd die nodig is om de elektronenstraal terug te bewegen van het eind
van de ene lijn naar het begin van de volgende - een tijd beschikbaar van 1 / lé 625 = 64 /isec.
(de periodeduur bij de bovengenoemde lijnfrequentie). De tijd voor het teruglopen van de
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straal is vastgelegd op 18% van de periodeduur. Dit is dus 11.5 //sec. Voor de zichtbare lijn
blijft dus een tijd nodig van 52,5 //sec beschikbaar.

7.5. DE INTERLINIËRING

De hierboven berekende lijnduur van 64 //sec. geldt voor een systeem met 25 beelden per
sec. Deze beeldfrequentie is echter te laag in verband met het te verwachten flikkereffect.
Als men de beeldfrequentie zou verdubbelen, zou men een tweemaal zo grote schrijfsnelheid
en een tweemaal zo korte aftasttijd van een lijn krijgen, indien men het totale aantal lijnen
van een beeld wil behouden. Om dit te voorkomen wordt een kunstgreep toegepast.
Men kan het flikkereffect nl. ook vermijden als twee dicht bij elkaar liggende beeldpunten
afwisselend om de 1/50 sec. gedurende korte tijd oplichten. Dit wil dus zeggen dat ieder
beeldpunt maar 25 keer per sec. oplicht. Hiervan wordt gebruik gemaakt als men het beeld
van 625 lijnen opsplitst in twee rasters (halve beelden), waarbij elk raster slechts het halve
aantal lijnen heeft. In verticale richting zijn de rasters over de halve afstand van twee lijnen
van een raster verschoven, zodat er weer 625 gescheiden lijnen in 1/25 sec. worden ge
schreven. Eerst wordt het raster met de lijnen 1, 3, 5. enz. in 1/50 sec. geschreven en daarna
in de volgende 1/50 sec. het raster met de lijnen 2, 4, 6, enz. (zie fig. 7.5). Zo bereikt men de
indruk van een beeld met 625 lijnen met een flikkereffect dat overeenkomt met 50 beelden
per sec.
De reciproke waarde van de rasterduur heet de rasterfrequentie. Deze is bij alle Europese
normen 50 Hz en bij de Amerikaanse norm 60 Hz.

eerste raster
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tweede raster

Fig. 7.5. Een geïnterlinieerd beeld, samengesteld uit twee rasters.
7.6. DE FREQUENTIES DIE OPTREDEN BIJ DE IDEALE AFTASTING VAN EEN IDEAAL
LAD1NGSBEELD

We nemen aan dat het af te tasten beeld bestaat uit scherp begrensde afwisselend zwarte en
witte verticale strepen van gelijke breedte. De trefplaat van de opnamebuis wordt dan op
geladen op de plaatsen die overeenkomen met de witte strepen. In het ideale geval is de
lading tussen deze plaatsen, overeenkomstig met de zwarte strepen, gelijk aan 0. Als de
aftastende elektronenstraal over een plaats loopt die geen lading heeft, is het beeldsignaal 0.
Als hij een plaats met maximale lading passeert, wordt de maximale waarde van het beeld66

signaal bereikt. Bij het aftasten van een dergelijk gestreept patroon ontstaat er dus een bij
benadering kanteelvormig signaal. Voorwaarde is echter dat de diameter van de aftastende
elektronenstraal klein is ten opzichte van de breedte der strepen. Dit is in de praktijk nooit
het geval en we komen in par. 7.11 hier nog op terug. De periodeduur van een dergelijke
kanteelspanning wordt bij gegeven streepbreedte bepaald door de aftastsnelheid en is hier
mee omgekeerd evenredig. Anderzijds wordt de periodeduur bij constante aftastsnelheid
kleiner naarmate de strepen smaller zijn. De periodeduur van de kanteelspanning kan ge
lijk gesteld worden aan de periodeduur van een periodieke sinusvormige trilling met een
bepaalde frequentie.
We moeten hier onderscheid maken tussen het fysische begrip frequentie en de wissel
spanning die als bceldsignaal ontstaat. Aangezien het signaal tijdens de terugslagtijd van de
elektronenstraal niet aanwezig is, gaat het hier om een periodiek onderdrukte spanning. Bij
de ontwikkeling van deze spanning volgens Fourier zou men een aantal frequentietermen
krijgen, die bestaan uit de grondfrequentie van 15 625 Hz, dus de lijnfrequentie en de hier
mee corresponderende harmonische frequenties, indien men deze weer als continu be
schouwt. Als men spreekt over een frequentie van het bceldsignaal. een videofrequentie,
dan bedoelt men een momentele frequentie die fysisch eigenlijk niet bestaat. We zullen bij
de volgende beschouwingen echter met dit begrip moeten werken. Deze momentele fre
quentie neemt toe als de streepbreedte kleiner wordt. Als volgens fig. 7.6 de streepbreedte
wordt aangeduid met a en de beeldbreedte met b. ontstaat een grondfrequentie f. die ge
geven wordt door
0.5b
(7.1)
a ti
Hierin is ti de tijd waarin een zichtbare lijn geschreven wordt, dit is dus de lijntijd (bijv.
64 //sec.) min de terugslagtijd (bijv. 11.5 //sec.). Bij een beeldbreedte van 64 mm. een streep
breedte van 0,122 mm en een aftasttijd van 52.5 //sec. volgt hieruit een frequentie van
5 MHz. Dit komt overeen met 525 beeldpunten op een lijn (afwisselend zwart en wit).
f

b—

1111
III J
Fig. 7.6. Een wit-zwart balkenpatroon.
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7.7. DE BREEDTE VAN DE TELEVISIEKANALEN

In de communicatietechniek wordt altijd voor ieder communicatiekanaal een bepaalde
frequentieband ter beschikking gesteld. Er is tegenwoordig een vrij groot tekort aan
frequentiebanden, zodat men steeds tracht de bandbreedte van een communicatiekanaal
zo klein mogelijk te kiezen. Zoals bekend bedraagt de bandbreedte van een televisiekanaal
in Nederland in het UHF-gebied 7 MHz. Binnen dit frequentiegebied moeten zowel het
beeld- als het geluidsignaal worden overgedragen. Bovendien moet een zekere afstand in
acht worden genomen tussen de frequentiebanden van de verschillende kanalen met het
oog op de selectiviteitseisen.

7.8. DE V1DEOBANDBREEDTE

Bij het Nederlandse televisiesysteem is voor het videosignaal een frequentieband be
schikbaar met een bandbreedte van 5 MHz met zeer steile bandgrenzen (demping bij
5.5 MHz > 26 dB). Uit de voorgaande beschouwingen volgt dat bij gegeven lijntijd in
^sec. en gegeven lijnlengte in cm met behulp van deze frequentieband een streepraster met
bepaalde maximale fijnheid der strepen nog kan worden overgedragen. Door de gekozen
bandbreedte wordt de minimaal mogelijke dikte van de strepen in het beeld dus begrensd.
Nog smallere strepen worden niet meer overgedragen of vallen, zoals men zegt, buiten de
‘definitie’. Hieruit is het begrip definitie ontstaan.
De definitie geeft aan hoe dik de strepen van een streepraster ten opzichte van de beeldbreedte net moeten zijn, opdat er nog een beeldsignaal ontstaat dat voldoende ver boven de
ruis uitkomt. De amplitude kan hierbij bijv, gelijk gekozen worden aan de topwaarde van
de ruis die in het beeldsignaal aanwezig is (gemiddeld komt dit ongeveer overeen met 5%
van de amplitude van het beeldsignaal dat correspondeert met de zwart-witovergang). In
dien de band begrenzing zeer steil is, neemt de amplitude van het beeldsignaal bij afnemende
streepdikte zeer snel af van 100% tot de grenswaarde van de definitie.
De nominale definitie bedraagt voor verticale streeprasters bij de 625-lijnennorm 5 MHz
en wordt meestal in de praktijk door een frequentie aangegeven. Afhankelijk van de beeldbreedte verandert dus ook de minimale dikte in cm van de strepen die nog kunnen worden
weergegeven. Deze is evenredig met de beeldbreedte. Dit betekent ook dat de. ten opzichte
van de beeldbreedte, procentuele minimale streepdikte voor verticale strepen bepaald
wordt door de lijntijd en de ter beschikking staande frequentieband. Indien de lijntijd
kleiner wordt (zoals bijv, bij het Franse systeem met 819 lijnen), wordt bij dezelfde band
breedte ook de mogelijke definitie kleiner.
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7.9. DE DEFINITIE BU SCHUIN STAANDE STREEPRASTERS EN GEGEVEN BANDBREEDTE

Bij de tot nu toe gegeven beschouwingen werd aangenomen dat het afgetaste streepraster.
zoals in fig. 7.6 wordt getoond, verticaal staat. De minimale streepdikte van het streep
raster, die bij een gegeven bandbreedte nog overgedragen kan worden, heeft hierop
betrekking. De grens van de mogelijke definitie moet dus door de bandbreedte bepaald
zijn.
In fig. 7.7 is hetzelfde streepraster weergegeven maar nu gedraaid over een hoek van
ongeveer 40°. Nu is voor de bepaling van de grondfrequentie, die ontstaat bij het aftasten
van het gedraaide raster, de breedte van de strepen in de aftastrichting maatgevend. De
strepen zijn in de aftastrichting breder geworden. Er ontstaat dus een lagere momentele
frequentie dan bij het verticale raster. Bovendien zal er een faseverschuiving ontstaan tus
sen de ene en de andere lijn van de maxima en minima van de spanning die als beeldsignaal
ontstaat. Dit is in fig. 7.8 aangegeven. De factor waarmee de frequentie kleiner wordt ten
opzichte van de aftasting van verticale strepen, is de sinus van de hellingshoek a van de
strepen ten opzichte van de aftastrichting. Daar het geen verschil maakt of de strepen naar
links of naar rechts gedraaid zijn, is de hoek a altijd kleiner dan 90°. Bij een hoek van 30°
vinden we bijv, een grondfrequentie van het beeldsignaal van slechts 2,5 MHz. Bij een
maximale frequentie van 5 MHz kunnen in dit geval de streepdikten en de tussenruimte van
het door de opnamebuis af te tasten raster tweemaal zo klein gemaakt worden. De maxi
male definitie wordt dus bij gegeven bandbreedte voor schuinstaande streeprasters groter
dan voor verticale streeprasters. Voorwaarde is hierbij dat het ladingsbeeld van de toege
paste opnamebuis voldoende scherp is en dat de diameter van de aftastende elektronenstraal voldoende klein is, dat wil zeggen dat de definitie niet door de kwaliteit van de

7A
Fig. 7.7. Een schuinstaand balkenpatroon.

richting van de aftasting
Fig. 7.8. Ten opzichte van elkaar in fase verschoven fundamentele frequenties tijdens enkele lijnen.
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elektronenoptiek van de opnamebuis en van het opnameobjectief begrensd wordt. Dit
werd bij de voorgaande beschouwingen vooropgesteld. Dit verklaart ook ten dele het feit
dat een verkleining van de frequentieband van 5 MHz tot 4 MHz slechts weinig invloed
heeft op de beeldscherpte. Zeer vaak wordt de betekenis van de bandbreedte voor de beeldscherpte overschat. Fig. 7.9a toont een televisiebeeld van een dia-aftaster met een band
breedte van 5 MHz met steile bandgrenzen en een modulatiediepte van 100% bij 5 MHz.
Fig. 7.9b toont een detail van het beeld. In fig. 7.9c is de bandbreedte slechts 4 MHz. in
fig. 7.9d slechts 3 MHz. Op de normale kijkafstand van vijfmaal de beeldhoogte is het ver
schil in scherpte tussen 5 en 4 MHz zeer gering en ook tussen 5 en 3 MHz is het verschil
klein.
Bij het aftasten van een streepraster met verticale strepen zal met het oog op de ter be
schikking staande bandbreedte slechts in bepaalde gevallen een sinusvormig beeldsignaal
ontstaan. Dit is alleen dan het geval als de derde harmonische van de grondfrequentie van
het streepraster boven de 5 MHz ligt, dus bij een bandbreedte van 5 MHz als de grond
frequentie groter is dan 1.66 MHz. Bij een zeer kleine hoek a van ditzelfde raster van bijv.
10° liggen de derde en vijfde harmonische van de opgewekte grondfrequentie nog binnen
de frequentieband. zodat ook hierdoor nog een betere overdracht verkregen wordt.
Hierboven werd reeds vermeld dat de grens van de mogelijke definitie wordt aangegeven
in megahertz (MHz). Indien men de grens van de definitie van een opnamebuis wil bepalen,
is het mogelijk dat de definitie bij toepassing van een verticaal streepraster begrensd wordt
door de frequentiekarakteristiek van de videoversterker, terwijl de opnamebuis zelf een
betere definitie kan geven. Door de Amerikaanse firma RCA wordt daarom voor het be
palen van de definitie van een opnamebuis gebruik gemaakt van streeprasters, die een hoek
maken van 10° met de aftastrichting en waarvan de streepdikten overeenkomen met een
5 MHz-raster ten opzichte van verticale strepen. Hierdoor wordt de frequentieband, die
noodzakelijk is voor de overdracht van de grondfrequentie van het door het raster opgewek
te beeldsignaal, tot ongeveer een zesde verminderd. Dit betekent dat voor de aftasting van
een dergelijk 5 MHz-raster slechts een bandbreedte van 0,85 MHz nodig is. Op deze manier
kan men de definitie van een opnamebuis nauwkeurig vaststellen. In Duitsland wordt de
definitie van opnamebuizen echter gewoonlijk opgegeven in MHz ten opzichte van een
verticaal streepraster bij oneindig grote bandbreedte van de videoversterker. Dit laatste is
praktisch niet te verwezenlijken. Men beschouwt daarom de amplitude van de bij de
aftasting van een 5 MHz-raster ontstane frequentie als maat voor de definitie (zie par.
7.11) als de versterking van de videoversterker bij het 625-lijnensysteem tot 5MHz con
stant is. Dit onder aanname dat de signaalstroom die de opnamebuis afgeeft, constant is.
Hierbij wordt bovendien aangenomen dat de inwendige weerstand van de opnamebuis als
signaalbron groot is ten opzichte van de ingangsweerstand van de versterker.
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Fig. 7.9. De invloed van steile frequentiebandbegrenzing bij televisieoverdracht. a. Het totale beeld
met een bandbreedte van 5 MHz; b. detail met een bandbreedte van 5 MHz; c. detail met een
bandbreedte van 4 MHz: d. detail met een bandbreedte van 3 MHz.
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7.10. DE DEFINITIE IN
EN DE KELLFACTOR

VERTICALE RICHTING MET IDEALE ELEKTRONENOPTIEK

We beschouwen nu het geval dat de strepen van het raster precies in de richting van de
lijnen liggen, dus samenvallen met de aftastrichting. Dit is in fig. 7.10 voorgesteld. We ne
men nu bovendien aan dat de afstand tussen en de breedte van de verschillende strepen
juist zo groot zijn, dat de zwarte streep samenvalt met een lijn en de witte tussenruimte met
de volgende lijn. In dit geval krijgen we de beste weergave van een raster. De definitie is nu
gelijk aan het zichtbare aantal lijnen. Bij een terugslagtijd van 6% van de periodeduur van
de verticale afbuiging van de elektronenstraal zijn ongeveer 587 lijnen zichtbaar bij het
625-lijnensysteem.
diafragma a

diafragma b
Fig. 7.10. Bij de definitie in verticale richting, a. Een hele lijn wordt door de straal afgetast; b. twee
halve lijnen worden afgetast.

We nemen vervolgens het geval dat het streepraster dat afgetast moet worden, ten op
zichte van het lijnenraster over een halve lijnbreedte in verticale richting verschoven is. In
dit geval tast de straal steeds een halve witte en een halve zwarte streep van het raster tegelijk
af (zie fig. 7.10). Het totale hierdoor opgewekte beeldsignaal levert nu een constante ge
middelde waarde, zodat de definitie praktisch nul wordt. Afhankelijk van de stand van het
aftastende lijnenraster ten opzichte van het streepraster verandert de definitie dus van 0
tot 587 lijnen. De maximale definitie in verticale richting wordt dus bepaald door het
lijnenaantal.
Indien men nu het raster 90° draait, zodat de strepen verticaal komen te staan, wordt het
beeld niet helemaal gevuld door de 587 zichtbare lijnen, ten gevolge van de verhouding
4:3 van beeldbreedte tot beeldhoogte. Voor de totale breedte van het beeld zouden dus
4- 587/3 = 782 lijnen nodig zijn. Indien we de aftastsnelheid nu constant houden, zodat de
lijntijd weer 52,5 jzsec. bedraagt, zal er een frequentie f = 782- 10 6/2- 52,5 = 7,45 MHz
ontstaan. Dit is dus de bandbreedte van het videosignaal, die noodzakelijk zou zijn als we
in horizontale richting dezelfde definitie zouden eisen als in verticale richting mogelijk zou
zijn. De verhouding van de in feite gekozen grensfrequentie van 5 MHz tot deze frequentie
wordt de Kellfactor genoemd. In dit geval bedraagt hij 0,672.
Hierboven werd de verticale definitie uitgedrukt in een aantal lijnen. In analogie hiermee
kunnen we de horizontale definitie ook aangeven als een aantal lijnen. Ze volgt uit het in
verticale richting zichtbare aantal lijnen door vermenigvuldiging met de Kellfactor:
587- 0,672 = 394. Meestal wordt dit getal afgerond op 400.
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Het vaak uitgezonden RTM A-testbeeld (fig. 7.11) met de wigvormige streeprasters. waar
bij zowel lijnen als frequenties staan vermeld, is wel bekend. Men kan met behulp van deze
streeprasters de definitie van het ontvangen beeld afiezen.
Bij alle televisiesystemen is de maximale definitie in horizontale richting kleiner dan de
maximale definitie in verticale richting, daar men altijd een bepaalde bandbreedte aan
neemt bij een bepaald aantal beeldlijnen, en de Kellfactor altijd kleiner is dan 1. Het op
tische en elektronenoptische oplossend vermogen is echter, als we afzien van de mogelijk
heid dat er astigmatisme optreedt, in alle richtingen even groot. We zien hoe de bandbreedte
en het aantal lijnen, dus het gekozen televisiesysteem, het weergegeven beeld beïnvloeden
en dat de optische en elektronenoptische eigenschappen van een opnamebuis wat de beeldscherpte betreft in bepaalde gevallen niet volledig tot hun recht komen. Men is echter met
het oog op de technische mogelijkheden van de overdracht gedwongen een compromis te
sluiten. De keuze van 625 lijnen met 50 rasters en een bandbreedte van 5 MHz kan men een
gunstig compromis noemen.
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Fig. 7.11. De RTMA-testkaart.
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7.11. DE MODU LAT1ED1EPTE

In het ideale geval (ideale scherpte van het optische en elektronenoptische beeld) wordt een
raster met afwisselend zwarte en witte strepen bij oneindig groot veronderstelde band
breedte van het transmissiesysteem in de ontvanger weergegeven met een kanteelvormig
helderheidsverloop. Hierbij zijn de maximale en de minimale waarde van de helderheid
onafhankelijk van de streepbreedte wit en zwart. Ideale scherpte van het optische en elek
tronenoptische beeld wordt in de praktijk benaderd als in het optische beeld op de fotokathode en in het ladingsbeeld in de opnamebuis het overgangsgebied tussen zwart en wit.
resp. minimale en maximale lading klein is (1/10) ten opzichte van de streepdikte. De dia
meter van de aftaststraal aan de opnamekant en van de schrijvende elektronenstraal aan de
weergavekant moeten aan dezelfde voorwaarde voldoen.
De amplitude van de spanningsvorm, die bij de aftasting van een streepraster ontstaat,
wordt gekenmerkt door zijn modulatiediepte. Een beeld waarvan de linkerhelft helemaal
zwart en de rechterhelft helemaal wit is kent men een modulatiediepte van 100% toe. In de
meeste gevallen neemt de modulatiediepte af met afnemende dikte van de strepen. Dit kan
twee oorzaken hebben:
1. niet-ideale optiek en elektronenoptiek;
2. met toenemende frequentie afnemende versterking van het overdrachtsysteem.
In feite heeft men in de praktijk nooit een ideale elektronenoptiek. Dc diameter van de
aftaststraal is vaak zelfs groter dan de kleinste streepdikte. die met de beschikbare band
breedte kan worden overgedragen. Hierdoor ontstaat zogenaamde trapeziumvervorming.
Dit wordt in Tig. 7.12 duidelijk gemaakt. De beschouwingen hebben in principe betrekking
op de in fig. 7.2 voorgestelde lichtstipaftaster. Het beeld dat opgenomen moet worden is
een dia. Eenvoudigheidshalve is aangenomen dat de doorsnede van de aftastende straal een
rechthoek is.
voorwerp

I III
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straal
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(a)
(b)
Fig. 7.12. Trapeziumvervorming bij te grote diameter van de aftaststraal.
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Als de lichtstip zeer klein is, is het verloop van de lichtstroom, die door de dia wordt door
gelaten, en dus de spanning aan dc belastingsweerstand van de fotocel, trapeziumvormig.
Bij toenemende breedte van de straal wordt hij driehoekig als de streepbreedte d gelijk
wordt aan de breedte van de straal. Indien de breedte van de straal nog groter wordt, neemt
de amplitude af. De amplitude wordt nul als de breedte van de straal precies tweemaal zo
groot is als de streepdikte van het raster. Indien de straal nog breder wordt, ontstaat er weer
een variatie van de lichtstroom. Dezelfde beschouwing geldt als bij constante straaldikte
het streepraster steeds fijner wordt. Indien de streepdikte gelijk wordt aan de helft van de
straalbreedte, spreekt men van het eerste nulpunt van het signaal en hiervan geeft men de
bijbehorende grondfrequentie op van het streepraster. dat ontstaat bij een bepaalde aftastsnelheid v.
Men heeft getracht de elektronenoptiek in opname- en aftastbuizen zo goed te maken,
dat er nog geen amplitudeverlies optreedt bij de aftasting van een 5 MHz-streepraster vol
gens de NTSC-norm. Hierin is men gedeeltelijk geslaagd.
Ten gevolge van de praktisch altijd begrensde videobandbreedte verandert de amplitude
van de golfvorm van het signaal dat bij de aftasting ontstaat als de harmonischen niet meer
door het kanaal worden doorgelaten. Ten gevolge hiervan gelden niet voor alle streepdikten
van een raster dezelfde extreme waarden van de helderheid voor zwart en wit. Indien we een
ideale optiek en elektronenoptiek veronderstellen, wordt bij het aftasten van een streep
raster volgens fig. 7.13 de amplitude van de golfvorm bij overgang van 1 MHz naar 5 MHz
10% groter door het wegvallen van de derde en de vijfde harmonische van het signaal. Dit
wordt duidelijk uit fig. 7.14.
Het contrast tussen de zwarte en de witte strepen op hel scherm van de beeldbuis kan
ten opzichte van de zwart-witovergang (100% modulatiediepte) veranderd worden door
frequentieafhankelijke versterking in het overdrachtskanaal. Bij de meest voorkomende
afname van de versterking neemt de minimale helderheid meestal toe met toenemende
frequentie terwijl de maximale helderheid hierbij afneemt.
Een vermindering van de modulatiediepte, d.w.z. van de signaalamplitude betekent dus
een kleiner verschil in helderheid van twee naast elkaar liggende strepen op het scherm van
de beeldbuis, waarbij de definitie van het systeem praktisch niet afneemt. De definitie blijft
zoals hierboven 5 MHz volgens het NTSC-systeem als de amplitude van het 5 MHz-signaal
tot 25% is afgenomen. De definitie van het beeld wordt pas kleiner als de helderheidsverschillen op het scherm van de beeldbuis zo klein geworden zijn dat de 5 MHz-strepen niet
meer herkenbaar zijn. Hierbij wordt aangenomen dat de kijkafstand zo klein is dat het op
lossend vermogen van het oog nog geen invloed heeft. Bij grote kijkafstand neemt de defini
tie nog verder af door het oog. Een gunstige waarde voor de modulatiediepte van een
5 MHz-streepraster is 60%, waarbij aangenomen wordt dat deze waarde voor lagere
frequentie regelmatig toeneemt en bij ongeveer 2 MHz een modulatiediepte van 100%
wordt bereikt. Indien men verbeteringen wil aanbrengen, is het van belang te weten of een
afname van de modulatiediepte veroorzaakt wordt door de versterker met inbegrip van het
gehele transmissiekanaal of door eigenschappen van de opname- en weerga vebuizen.
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Fig. 7.13. Balkenpatroon, dat bij aftasting grondfrequenties van 1 en 5 MHz opwekt.
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Fig. 7.14. Amplitudeverandering van een periodiek signaal door het wegvallen van de harmonischen.

Een bij het aftasten van streeprasters met toenemende fijnheid afnemende amplitude van
het opgewekte beeldsignaal kan gecorrigeerd worden door een tegengesteld verlopende
frequentiekarakteristiek in de versterker (apertuurcorrectie).
De soort correctie die moet worden toegepast en de manier waarop hij gerealiseerd moet
worden, is verschillend voor de hierboven genoemde gevallen.
Fouten, die alleen veroorzaakt worden door de frequentiekarakteristiek van de ver
sterker, gaan altijd gepaard met fasefouten, zodat deze beide gecompenseerd moeten
worden. De schakelingen, die men normaliter toepast voor het compenseren van de fre
quentiekarakteristiek, leveren meestal tevens de noodzakelijke fasecorrectie indien de met
de correctie bereikte frequentiekarakteristiek in het gebied van 1 kHz tot 5 MHz precies
lineair is en daarboven slechts langzaam, bijv, met 2 dB bij 7 MHz en 6 dB bij 10 MHz,
afvalt.
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Indien bij een opnamebuis de modulatiediepte bij 5 MHz bijv, slechts 50% is, is ze ook
bij even dikke streeprasters. die een willekeurige hoek a met de verticale richting maken ook
slechts maximaal 50%, waarbij dan de grondfrequentie van de aftasting van deze trilling
bijv, slechts 0.8 MHz kan zijn. Ten gevolge hiervan zal een frequentiekarakteristiek, die
met toenemende frequentie een versterking van 200% bij 5 MHz levert, een volledige com
pensatie leveren voor verticale streeprasters, maar niet voor schuin staande streeprasters.
Aangezien bij de opnamebuis. zoals in fig. 7.12 getoond wordt, de amplitudeafname niet
gepaard gaat met een faseverandering. moet de compensatie ook plaats vinden zonder
fasedraaiïng te introduceren. Hiervoor zorgen speciale compensatieschakelingen. Een
vermindering van de modulatiediepte ten gevolge van de frequentiekarakteristiek van de
versterker bij de hoogste frequenties vereist dus een andere behandeling dan de verliezen
ten gevolge van trapeziumvervorming. Dit verschil komt naar voren bij de registratie van
beeldsignalen op magneetband enerzijds en op film (dus met tussenschakeling van een
optisch beeld) anderzijds. In het eerste geval veroorzaakt de eindige breedte van de spleet
in de opnamekop een zuivere versterkingsafname bij de hoogste frequenties, hetgeen zich in
eerste instantie uit in een vermindering van de scherpte van verticale randen. In het tweede
geval veroorzaakt het tussengeschakelde optisch-fotografische systeem een apertuurdemping die in alle richtingen werkzaam is, hetgeen een algemene scherptevermindering
van het beeld betekent.

7.12. DE BEELDSCHERPTE

We nemen aan dat het op te nemen voorwerp voor de ene helft uit een wit en voor de andere
helft uit een zwart vlak bestaat. De overgang tussen deze twee vlakken is een ideaal scherpe
verticale rand. Met behulp van de optiek en de elektronenoptiek wordt in de opnamebuis
een ladingsbeeld gevormd. Zwart komt bijv, overeen met weinig lading en wit met veel
lading. Tussen de twee vlakken met verschillende lading bevindt zich een smal overgangs
gebied, waarin de lading van zijn minimale tot zijn maximale waarde toeneemt. Dit over
gangsgebied heeft eindige afmetingen. Ten gevolge van de aftasting met de elektronen
straal met eindige diameter wordt het overgangsgebiedje nog groter. Dit wordt getoond in
fig. 7.15, waarin de doorsnede van de elektronenstraal weer als rechthoek verondersteld is.
Tijdens het aftasten van het overgangsgebied levert de buis een beeldsignaal, dat binnen een
bepaalde tijd toeneemt van zijn minimale tot zijn maximale waarde.
Onder de stijgtijd verstaan we de tijd waarin het beeldsignaal. gerekend vanaf zijn mini
male waarde, toeneemt van 10% tot 90% van zijn maximale waarde. De minimaal bereik
bare stijgtijd wordt bepaald door de optische en elektronenoptische eigenschappen van de
opnamebuis en door de bandbreedte van het overdrachtsysteem.
Als we nu weer de amplitude-frequentiekarakteristiek bekijken van de golfvormen. die
ontstaan bij het aftasten van rasters met verschillende streepdikte. bijv, tussen 10 kHz en
5 MHz, blijkt de stijgtijd evenredig te zijn met het oppervlak onder de frequentiekarakteris77

zwart wit

v

aftaststraal

90 %—ƒ ---- 100%

stijgtijd =

0

10%-J

v
90%

100%

t2-ti
0^-

Fig. 7.15. Afname van de stijgtijd ten gevolge van de doorsnede van de aftaststraal.

tiek. Hierbij wordt verondersteld dat er sprake is van een fase-lineair systeem, waarbij alle
verzwakkingen zuivere apertuurverzwakkingen zijn, d.w.z. dat de amplitudeverandering
van de verschillende frequenties plaats vindt zonder verandering van de fasehoek.
Bij constante amplitude van alle frequenties tot de bandgrens met frequentie fgr is de
stijgtijd ts, in het geval van zeer steile afval van de versterking bij de grens gegeven door

t. = J-

(7.2)

2f«r
In het geval dat de amplitudeverandering verschillende oorzaken heeft en er elementen met
verschiUende stijgtijd na elkaar komen, kunnen de stijgtijden geometrisch opgesteld wor
den voor het berekenen van de resulterende stijgtijd tsr:
|/ tg 1 4- ts2 4“ ... 4" tsn

t»r =

(7.3)

I
3
4 5
6
7
9 MHz
8
frequentie
5,4 MHz 7,2 MHz
Fig. 7.16. De stijgtijd bij verschillende vormen van de amplitude-frequentiekarakteristiek en ver
schillende definitie.
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Uit deze overwegingen volgt dat bij gelijke definitie van bijv. 5 MHz en bij gegeven bandbegrenzing de stijgtijd en daarmee de scherpte van verticale randen in het beeld zeer veel
kan verschillen, afhankelijk van de amplitude der verschillende frequentiecomponenten
binnen de gegeven frequentiekarakteristiek (kromme a en b in fig. 7.16. als men bijv. 10%
van de maximale amplitude bij lage frequenties aanneemt als definitiegrens).
Tenslotte wordt de maximaal bereikbare scherpte aan verticale randen in het weerge
geven beeld bepaald door de in het systeem vastgestelde bandbreedte. Volgens de Neder
landse norm wordt de maximaal bereikbare scherpte verkregen als streeprasters van wille
keurige frequentie tussen 0,5 en 5 MHz bij de aftasting dezelfde signaalamplitude (100%)
leveren. Als men de beschouwingen in par. 7.11 in acht neemt, blijkt echter dat de op deze
manier gedefinieerde stijgtijd geen eenduidige maatstaf geeft voor de scherpte van schuine
randen.

7.13. DE VORM VAN DE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK VOOR DE LAGE FREQUENTIES
EN ZIJN INVLOED OP HET VIDEOSIGNAAL

De invloed van de door het gebruikte systeem bepaalde bandbreedte op de scherpte van het
beeld werd in par. 7.9 toegelicht. Volgens de bovenstaande beschouwingen zou het ook
noodzakelijk zijn om gelijkspanningen over te dragen. Dit impliceert dat de frequentieka
rakteristiek tot 0 Hz moet doorlopen. In de praktijk zijn de verschillende versterkertrappen
van de videoversterkers meestal capacitief gekoppeld, zoals is aangegeven in fig. 7.17.
Meestal worden de gelijkspanningswaarden en dus de gemiddelde beeldhelderheid echter
niet overgedragen. Dit betekent dat men aan de uitgang van de versterkers schakelingen
moet toepassen, die het mogelijk maken om de gemiddelde helderheid van het beeld weer
te herstellen. Dit blijkt mogelijk te zijn. Een beschouwing van het videosignaal maakt dit
duidelijk. De onderkant van de onderdrukkingspulsen (blankingspulsen) hebben een
constante potentiaal.

uitgang
ingang van het
beeldsignaal
o

II

transistorschakciaar
horizontale
synchronisatiepuls
Fig. 7.17. Een capacitieve koppeling van twee vcrsterkertrappen met klemschakeling.
79

Ten opzichte van deze potentiaal worden alle spanningen berekend, die de helderheden
van de verschillende beeldpunten bepalen. De variaties van de onderdrukkingsspanning
die aan het eind van een RC-gekoppelde versterker optreden ten gevolge van variaties in de
gemiddelde waarde van het beeldsignaal kunnen eenvoudig geëlimineerd worden, door
gedurende de onderdrukkingstijd bijv, de Wehneltcilinder van de beeldbuis op een vaste
potentiaal te brengen. Deze tijd moet zo groot zijn. bijv. 8 /zsec.. dat de laatste koppelcondensator zich gedurende die tijd tot de gewenste potentiaal kan opladen. Dit gebeurt met
behulp van een zogenaamde ‘klemschakeling’. Dit is een diode of transistorschakelaar. die
door impulsen geopend wordt gedurende een deel van de tijd die beschikbaar is voor de
terugslag van de elektronenstraal. In fig. 7.17 is deze schakelaar aangegeven. Hierdoor be
reikt men dat bij iedere lijn dezelfde spanningswaarde voor zwart hersteld wordt als de ge
middelde waarde van het videosignaal varieert.
Aan de versterker moet nu echter toch nog de eis gesteld worden dat een tijdens een gehele
lijn optredend witsignaal niet meer dan bijv. 2% mag afvallen. Deze waarde wordt bepaald
door het verloop van de frequentiekarakteristiek van de versterker voor lage frequenties.
Het is zinvol om in dit verband niet te kijken naar de frequentiekarakteristiek. maar naar
de tijdconstanten van de versterker. Door de waarden hiervan wordt het gedrag van de ver
sterker veel duidelijker gekenmerkt dan door het bepalen van de frequentiekarakteristiek
voor lage frequenties. We nemen aan dat de tijdconstante van de koppelnetwerken de enige
tijdconstante is die in de versterker voorkomt. Bovendien nemen we aan dat deze voor alle
koppelnetwerken even groot is: De anodespanningsbron moet dus een te verwaarlozen
inwendige weerstand van bijv. 0,1 Q hebben, hetgeen technisch eenvoudig te realiseren is.
Hoe groot moet nu de tijdconstante zijn bij de gestelde eis?
In fig. 7.18 is een versterkertrap getekend met het koppelnetwerk RC. Op het moment
t = 0 wordt de spanning U van de batterij B met behulp van de schakelaar S aan de con
densator toegevoegd. Op het eerste moment komt hierdoor de spanning Ü ook over de
weerstand R en aan het rooster van de buis te staan, zodat de anodestroom van de buis een
grote waarde aanneemt. We nemen aan dat deze waarde de hierboven beschouwde con
stante spanningswaarde gedurende een lijn is. In overeenstemming met de tijdconstante van
het koppelnetwerk wordt de condensator C nu volgens een e-macht opgeladen. Dit heeft
tot gevolg dat de spanning aan het rooster van de buis langzaam afneemt tot aardpotentiaal.
De constante spanning van de batterij vervangt bijv, de spanning die een fotocel gedurende
een lijn levert bij constante helderheid. De spanning u aan het rooster na een tijd t wordt
gegeven door de volgende eenvoudige formule:

u = Ue'l<r

(7.4)

Hierin is T de tijdconstante CR.
Welke tijdconstante volgt nu uit de bovengestelde eis dat er in horizontale richting langs
een lijn slechts een bepaalde afval optreedt? Uit verg. (7.4) volgt een tijdconstante van
1/300 sec. Bij een weerstand R = 1 MQ wordt C dus 3300 pF. Hierbij is gerekend met een
lijntijd van 52,5 /zsec. Bij een versterKerontwerp is de afval in verticale richting ook vaak be80

palend. Indien deze bijv, maximaal 10% mag zijn, wordt exp — t/T = 0,9. Vult men in
t = 1/50 sec., dan vindt men T = 1/5 sec. Dit komt bijv, overeen met een weerstand R van
1
en een condensator C van 0,2 pF.
Men kan nu met behulp van de gegeven tijdconstante ook de frequentiekarakteristiek
van de versterkertrap bepalen. Bij 10 Hz wordt de capacitieve weerstand van de conden
sator van 3300 pF 4,6 M<2. De afval van de versterking voor een sinusvormige spanning van
10 Hz bedraagt dan 78% ten opzichte van de maximale versterking bij bijv. 10 kHz. Bij een
tijdconstante van 1/5 sec. blijkt echter dat de versterkingsafval bij 10 Hz slechts ongeveer
0.5% is.
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t/RC-----Fig. 7.18. Het toevoeren van een gelijkspanning aan de koppelcondensatpr van een versterkertrap
en het verloop van de roosterspanning.
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Fig. 7.19. Het verloop van het signaal en de helderheid'bij te kleine kóppeltijdconstanten.
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De goede werking van een versterker kan men bekijken met behulp van een gelijkspanningsgekoppelde oscillograaf. Hiertoe voert men een pulsspanning met een grondfrequentie van 25 Hz en een aan-uitverhouding (verhouding van de periodeduur en de pulsduur van
de pulsspanning) van 2:1 toe aan de ingang van de versterker. Men bekijkt nu met de
oscillograaf de spanningsvorm aan het rooster van de eerste versterkertrap en aan de anode
van de laatste versterkertrap. Hieruit kan men de grootte van de spanningsafval gedurende
1/50 sec. bepalen. Het helderheidsverloop in het signaal en op een beeldbuis bij te kleine
koppeltijdconstanten is weergegeven in fig. 7.19. De eis van een kleine spanningsafval
gedurende 1/50 sec., hetgeen bijv, ook een regelspanning kan zijn, treedt vaak op bij
schakelingen voor automatische contrastinstelling. Het komt nl. vaak voor dat het witniveau, dat automatisch constant gehouden moet worden, in een raster slechts op één
plaats optreedt, bijv, gedurende 5% van de rastertijd.
Aangezien normaliter in een versterker meer koppelnetwerken aanwezig zijn, interesseert
ons ook de spanningsafval gedurende de tijd t ten gevolge van twee, drie, vier of meer net
werken die gescheiden zijn door buizen (fig. 7.20). Neem het aantal netwerken ~ n. Stel
nu t/T = x, dan vinden we voor
n = 1 u = Ue’x
n = 2 u = U (1 — x)e-x
n = 3 u = U (1 — 2x + l/2x2)e-‘
n = 4 u = U (1 - 3x + 3/2 x2 - 1/6 x3) e-x
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Fig. 7.20. Het verloop van de uitgangsspanning van meer trappen met dezelfde koppeltijdconstante
als aan de ingang een spanningssprong optreedt.
Zolang t/T << 1 is, kan de factor tussen haakjes gelijk aan 1 gesteld worden. Volgens de
eis dat langs een lijn een afval van 2% mag optreden, vinden we:
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De lineaire term met x is in dit geval dus al zeer klein, zodat de kwadratische en derde
machtstermen in ieder geval verwaarloosd kunnen worden. Bij vier versterkertrappen ont
staat daardoor ongeveer dezelfde spanningsafval als bij één trap.
De formules tonen bijvoorbeeld ook aan dat in het geval n = 2 de spanning negatief kan
worden ten opzichte van de eindwaarde als t>T. Bij drie en vier koppelnetwerken verloopt
het verband tussen de uitgangsspanning en t/T als een gedempte trilling. In fig. 7.2 wordt
het spanningsverloop getoond voor de gevallen met een tot en met vier leden. In ieder geval
wordt voor t = oo de eindspanning u = 0 bereikt.
Het hierboven beschreven geval speelt een rol bij eenvoudige RC-gekoppelde verster
kers. als de gemiddelde waarde van het beeldsignaal plotseling verandert doordat bijvoor
beeld wordt overgegaan van een lichte naar een donkere scène. Aan de uitgang van de ver
sterker is dan op het beeldsignaal het door de koppelnetwerken bepaalde spanningsverloop
gesuperponeerd.
De amplitudefrequentiekarakteristiek voor lage frequenties volgt door de n-de machtswortel te trekken uit de amplitude van de trilling met bepaalde frequentie aan de uitgang
van een enkele trap. Indien men bijv, bij 10 kHz 100% meet en bij 10 Hz 22.2% (bij een
tijdconstante van 1/300 sec.), dan volgt hieruit voor 50 Hz een waarde van 73,5%. Bij twee
gelijke trappen krijgen we nu 4,93% bij 10 Hz en 54% bij 50 Hz. Het is duidelijk, dat het
amplitudeverloop bij de laagste frequenties met toenemend aantal trappen steiler zal
worden, waarbij de frequentie waarvoor de amplitude bijv. 10% gedaald is ten opzichte van
hoge frequenties, iets zal toenemen.
Uit deze beschouwing volgt, dat het slechts zin heeft om de amplitudeafval gedurende
een bepaalde tijdsduur bij constante waarde van het ingangssignaal in procenten aan te
geven.
Bij een instrument, bijv, een volledige cameraversterker. is een normale eis dat een afval
van 1 % van de voor wit geldende beeldsignaalamplitude tijdens een halve lijntijd en ver
ticaal 3% tijdens een halve rasterperiode maximaal toelaatbaar is. De basislijn van het
beeldsignaal moet hierbij een rechte zijn. De signalen met de toelaatbare afwijkingen zijn
in fig. 7.21 weergegeven.
1%
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(a)
Fig. 7.21. Toelaatbare afwijkingen van een rechthoekig signaal, a. in horizontale richting; b. in
verticale richting.
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7.14. SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN VOOR EEN TE L EVISI ENOR M

Samenvattend moet bij het bepalen van een norm aan de volgende eisen voldaan worden:
1. Bij een helderheid die voor het oog normaal is, mag het beeld niet flikkeren. Hieruit
volgt de minimaal noodzakelijke rasterfrequentie.
2. Het lijnenraster in het beeld moet zo fijn zijn, dat het niet storend werkt op de gewenste
kijkafstand. Hieruit volgt het aantal lijnen voor een beeld en met de rasterfrequentie volgt
hieruit de lijnfrequentie.
3. De bandbreedte van het overdrachtskanaal moet zo groot zijn, dat voldoende fijne
verticaal staande streeprasters nog afgetast resp. weergegeven kunnen worden.
4. Anderzijds moet de bandbreedte begrensd worden met het oog op het aantal beschik
bare kanalen in een bepaalde frequentieband. dat kleiner wordt als de bandbreedte van de
afzonderlijke kanalen groter wordt.
Voor de dimensionering van de videoversterkers geldt nog de eis dat de vorm van de
amplitudefrequentiekarakteristiek voor de laagste frequenties ten opzichte van het
videosignaal zodanig moet zijn, dat gedurende een lijntijd bij constante waarde van het
beeldsignaal aan de ingang, aan de uitgang geen grotere afval dan 2% van de beginwaarde
optreedt. Hierbij is aangenomen dat de spanning tijdens de onderdrukkingspulsen met be
hulp van een speciale schakeling (klemschakeling) constant gehouden wordt.
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8. HET TOTALE TELEVISIESIGNAAL

8.1. HET VIDEOSIGNAAL BIJ ZWART-W1TTELEVISIE

In hfdst. 7 werd vrij summier vermeld hoe het beeldsignaal wordt opgewekt met behulp van
een opnamebuis of een fotocel. We zullen nu het beeldsignaal nauwkeuriger gaan bekijken.
Voor het opwekken van een beeldsignaal gaan we uit van een fotocel, welke de lichtindrukken die evenredig zijn met de helderheid van de verschillende punten van het op
te nemen beeld, omzet in stroompulsen. De stroom, die in de belastingsweerstand van
de fotocel loopt, moet evenredig zijn met de verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag.
Dit is ook inderdaad het geval. Indien een donker beeldpunt afgetast wordt, is het signaal
nul. Indien het helderste punt van het beeld afgetast wordt, bereikt het signaal zijn maxi
male waarde. Het spanningsverloop gedurende een hele lijn of een heel raster is afhankelijk
van de beeldinhoud. Bij beelden waarin grote donkere en weinig kleine heldere vlakken
voorkomen, wordt de gemiddelde waarde van het signaal klein; in het andere geval, als er
veel grote heldere en maar weinig kleine donkere vlakken aanwezig zijn, wordt de gemid
delde waarde van het signaal groot.
Na het aftasten van een lijn of een raster keert de aftaststraal van de opnamebuis terug
naar het begin van de lijn of het raster. Hiervoor staan bepaalde tijden ter beschikking,
welke reeds in par. 7.4 aangegeven werden. Volgens de NTSC-norm bedragen deze tijden
horizontaal 18% van de lijntijd en verticaal 6% van de rastertijd. De terugslagtijden van de
elektronenstralen hangen af van de uitvoering van de afbuigschakelingen en bedragen
normaliter horizontaal ongeveer 10-18% van de lijntijd en verticaal ongeveer 2-5% van
de rastertijd.
Het is een vanzelfsprekende eis, dat het scherm van de beeldbuis tijdens de terugslag
tijden donker moet blijven. Om dit te bereiken, kan men bijv, de aftaststraal van de opname
buis tijdens de terugslag onderdrukken of op een constante waarde brengen, die tenminste
met zwart overeenkomt. Men kan ook in de versterker of in de beeldbuis zelf het signaal
onderdrukken. In ieder geval wordt de signaalvorming in de opnamebuis onderdrukt en
de versterker dichtgeschakeld. Hierop wordt nog nader ingegaan.
Het beeldsignaal bevat dus lege stukken met een duur van 18% van de lijntijd tussen
iedere twee lijnen en lege stukken met een langere duur tussen iedere twee rasters. Volgens
het NTSC-systeem bedraagt de onderdrukkingstijd tussen twee rasters 19 lijntijden. Bin
nen deze onderdrukkingstijden moeten de terugslagen van de afbuigschakelingen voltooid
zijn.
Om er zeker van te zijn, dat tijdens de onderdrukkingsperioden geen kleine stoorsignalen (schakelpulsen en ook opslingerverschijnselen) doordringen tot het niveau van het
beeldsignaal tussen zwart en wit. heeft men het onderdrukkingsniveau in het beeldsignaal
iets lager gelegd dan de laagste signaalwaarde, die bij de aftasting verkregen wordt. In het
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videosignaal, dat zal worden aangeduid met BO-signaal van B - beeld en O = onder
drukking, maakt men daarom onderscheid tussen het ‘onderdrukkingsniveau’, het
‘zwartniveau’ en het ‘witniveau’. Hierdoor ontstaat een signaal zoals in fig. 8.1 voor een
lijn wordt getoond. Hierin is een zaagtandvormig verloop van het videosignaal weerge
geven, dat op de beeldbuis een van links naar rechts verlopende zwarting levert.
Het signaal moet zodanig aan de beeldbuis worden toegevoerd, dat het met zwart over
eenkomende nulsignaal zodanig met de karakteristiek van de beeldbuis overeenkomt, dat
de minimaal gewenste helderheid wordt bereikt.

witniveau

L_

zwart niveau

onderdrukkingsniveau
instelbare niveau-afstand
Fig. 8.1. De vorm van een eenvoudig beeldsignaal tijdens het aftasten van een lijn en tijdens de onderdrukkingsperioden.
8.2. HET VIDEOSIGNAAL VOLGENS HET NTSC-K LELIR ENTELEVISIESYSTEEM

In de voorgaande hoofdstukken werd aangenomen dat er, onafhankelijk van de spectrale
verdeling van het licht van ieder punt van de opgenomen scène, een fotostroom ontstaat die
evenredig is aan de helderheid van dit beeldpunt en dat ook het beeldsignaal evenredig is
aan deze fotostroom. Hierbij wordt verondersteld dat de spectrale gevoeligheidskromme
van de fotocel overeenkomt met de Va-kromme van het oog (zie fig. 2.1). Alhoewel dit
praktisch nooit het geval is, kan dit wel gerealiseerd worden met behulp van correctiefilters.
Door een dergelijk signaal zal een zwart-witbeeldbuis - bij lineaire karakteristiek van het
overdrachtsysteem - het beeld, onafhankelijk van de kleur, met de juiste helderheden
weergeven.
Iedere kleurindruk impliceert een helderheidsindruk, waarbij de kleurindrukken worden
veroorzaakt door de van het beschouwde voorwerp uitgaande kleurprikkels en de helderheidsindrukken door de helderheidswaarden hiervan.
Iedere kleurindruk kan worden opgewekt door additieve menging van drie geschikt
gekozen primaire kleuren (par. 2.5) bijv, rood, groen en blauw. Aan deze overweging ligt
het idee ten grondslag om voor het overdragen van een kleurenbeeld drieopnamebuizen te
gebruiken, die drie signalen opwekken die overeenkomen met de helderheidswaarden van
de primaire kleuren rood, groen en blauw. Hiertoe wordt het op te nemen voorwerp op
tisch met nauwkeurig gelijke afmetingen op de fotokathoden van de drie buizen afgebeeld.
De aftasting van de hierdoor opgewekte ladingsbeelden moet zeer nauwkeurig synchroon
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verlopen. Het licht, dat op de fotokathoden valt, wordt voor iedere opnamebuis met behulp
van dichroïde spiegels (par. 3.2) en door geschikte kleurfilters gefilterd. Dit gebeurt zo
danig, dat voor licht met een bepaalde kleurtemperatuur een spectrale gevoeligheidsverdeling in het opgewekte beeldsignaal wordt verkregen, waardoor via de kleuren beeld buis
dezelfde kleurindruk voor het oog wordt verkregen als de oorspronkelijke primaire kleurprikkel in het opgenomen voorwerp. De primaire kleuren bezitten afhankelijk van de
kleursoort een verschillende helderheidsverhouding ten opzichte van elkaar, hetgeen dien
overeenkomstig door het oog als kleurvalentie wordt gewaardeerd.
Op deze manier ontstaan drie beeldsignalen die principieel niet verschillen van de beeldsignalen bij zwart-wittelevisie, maar die bij het aftasten van hetzelfde beeld een verschillend
verloop van de spanning als functie van de tijd te zien geven. Indien bijv, een rood beeld
punt wordt afgetast, zal het door het rode kanaal afgegeven signaal een grote momentele
waarde hebben, terwijl de signalen van het blauwe en groene kanaal op hetzelfde moment
nul kunnen zijn. Men voert nu de drie beeldsignalen toe aan drie beeldbuizen, waarvan de
eerste aan het blauwe kanaal toegevoegde buis een blauw oplichtend, de tweede aan het
groene kanaal toegevoegde een groen oplichtend en de derde buis een rood oplichtend
scherm heeft. Door additieve kleurmenging ontstaat nu een gekleurd beeld, dat overeen
komt met het opgenomen voorwerp. Voor het verkrijgen van additieve menging moeten de
drie beelden via geschikte spiegels zodanig bekeken worden, dat ze elkaar voor het oog
volledig dekken. Er worden inderdaad ontvangers volgens dit principe gebouwd. Men kan
zich ook voorstellen, dat de drie beelden op elkaar geprojecteerd worden. Op een zwartwitontvanger leveren de beeldsignalen in dezelfde vlakken zeer verschillende helderheden
afhankelijk van de kleursoort en de helderheid in het opgenomen kleurbeeld. Dit wordt
getoond in fig. 8.2 voor de drie kanalen rood, groen en blauw en voor de som van deze drie
signalen.
De transmissie van een kleurenbeeld volgens de beschreven methode vereist drie beeld
signalen en dus drie transmissiekanalen. Het is echter wenselijk om de transmissie over een
enkel kanaal te verwezenlijken, waarbij naast de helderheidswaarden de kleursoort van
de verschillende beeldpunten wordt overgedragen. Bij het NTSC-systeem, dat in een groot
deel van Europa is ingevoerd (zie hfdst. 20), gebeurt dit met een bepaald coderingsysteem.
Het helderheidsignaal wordt gevormd door het optellen van bepaalde percentages van de
signalen, die worden geleverd door het rode, groene en blauwe kanaal. Dit resultaat komt
overeen met een signaal zoals dat bijv, wordt geleverd door een zwart-witcamera.
Voor de overdracht van de kleursoort wordt een speciale kleurendraaggolf toegepast.
De frequentie van deze draaggolf ligt binnen de videoband en is zodanig gekozen, dat hij
een minimale storing in het beeld veroorzaakt (zie hfdst. 20). De draaggolf wordt door de
mate van kleurverzadiging in amplitude en door de kleursoort in fase (ten opzichte van een
referentiefase) gemoduleerd. De fasereferentie wordt overgedragen door een golftreintje
(bijv. 8 perioden) met de frequentie van de kleurendraaggolf dat tijdens de achterstoep op
treedt. Door dit golftreintje wordt een kleurendraaggolfoscillator in de ontvanger ge
synchroniseerd. Met behulp van het hierdoor opgewekte kleurendraaggolfsignaal wordt
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de kleurinformatie weer herkregen door middel van synchrone detectie. Hierdoor worden
de drie signalen, die bij het aftasten van het beeld ontstaan zijn, weer in de ontvanger be
schikbaar voor het sturen van de drie elektronenkanonnen voor rood, groen en blauw. Deze
drie elektronenkanonnen kunnen bij drie beeldbuizen behoren of alle drie in een buis
verenigd zijn (zie par. 18.5).

Fig. 8.2. Zwart-witafbeeldingen, die ontstaan uit de signalen van de drie kanalen van een kleurendia-aftaster.
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Fig. 8.3. Het kleurenvideosignaal tijdens een lijn met het kleurcnsynchronisatiesignaal tijdens de
onderdrukkingsperiode.
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Fig. 8.4. Het heldcrheidssignaal. dat ontstaat uit het kleursignaal volgens fig. 8.3.
Een kleurentelevisiesignaal is dus samengesteld uit een helderheidssignaal (zoals bij
zwart-wittelevisie), een kleursignaal dat bij het helderheidssignaal wordt opgesteld en het
kleursynchronisatiesignaal. dat dient voor het synchroniseren van de kleurendraaggolfoscillator in de ontvanger. In fig. 8.3 wordt een voorbeeld getoond van een beeldsignaal
met de kleurinformatie en het kleursynchronisatiesignaal. In fig. 8.4 wordt alleen het
helderheidssignaal getoond.

8.3. DE SYNCHRONISATIE. DE ONDERDRUKKING (BLANKING) EN DE HIERAAN GE

STELDE NORMEN

Het synchronisatiesignaal heeft tot taak een exacte gelijkloop te verkrijgen tussen de
aftasting van het beeld aan de zenderkant en het schrijven van het beeld in de ontvanger.
Als de aftastende elektronenstraal aan de linkerkant de eerste lijn begint te schrijven, moet
de schrijvende straal in de beeldbuis ook aan de linkerkant met de eerste lijn beginnen,
enz., tot alle lijnen geschreven zijn.
Bij het aftasten ontstaat onafhankelijk van eventueel optredende variaties in de aftast89
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snelheid van de elektronenstraal tijdens een lijn een bepaalde grootte van het beeldsignaal
voor ieder stukje van de lijn. De beweging van de elektronenstraal in de beeldbuis moet
door het synchronisatiesignaal zodanig gestuurd worden dat, als de schrijvende elektro
nenstraal met het videosignaal gemoduleerd wordt, de helderheden in het afgetaste beeld,
ten opzichte van de rand van het beeld, op dezelfde plaats liggen als de corresponderende
beeldpunten in het weergegeven beeld. Hierbij wordt aangenomen dat het uitgezonden
beeld in zijn geheel op de beeldbuis wordt weergegeven. Dit is tegenwoordig niet het geval
daar de breedte-hoogteverhouding van het uitgezonden beeld 4:3 is, terwijl deze verhou
ding bij het weergegeven beeld 5:4 bedraagt. Links en rechts ontbreekt een stuk van het
beeld. De keuze van de breedte-hoogteverhouding 5:4 voor de ontvanger hangt samen met
de fabricage van de glazen kolfvan de beeldbuis. Iedere afwijking van de bovenstaande voor
waarde veroorzaakt geometrische vervorming. Deze vervorming is duidelijk waarneem
baar en zeer hinderlijk als zich personen in het beeld bewegen die bijv, van links naar rechts
lopend breder worden. Voor het afbuigen van de elektronenstraal in horizontale en verti
cale richting worden twee afbuigschakelingen gebruikt. Deze wekken een tijdsafhankelijk,
zaagtandvormig veld op binnen in de opnamebuis, resp. beeldbuis, met behulp van twee
paar afbuigspoelen. Ze veroorzaken de velden voor het bewegen van de elektronenstraal
in horizontale en in verticale richting. Deze velden moeten een zodanig verloop als functie
van de tijd hebben, dat tenminste de beginpunten van alle lijnen precies op een rechte lijn
liggen en dat bovendien de eerste lijn steeds precies op dezelfde plaats ligt. Hetzelfde geldt
voor de eindpunten van alle lijnen en ook voor de laatste lijn van het beeld. Door deze
eisen worden de randen van het beeld zowel bij de zendkant als bij de ontvanger bepaald.
De amplitude van de veldveranderingen bepaalt enerzijds horizontaal, anderzijds verticaal
de breedte-hoogteverhouding van het beeld, als dit aan de ontvangstkant geheel zichtbaar
is. In feite wordt tegenwoordig in de ontvanger het beeld groter gemaakt dan het beschik
bare oppervlak van de beeldbuis zodat er links en rechts een deel van het beeld ontbreekt
(telkens 5% van het opgenomen beeld).
De exacte positie van de beeldpunten in de ontvanger ten opzichte van de beeldpunten
aan de zenderzijde wordt in de praktijk verkregen door op afstanden van een lijntijd een
lijnsynchronisatiepuls over te dragen, die het einde van iedere lijn bepaalt en daardoor ook
het begin van iedere volgende lijn veroorzaakt, die dus de horizontale afbuigschakeling
stuurt. Deze puls is bij benadering rechthoekig en heeft een steile flank met een stijgtijd van
maximaal 0,2 /^sec.
Nadat de laatste lijn van het beeld geschreven is, wordt een rastersynchronisatiepuls. die
elektrisch, bijvoorbeeld door zijn duur, van de lijnsynchronisatiepulsen kan worden onder
scheiden, aan de verticale afbuigschakeling toegevoerd. Hierdoor wordt de onderkant van
het beeld bepaald. De elektronenstraal loopt nu weer naar het begin terug zodat de plaats
en het tijdstip van de eerste lijn worden vastgelegd. Tijdens de duur van een lijn is de mo
mentele positie van de aftaststraal bepaald door de toename van het magnetische veld, dat
voor de afbuiging gebruikt wordt. Dit veld begint met een extreme negatieve waarde en
eindigt met een maximale positieve waarde. Er wordt naar gestreefd de veldverandering
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zodanig tc laten plaatsvinden, dat de snelheid van de elektronenstraal over het ladingsbeeld
in de opnamebuis enerzijds en over het scherm van de beeldbuis anderzijds, nauwkeurig
constant is. In verticale richting geldt hetzelfde. De afstanden tussen de verschillende ge
schreven lijnen is dan precies even groot. Indien de snelheid van de elektronenstraal in de
tijd tussen twee synchronisatiepulsen bij het aftasten constant is en bij het schrijven van het
beeld niet, ontstaan er geometrische fouten in het beeld op het scherm. Daar het moeilijk is
een nauwkeurig constante snelheid te bereiken, laat men aan de zenderkant plaatsfouten
tot maximaal 1 % van de beeldhoogte toe.
Uit deze overwegingen volgt, dat het toenemen van de afbuigvelden tot een maximale
waarde wordt beëindigd door de synchronisatiepulsen. Hierdoor wordt het begin van de
terugslag van de elektronenstralen in de opname- en beeldbuizen ingeleid. Men zegt dat het
begin van de terugslag in horizontale en verticale richting gesynchroniseerd wordt. In de
tijd tussen de pulsen worden de afbuigschakelingen aan zichzelf overgelaten. Een geome
trische vervorming van een televisiebeeld wordt meestal veroorzaakt door de ontvanger,
daar hierin slechts bepaalde schakelingen mogelijk zijn en de lineairiteit vaak slecht inge
steld is. In de televisiestudio maakt men onderscheid tussen twee soorten rechthoekige
pulsen, die verschillen in herhalingsfrequentie en pulsduur. Volgens het in Nederland ge
bruikte cciR-systeem met 625 lijnen is de duur van de horizontale synchronisatiepulsen
11 % van de lijntijd van 64 /isec. en hebben de impulsen voor de synchronisatie van de verti
cale afbuiging een duur van 3 % van de rastertijd van 20 msec.
Hoe moet nu het synchronisatiesignaal eruit zien opdat er een geïnterlinieerd beeld (zie
par. 7.5) ontstaat als de afbuigschakelingen worden gestuurd met de twee pulssignalen met
verschillende frequenties? Aan het eind van iedere lijn komt een lijnsynchronisatiepuls, aan
het eind van ieder raster een rastersynchronisatiepuls. De lijnen van het tweede raster
moeten echter tussen de lijnen van het eerste raster in vallen. We nemen aan dat de voorflank van de eerste rasterpuls op hetzelfde tijdstip optreedt als de voorflank van de eerste
lijnpuls. Indien nu de voorflank van de volgende rasterpuls ook samenvalt met de voor
flank van een lijnpuls, zal het tweede raster noodzakelijkerwijze dezelfde positie op het
beeldscherm innemen als het eerste raster. De enige voorwaarde, waaraan in de praktijk
bijna altijd voldaan wordt, is dat de terugslagtijd van de verticale afbuigschakeling nauw
keurig constant is. Tijdens een lijn beweegt de lichtstip op het scherm van de beeldbuis
zich in verticale richting over een afstand, die gelijk is aan de afstand tussen twee lijnen van
het raster, dat wil zeggen de dubbele lijnafstand van het totale beeld dus van lijn 1 naar
lijn 3. Daarom moet de rasterpuls langs de tijdas ten opzichte van de lijnpuls over de halve=
verplaatsing gedurende een lijn dus over een halve lijntijd verschoven worden, opdat de:
eerste lijn van het tweede raster tussen de eerste en derde lijn van het eerste raster valt_
In fig. 8.5 wordt aan de hand van een raster met 9 lijnen de beweging getoond van de af
tastende resp. schrijvende elektronenstraal. De beweging begint in punt a. Na verloop var
een lijn is de straal in verticale richting over de dubbele lijnafstand verschoven. Indien de
straal het midden van de vijfde lijn in punt b heeft bereikt, komt er een rasterpuls, die de
terugslag van de elektronenstraal veroorzaakt. Deze springt over dezelfde afstand als die
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hij in verticale richting naar beneden heeft afgelegd, naar boven tot punt c terug. Aan het
eind van de vier en een halve lijn is hij in punt d aangekomen. Op dit moment worden door
twee tegelijkertijd optredende lijn- en rasterpulsen zowel de lijnterugslag als de rasterterugslag gestart. De straal springt dus terug naar punt a. Hiermee is het uitgangspunt weer
bereikt en zijn de beide rasters geschreven.
In fig. 8.5 is de verticale terugslag getekend als een rechte lijn, dus alsof hij binnen een
fractie van de lijntijd plaatsvindt. In werkelijkheid duurt hij een veelvoud van de lijntijd.
Ten gevolge hiervan wordt de teruggaande beweging in verticale richting gecombineerd
met de beweging in horizontale richting. Dit is zichtbaar in fig. 8.6. In het televisiebeeld zijn
deze lijnen niet zichtbaar daar de elektronenstraal gedurende de terugslagtijden onder
drukt wordt.
terugslag

Fig. 8.5. De beweging van de lichtstip op het beeldscherm tijdens het schrijven van een geïnterli
nieerd beeld.

Fig. 8.6. Lijnen op het beeldscherm ten gevolge van de verticale terugslag in een geïnterlinieerd
beeld met 625 lijnen.
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Uit het bovenstaande volgt dat het aantal lijnen oneven moet zijn indien we een ge
ïnterlinieerd beeld willen verkrijgen, terwijl het aantal beelden per seconde bij twee rasters
even of oneven kan zijn. Bij de normen mèt 625 lijnen is de verhouding tussen het aantal
lijnen en het aantal rasters 312,5. De rastcrpulsen volgen elkaar dus op met tussenpozen
van 312.5 lijnen. Indien de lijnafstanden over het gehele raster zo goed mogelijk gelijk
moeten zijn, eist dit een zeer nauwkeurig bepaald tijdstip van de verticale afbuigschakeling.
Bovendien moeten de rasterterugslagbewegingen ten opzichte van elkaar precies gelijk zijn.
Voor het transport van een videosignaal via een enkel kanaal is het noodzakelijk de
twee pulsreeksen. die noodzakelijk zijn voor de synchronisatie, zodanig te combineren dat
ze met behulp van schakeltechnische middelen weer gescheiden kunnen worden. In fig.
8.7 wordt getoond hoe deze combinatie op de eenvoudigste manier kan plaatsvinden. De
lijnpulsen hebben een pulsduur van ongeveer 10% van de lijntijd, terwijl de rasterpuls een
pulsduur heeft van ongeveer 35% der lijntijd. Door de combinatie van de twee pulsreeksen
ontstaat het zogenaamde ‘synchronisatiesignaal’. Men ziet in fig. 8.7 dat de rasterpulsen
van het ene raster ten opzichte van het volgende raster over een halve lijn verschoven zijn,
hetgeen overeenstemt met de hierboven gevonden eisen voor een geïnterlinieerd beeld.
J eerste raster

horizontale:
synchronisaticpuls;

1

I

verticale
synchronisatiepuls
tweede raster

Fig. 8.7. De samenvoeging van de horizontale en verticale synchronisatiepulsen tot het synchroni
satiesignaal.
De pulsreeks voor het synchronisatiesignaal zoals die getoond wordt in fig. 8.7 wordt
in principe toegepast bij de Franse norm met 819 lijnen. De scheiding van de pulsen vindt
plaats door het signaal te differentiëren. Hiertoe wordt het signaal toegevoerd aan een
RC-schakeling die getoond wordt in fig. 8.8. De momentele spanning u aan de uitgang
wordt gegeven door de vergelijking:
u = Ue-,/T

(8.1)

Hierin is T de tijdconstante RC en t de tijd die verlopen is na het moment dat de voorflank
van de puls optreedt. Indien t = 5 T. is de spanning U dus praktisch tot nul gedaald. In
fig. 8.9 wordt de vervorming van de pulsen getoond voor twee verschillende verhoudingen
t/T. Indien t gelijk gesteld wordt aan de duur van de rasterpuls en T ongeveer 1/3 t a 1/41,
dan ontstaat er ten gevolge van de pulsreeks van fig. 8.7 aan de ingang, een spanningsverloop volgens fig. 8.10 aan de uitgang. De achterflanken van de lijn- en de rasterpulsen, die
aan de ingang op hetzelfde amplitudeniveau liggen, verschijnen nu aan de uitgang op ver
schillende niveaus. Ze kunnen nu met behulp van een amplitudediscriminator (clipper- of
afsnijschakeling) van elkaar gescheiden worden (stippellijn).
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Fig. 8.8. Een RC-netwerk voor het differentiëren van pulsen.

o—1
t/T = 5
(b)
(a)
Fig. 8.9. De vervorming van pulsen door het differentiëren bij verschillende verhoudingen van de
tijdconstanten tot de pulsduur.

Fig. 8.10. Het spanningsverloop van het signaal volgens fig. 8.7 na differentiatie.
Bij de norm met 625 lijnen wordt een aanzienlijk langere rasterpuls toegepast. Hij heeft een
tijdsduur van twee en een halve lijn. De scheiding van de pulsreeksen vindt plaats door
integratie.
Voor het integreren wordt een RC-schakeling volgens fig. 8.11 toegepast. Op het moment
dat de eerste pulsflank optreedt, is de beginspanning op de condensator C gelijk aan nul.
Nu wordt C via R opgeladen, waarbij de stroom naar de condensator afneemt volgens

i = Ie“t/T = — e
R

(8.2)

en de spanning u over de condensator toeneemt volgens

u = U (1 — e“,/T)

(8.3)

waarbij U de pulsspanning is. De vervorming van de impulsen wordt voor twee waarden
van t/T getoond in fig. 8.12. Indien t/T = 5, bereikt de spanning praktisch zijn maximale
waarde, terwijl hij voor t/T = 0,4 slechts 30% van de eindwaarde bereikt.
Opdat de horizontale afbuigschakeling ook gedurende de rasterpuls gesynchroniseerd
wordt, bevat de rasterpuls inkepingen waarvan de breedte overeenkomt met de breedte van
de lijnpulsen. Daarbij bedraagt de tijd tussen de achterflanken van deze pulsen tot de voorflanken van de horizontale pulsen 32 resp. 0 fisec.
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Fig. 8.11. Een RC-netwerk voor het integreren van pulsen.

t/T = 5

t/T = 0,4

Fig. 8.12. De vervorming van pulsen door het integreren bij verschillende verhoudingen van de
tijdconstanten tot de pulsduur.

Om voor de verschillende rasters pulsen met dezelfde hoogte en dezelfde vorm te ver
krijgen voor de verticale synchronisatie, worden de inkepingen om de halve lijntijd her
haald. Bovendien is het noodzakelijk de verticale puls met zijn inkepingen te laten vooraf
gaan en te laten volgen door een aantal pulsen op dezelfde afstanden als de inkepingen
plaatsvinden. Deze pulsen hebben de halve pulsduur van de lijnsynchronisatiepulsen. De
groepen pulsen, die aan de rasterpuls vooraf gaan en erop volgen, worden aangeduid met
de naam ‘egalisatiepulsen’. De totale in fig. 8.13 getoonde pulsreeks in het synchronisatiesignaal tijdens de rasteronderdrukkingspuls heeft twee bedoelingen. Ten eerste worden
hierdoor van raster tot raster dezelfde energievoorwaarden voor het vormen van de
rastersynchronisatiepuls verzekerd. Dit is noodzakelijk omdat bij de integratie de energie
maatgevend is voor het verkrijgen van een naar grootte en vorm bepaalde puls. Ten tweede
kan hierdoor de synchronisatie van de horizontale afbuigschakeling ongestoord voortgaan.
Het verloop van de spanning, die ontstaat na de integratie van het synchronisatiesignaal,
wordt getoond in fig. 8.13. De spanningsveranderingen, die veroorzaakt worden door de
omgekeerde halve lijnpulsen en de egalisatiepulsen in het rastersynchronisatiesignaal, kun
nen geen invloed hebben op de interliniëring. aangezien de vorm van twee opeenvolgende
rasterpulsen ht.zelfde is. Het voordeel van de scheiding van de rastersynchronisatiepulsen

n

m m

i nnnnn mm Jl
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Fig. 8.13. De synchronisatiepulsen volgens het 625-Iijnensysteem en het signaal dat hieruit ontstaat
door integratie.
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door integratie heeft het voordeel boven differentiatie dat deze methode veel minder ge
voelig is voor storingen.
Het onderdrukkingsignaal bestaat evenals het synchronisatiesignaal uit een reeks lijnpulsen en een reeks rasterpulsen. Deze zijn gecombineerd op de manier die in fig. 8.7 is
aangegeven. De rasterpuls heeft echter een duur die groter is dan de duur van tien lijnen.
De voor- en achterflanken van de verschillende pulsen hebben een bepaalde positie ten
opzichte van de voor- en achterflanken van de synchronisatiepulsen. Deze posities zijn bij
ieder systeem vastgelegd. De pulsen hebben een duur die zo groot gekozen is. dat het zonder
speciale technische problemen mogelijk is de terugslagtijd van de horizontale en de verticale
afbuigschakelingen kleiner te houden dan de duur van de onderdrukkingspulsen.

8.4. HET TOTALE VIDEOSIGNAAL VOLGENS DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN

Voor de transmissie wordt het synchronisatiesignaal opgeteld bij het videosignaal. Tijdens
het optreden van de verschillende pulsen van het synchronisatiesignaal heeft het video
signaal zijn onderdrukkingsniveau, zodat bij het optellen de pulsen op een bepaald
amplitudeniveau liggen. Op deze manier ontstaat het totale videosignaal. Het bevat het
videosignaal (beeldsignaal + onderdrukking) en het synchronisatiesignaal. Dit signaal
wordt aangeduid als BOS-signaal (B = beeld. O = onderdrukking. S = synchronisatie).
Het totale videosignaal voor kleurentelevisie volgens het NTSC-systeem ontstaat op de
zelfde manier door het optellen van het kleurenvideosignaal met het kleurensynchronisatiesignaal en het synchronisatiesignaal. Dit wordt aangeduid als het kBOS-signaal (k —
kleur). Na het begin van de onderdrukkingspenode heeft het signaal gedurende de zoge
naamde ‘voorstoep’ het onderdrukkingsniveau (ook wel ultrazwartniveau genaamd), dan
komt de lijnsynchronisatiepuls en tenslotte weer het onderdrukkingsniveau gedurende de
‘achterstoep'. In fig. 8.14 is het totale beeldsignaal voor zwart-wittelevisie gedurende een
lijn getekend. Bovendien zijn hierin de verschillende niveaus aangegeven.
witniveau 100%

—---- L = 64 //sec.

18% L

2%

zwarlniveau 7%

onderdrukkingsnivcau 0%
achterstoep
7%
voorstoep

onderdrukkingspcriode
• - synchronisatiepuls

synchronisatienivcau - 43 %
9%
Fig. 8.14. Het totale videosignaal bij zwart-wittelevisie.
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Het totale videosignaal, dat tijdens een lijn ontstaat bij kleurentelevisie, wordt getoond in
fig. 8.15. De amplitude van het kleursynchronisatiesignaal neemt hier waarden aan in het
amplitudegebied van het synchronisatiesignaal.
De pulsduren, pulsstijgtijden en amplitudes van het synchronisatiesignaal enerzijds en
het videosignaal anderzijds, evenals de bijbehorende gegevens voor de modulatie in de
zender en de toleranties zijn vastgelegd in de verschillende televisiesystemen (zie hfdst. 9).
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Fig. 8.15. Het totale videosignaal bij kleurentelevisie.

In fig. 8.16 t/m 8.18 worden de signalen getoond volgens het CCIR-systeem met 625
lijnen, het Franse systeem en het Engelse systeem. Hierin betekenen:
vs = voorstoep
as = achterstoep
sh = horizontale synchromsatiepuls
sv = verticale synchronisatiepuls
oh = horizontale onderdrukkingspuls
ov = verticale onderdrukkingspuls
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Fig. 8.16. Het CCIR-systeem met 625 lijnen.
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Fig. 8.17. Het Franse systeem met 819 lijnen.
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Fig. 8.18. Het Engelse systeem met 405 lijnen.

8.5 HET GEMODULEERDE TOTALE VIDEOSIGNAAL VAN DE ZENDER

Voor de transmissie van het videosignaal van de zender naar de ontvanger wordt het
videosignaal gemoduleerd op een draaggolf. Momenteel zijn voor de televisie de frequentiebanden I, III, IV en V beschikbaar met de volgende frequentiegebieden:
I 47... 68 MHz
III 174 .. . 223 MHz
IV 470 .. . 585 MHz
V 610 . . . 790 MHz
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Voor de transmissie van het geluidsignaal wordt een tweede zender gebruikt. De draaggolf hiervan heeft een vaste, door het systeem bepaalde, afstand tot de beelddraaggolf. Voor
de transmissie van het videosignaal wordt in alle systemen amplitudemodulatie toegepast.
Voor de transmissie van het geluidsignaal wordt enerzijds amplitudemodulatie, anderzijds
frequentiemodulatie toegepast. Het videosignaal kan op twee manieren op de draaggolf
gemoduleerd worden en wel naargelang voor wit de maximale of de minimale amplitude
van de draaggolf bereikt wordt. In het eerste geval spreekt men van positieve modulatie
(zie fig. 8.19), in het tweede geval van negatieve modulatie (zie fig. 8.20). Bij het CCIRsysteem met 625 lijnen (dat in Nederland wordt toegepast) komt het witniveau overeen met
een restdraaggolfamplitude van de zender van 10%, het onderdrukkingsniveau met een
draaggolfamplitude van 75% en de onderkant van de synchronisatiepulsen met een
amplitude van 100%. De restdraaggolf wordt verkregen door een signaalbegrenzer. Er
wordt een zgn. semi-enkelzijbandtransmissie toegepast. Dit komt erop neer dat slechts een
der twee zijbanden, die ontstaan bij amplitudemodulatie van de beelddraaggolf, volledig en
de tweede slechts gedeeltelijk, bijv, tot een videofrequentie van 0,75 MHz, wordt overge
dragen. Op een kleine afstand (bijv. 0,5 MHz) van de frequentie, die overeenkomt met het
einde van de volledig uitgezonden zijband, ligt de geluidsdraaggolf.
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Fig. 8.19. Het draaggolfgemoduleerde totale videosignaal (omhullende) gedurende een lijn voor
het Engelse systeem met positieve modulatie.
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Fig. 8.20. Het draaggolfgemoduleerde totale videosignaal (omhullende) gedurende een lijn voor
het CCIR-sy ;teem met negatieve modulatie.

99

9. TELEVISIESYSTEMEN

9.1. TABELLEN

De onderstaande tabellen bevatten alle belangrijke gegevens over het videosignaal, de
synchronisatiesignalen en hun toleranties voor zwart-wittelevisie. Bovendien zijn gegevens
opgenomen over de uitsturing van de zender, de kanaalbreedte, de posities van de beeld- en
geluidsdraaggolf. de energieverhouding tussen beeld- en geluidsdraaggolf en de modulatiemethode voor beeld en geluid.
Tabel 9.1.

Synchromsatieniveau

Ondcrdrukkingsniveau

Systeem

y van het
beeldsignaal

Engels

0.4 - 0.5

0-3

30

5

100

8.18

verticaal

Ameri
kaans

0.45

100

75

2.87 - 6.75

15

8.16

horizontaal

Belgisch 1

0.5

0-3

22.5- 27.5

3-6

100

8.16

horizontaal

Belgisch 2

0.5

0-3

22.5 - 27.5

3-6

100

8.16

horizontaal

Frans

0.6

0-3

30

5

100

8.17

horizontaal

CCIR 625

0.5

100

75

3-6.5

10- 12.5

8.16

horizontaal

Russisch OIR 0.5

100

75

3-5

10

8.16

horizontaal

Zwartniveau Witniveau

in °ó van de maximale draaggolfamplitudc

SynchronisatiePolarisatie van
pulsrceks
volgens figuur dc zendantenne

Voor de transmissie van kleurentelevisie bestaan drie belangrijke systemen: het Ameri
kaanse NTSC-kleurentelevisiesysteem, het Duitse PAL-systeem en het Franse SECAMsysteem (zie hfdst. 20). De kleurendraaggolf heeft een frequentie van 4.43 MHz. Alle
overige gegevens van de systemen dienen bij kleurentelevisie onveranderd te blijven.

9.2. DE KLEURCOÖRDINATEN.DE GAMMACORRECT1E EN HET HELDERHEIDSIGNAAL

De kleurcoördinaten van de primaire kleuren in de kleurendriehoek (zie fig. 2.5) zijn:
rood:
x = 0.67 y = 0.33
groen: x = 0.21 y = 0.71
blauw: x = 0,14 y = 0,08
Het witpunt C met coördinaten x = 0,31 en y = 0,316 wordt verkregen door gelijke delen
van deze primaire kleuren additief te mengen. Dc witbalans van de beeldbuis moet op dit
punt afgeregeld worden.
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De gemiddelde kromming van de karakteristiek van de beeldbuizen wordt vastgelegd
door de exponent y = 2.2 te kiezen. Hierop wordt de gammacorrectie van de signalen
Ur. Ug en Ub gebaseerd. Het helderheidsignaal is :
U'y = 0.3 U'r 4- 0,59 U'G 4-0.11 U'B
(9.1)

9.3. HET UITGEZONDEN SIGNAAL

Het helderheidsignaal en de twee kleurverschilsignalen worden uitgezonden.
U'u = 0.493 (U'b-U'y)
U'v = 0,877 (U'r-U'y)

(9.2)
(9.3)

De videobandbreedle van de signalen U'u en U'v is 1.3 MHz bij de systemen (G) met
een afstand tussen geluid en beelddraaggolf van 5.5 MHz (Nederland). Bij deze frequentie
mag de amplitude van de signalen maximaal 3 dB gedaald zijn. Bij 3.6 MHz moet de ampli
tude minstens 20 dB gedaald zijn. Bij het systeem (I) met een afstand tussen de draaggolven
van 6MHz is de bandbreedte van de kleurverschilsignalen 1,6 MHz. bij het systeem (L) met
een afstand tussen de draaggolven van 6,5 M Hz is de bandbreedte 1.57 MHz.
Bij de systemen G en L wordt de kleurinformatie overgedragen door een semi-enkelzijbandmodulatie. De hiermee gepaard gaande vervormingen worden bij het PAL-systeem
gecompenseerd door fase-omkering die na iedere lijn plaatsheeft.

9.4. DE KLEURENDRAAGGOLF

De kleurverschilsignalen worden door middel van kwadratuurmodulatie via een draaggolf overgedragen. De frequentie van de kleurendraaggolf is fa = 4.43361875 MHz
±5 Hz. De lijnfrequentie is 15625 Hz. Ze wordt vastgelegd door de formule

fa =

4fa-2fa
1135

= 15625

(9.4)

Hierin is Fr de verticale afbuigfrequentie.

9.5. HET KLEURENDRAAGGOLFSIGNAAL

De opeenvolgende lijnen 1,3.5 van een raster worden op de volgende manier gemoduleerd:

Uki = U'u coscoKt 4- U'v cos (a?Kt 4- n/2)

(9.5)

Tijdens de lijnen 2. 4. 6. enz. wordt de fase van U'v 180° gedraaid. Bij deze lijnen wordt:
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I
Uk2 = U'u COSCOKt 4- Uzv COS (COKt- 7ü/2)

(9.6)

Als zwart wordt overgedragen, verdwijnt het kleurendraaggolfsignaal. Dit is eveneens
het geval voor wit als de drie signalen U'r. LJ'g en U'b alle gelijk aan een zijn. De afwijking
van de juiste fasehoek mag ± 1° bedragen.

9.6. DE K LEURSYNCHRON 1SAT1E (BURST)

De kleursynchronisatiepuls, die de draaggolfoscillator in de ontvanger synchroniseert,
wordt uitgezonden op de achterstoep. Hij bestaat uit 9 a 11 perioden van de kleurendraaggolffrcquentie. Om de faseschakelaar in de ontvanger eenduidig te synchroniseren wordt
de fase na iedere lijn 90° veranderd.

90°
4-jU'v

180°

45°

------ — 0
U'u

45°

-jU'v

270°
Fig. 9.1. De fase van hel kleursynchronisatiesignaal.
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I
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Fig. 9.2. De lijnsynchronisaticpuls. het onderdrukkingssignaal en de kleursynchronisatiepuls bij
het PAL-systeem.
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Indien de fase van het signaal = 0 is als alleen Uy aanwezig is, dan zijn de bijbehorende
fase van de burst 4-135° voor de lijnen die met +U'v gemoduleerd zijn, (zie fig. 9.1).
Fig. 9.2 toont de vorm van het signaal tijdens de horizontale onderdrukking en de toegestane toleranties.
Tijdens de verticale synchronisatiepuls wordt het kleursynchronisatiesignaal onderdrukt.
Hoe dit plaatsvindt, wordt getoond in fig. 9.3. Hierin is bovendien de fase van het kleur
synchronisatiesignaal tijdens iedere lijn aangegeven. Het onderdrukkingssignaal verschuift
na ieder raster over een halve lijn en springt tenslotte bij het vijfde raster weer naar zijn
oorspronkelijke plaats terug.
-135°

onderdrukking van het videosignaal, 18 a 20 lijnen

135°

i 1 'l/i 11 h 11111 m~n

t-/-|—4

1/1

raster I
I lijnen 1.3,5....
|— raster 2
lijnen 2,4,6,...
raster 3
lijnen 1,3,5,...
raster 4’
lijnen 2.4.6,...
raster 5
gelijk aan raster 1

n~m 1111 rTT 11 ~i A i

t Vi ! n~m 111111111/1

'Tri I" I

1 I

ITI’ I I I I I r I I lf4 I 1 T

t-»—onderdrukking van het
—«-d
kleursynchronisatiesignaal gedurende 9 lijnen,
van raster tot raster een halve lijn verschoven
Fig. 9.3. Het schema van de synchronisatiepulsen en het kleursynchronisatiesignaal bij het PALsysteem.
Bij het PAL-systeem worden in de studio extra zogenaamde P-pulsen toegepast voor de
synchronisatie van de faseschakelaar. Deze impulsen hebben een herhalingsfrequentie die
gelijk is aan de halve lijnfrequentie. Deze pulsen verschijnen aan het begin van alle lijnen
met een fase die gelijk is aan de fase van het kleursynchronisatiesignaal 4-135°. De faseomschakeling loopt synchroon met de voorflank van de horizontale synchronisatiepuls.
De fasestabiliteit tussen het kleursynchronisatiepuls moet beter zijn dan ±10°. Dit is
noodzakelijk voor videobandopnamen en vöor het ‘faden’ (in elkaar overvloeicn) van
twee signalen. De absolute waarde van de fase is hierbij niet vastgelegd.

9.7.HET kBOS-SIGNAAL

Het volledige PAL-signaal is samengesteld uit het helderheidsignaal U'y. het kleurendraaggolfsignaal, het kleursynchronisatiesignaal en het synchronisatiesignaal. Fig. 9.4
toont het kBOS-signaal voor het overdragen van een kleurenbalkentestbeeld. Hierbij is
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bovendien het relatieve niveau van het hoogfrequente zendersignaal ten opzichte van dit
signaal aa’ngegeven.
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Fig. 9.4. Het signaal van een kleurenbalkentestbeeld gedurende een lijn.
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10. DE SIGNAAL-RUISVERHOUDING

10.1. INLEIDING

Bij de beschouwingen over de functie en de eigenschappen van opnamebuizen en fotomultiplicatoren zijn de signaal-ruisverhouding en speciaal de optredende statistische
fluctuaties in iedere elektronenstroom belangrijke factoren.
De signaal-ruisverhouding vormt een der belangrijkste problemen in de televisietechniek.
Onder de signaal-ruisverhouding verstaat men de verhouding van de amplitude van het
informatiesignaal. bijv, in Vlt (top-tot-top waarde van de spanning), tot de amplitude of de
effectieve waarde van een ongewenst, in het informatiesignaal (videosignaal) optredend
ruis- of stoorsignaal. De signaal-ruisverhouding wordt meestal aangegeven in dB. De op
tredende ruis kan verschillende oorzaken hebben:
1. Pulsstoringen ten gevolge van pulsen met onregelmatige afstand en tijdsduur.
2. Sinusvormige storingen met willekeurige frequenties. De frequenties kunnen even
tueel constant zijn. Ze kunnen synchroon of asynchroon met de lijnfrequentie optreden.
Ten slotte kunnen ze onderhevig zijn aan snelle variaties (bijv, bij frequentiemodulatie).
3. Statistische fluctuaties, zoals die in iedere stroom optreden, of het nu gaat om de
emissiestroom van een gloeikathode of van een fotokathode onder invloed van licht.
4. Ruissignalen, die gebonden zijn aan het elektronische mechanisme in opnamebuizen.
Ze kunnen zowel optreden als ruissignalen in grote vlakken dan wel als ‘detailruissignalen’
aan zwart-witovergangen, waarbij hun duur klein blijft ten opzichte van de lengte van een
lijn of de hoogte van een beeld.

10.2. DE ZICHTBAARHEID VAN STOORSIGNALEN

De beeldbuis wordt gestuurd door het videosignaal, waar het ruissignaal bij opgeteld
(additie) of mee vermenigvuldigd (multiplicatie) kan zijn. Bij een additieve ruisstoring is de
amplitude van het ruissignaal onafhankelijk van de momentele amplitude van het beeldsignaal. Bij multiplicatieve ruis is dit niet het geval. In dit geval kan het ruissignaal bijv, nul
zijn als het videosignaal ook nul is, en toenemen met oplopende waarde van het videosig
naal. Het ruissignaal kan men meestal in het videosignaal meten en men kan dan de grootte
ervan aangeven. De mate waarin het ruissignaal door het oog als hinderlijk wordt onder
vonden, kan echter bij dezelfde amplitude van het ruissignaal zeer veel verschillen. Dit is
afhankelijk van de structuur van het ruissignaal en van de helderheid van het beschouwde
beeldvlak.
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10.3. PU LSSTOR I NG EN

Buisvormige ruis wordt in eerste instantie veroorzaakt door vonken van motoren, in de
tweede plaats door schakelverschijnselen van allerlei soort in elektrische stroomkringen.
Het is moeilijk om algemene uitspraken te doen over de storende invloed van pulsruis.
Stoorpulsen zijn meer of minder zichtbaar of storend, al naar gelang ze de amplitude van
het becldsignaal vergroten of verkleinen. In de praktijk wordt de invloed van pulsstoringen
zoveel mogelijk verkleind door het aanbrengen van geschikte ontstoringsnetwerken op de
desbetreffende machines of apparaten. In veel gevallen is de fabrikant zelfs verplicht deze
ontstoringsnetwerken aan te brengen. Fig. 10.1 toont een televisiebeeld met pulsstoringen.

Fig. 10.1. Pulsstoringen in een televisiebeeld.

10.4. SINUSVORMIGE STORINGEN

We nemen eerst aan dat de stoorfrequentie synchroon is met de lijnfrequentie of hier
slechts zeer weinig van verschilt. Een ruissignaal, dat synchroon is met de lijn frequent ie en
waarvan de frequentie een veelvoud is van de lijnfrequentie, veroorzaakt een ruispatroon
zoals te zien is in fig. 10.2. Aangezien het oplossend vermogen van het oog begrensd is.
wordt de zichtbaarheid van deze soort ruis kleiner naarmate de ruisfrequentie hoger is.
Bij lage frequenties veroorzaakt ze brede, afwisselend lichte en donkere strepen in het
beeld. Bij toenemende frequentie worden de strepen smaller en zijn tenslotte op een bepaal
de kijkafstand van bijv, vijfmaal de beeldhoogte. niet meer waar te nemen. Vanzelfsprekend
hangt de storende invloed ook nog af van de amplitude van het storend signaal bij een gege
ven videosignaal.
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Fig. 10.2. Storing ten gevolge van een sinusvormig signaal met een frequentie, die een vast aantal
malen de lijnfrequentie is.
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Om de storende invloed als functie van de frequentie te kunnen bepalen, legt men de
waarneembaarheidsgrens van de ruis vast. Bij een bepaalde helderheid en bij een bepaalde
kijkafstand wordt in een verder donkere kamer de signaal-ruisverhouding bij verschillende
frequenties gemeten, als de storing juist waarneembaar is. Bij een groep van 10 proef
personen verkrijgt men zeer goede algemeen geldende gemiddelde waarden voor deze
signaal-ruisverhoudingen. De hieruit volgende weegkromme is in fig. 10.3 weergegeven.
Ze geldt voor een stilstaand storingspatroon dat verticale strepen veroorzaakt. Bij eindige
amplitude van een goed zichtbaar stoorsignaal waardeert men deze storing volgens de in
fig. 10.3 getekende kromme.
Indien de ruisfrequentie zodanig is, dat de hierdoor ontstane strepen niet meer verticaal
maar horizontaal staan, heeft de storende invloed tenslotte een minimum. Dit is het geval
als de ruisfrequenlie een oneven veelvoud is van de lijnfrequentie. Van dit verschijnsel wordt
in de kleurentelevisietechniek gebruik gemaakt bij de keuze van de frequentie van de
kleurendraaggolf. De storende invloed van sinusvormige ruissignalen is nauwkeurig
onderzocht met inachtname van verschillende parameters, bijv, de helderheid van het
beschouwde deel van het beeld.
Indien het ruissignaal geen constante frequentie heeft en daardoor over het beeldscherm
beweegt, verandert de grens der waarneembaarheid. In de in fig. 10.3 getoonde karak
teristieken wordt het verschil in waarneembaarheid aangegeven. Het verschil wordt nul bij
een frequentie van ongeveer 600 kHz. Bij hogere frequenties neemt de storende invloed af
bij overgang van een stilstaande naar een bewegende storing, bij lagere frequenties neemt
ze snel toe.

10.5. STATISCHE FLUCTUATIES (RUIS)

Zoals bekend veroorzaakt iedere ohmse weerstand R een thermische ruisspanning Ur,
waarvan de effectieve waarde wordt gegeven door de volgende vergelijking
Ur = /R- 1,59- 10-2ö“aF [V]

(10.1)

Hierin is A f de bandbreedte in Herz.
Bij sommige opnamebuizen, zoals het vidicon en de beeldiconoscoop. zijn de opge
wekte signaalstromen zo klein, dat de ruisspanning die ontstaat aan de belastingsweerstand van de opnamebuis waarover het beeldsignaal wordt afgenomen, reeds moet
worden opgevat als een ruissignaal, dat invloed heeft op de signaal-ruisverhouding van
het beeldsignaal.
De fotostroom van een fotovermenigvuldiger bevat altijd een zekere ruisstroom. Deze
wordt wel aangeduid als hagelruis. Daar de grootte van de fotostroom afhangt van de
grootte der opvallende lichtstroom, wordt deze ruis ook bepaald door de grootte van de
lichtstroom. Daarom moet de lichtstroom een minimale waarde hebben, indien een mini
male signaalruis-verhouding gegarandeerd moet worden. De grootte van de hagelruis-
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stroom I, volgt uit de vergelijking

Is = F |/2elo- Af

[A]

(10.2)

Hierin is e de lading van het elektron 1,59- 10~19Asec, Af de beschouwde bandbreedte in
herz en Io de effectieve stroom in ampère. Indien dc stroom afkomstig is van een fotokathode. wordt de factor F gelijk aan 1. indien een voldoend grote spanning van tenminste
50V wordt aangelegd. De fotocel werkt dan in zijn verzadigingsgebied. dat wil zeggen dat
alle geëmitteerde elektronen de anode bereiken. Door een ruimtelading voor de kathode,
zoals die bijv, optreedt in verslerkerbuizen. worden de statistische variaties kleiner. F is dan
kleiner dan 1. Een deel der elektronen valt dan terug op de kathode.
Bij iedere versterkerbuis kan men een ruisweerstand definiëren, waarvan men veronder
stelt dat ze zich bevindt aan het rooster van de buis. Door de ruisspanning, die over deze
weerstand ontstaat, wordt de anodestroom gestuurd overeenkomstig de steilheid sg van de
buis in mA- V-1.
In feite ontstaat deze variatie echter pas in de anodestroomkring. De equivalente ruis
weerstand neemt af bij toenemende steilheid van de buis. Hij is afhankelijk van de eigen
schappen van de kathode en van de geometrische constellatie van de buis. Bij een triode is
de ruisweerstand rn bij benadering gelijk aan

r

sg

(10.3)

Indien de signaalstroom van een opnamebuis of van een fotovermenigvuldiger door een
ohmse weerstand loopt, die verbonden is met het rooster van een versterkerbuis en daar
door parallel ligt aan de ruisweerstand van deze buis, is de weerstand die maatgevend is
voor de werkzame ruis gelijk aan de wortel uit de som der kwadraten der beide weerstandswaarden. Indien de ruis van de buis verwaarloosbaar klein moet zijn, moet de equivalente
ruisweerstand van de buis kleiner zijn dan een vijfde van de ohmse weerstand. De statis
tische variaties, die in een stroom voorkomen, bevatten binnen het beschouwde frequentiegebied. respectievelijk binnen de door de versterker bepaalde bandbreedte, alle frequenties
met gelijke amplitude. Dit betekent, dat de in de ruis aanwezige energie gelijkmatig ver
deeld is over de gehele frequentieband. In analogie met de optica wordt deze soort ruis vaak
‘witte’ ruis genoemd. Deze uitdrukking is echter niet gelukkig gekozen daar wit licht ge
kenmerkt wordt doordat de stralingsenergie in het zichtbare gebied gelijkmatig verdeeld is
over alle golflengten.
Voor de televisietechniek is belangrijk hoe een dergelijk ruissignaal mag zijn, wil het
niet hinderlijk zijn, of wil het onherkenbaar zijn. Hierover zijn veel onderzoekingen ge
daan.
Fig. 10.4 toont de herkenbaarheidsgrens van witte ruis als functie van de helderheid van
het scherm van de beeldbuis indien dit egaal verlicht is. Hierbij is een bandbreedte van 5
MHz volgens het 625-lijnensysteem aangenomen en een kijkafstand van 5 x de beeldhoogte.
Hier zijn uitgezet de grenswaarden van de signaal-ruisverhouding bij een constante
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1
spectrale cnergieverdeling over de band. De herkenbaarheidsgrens stelt de ideale waarde
van de signaal-ruisverhouding voor van de hierbij behorende waarde van de signaalruisverhouding. Deze wordt praktisch nooit bereikt. Bij bijna alle televisieuitzendingen zijn
de ruisamplitudes groter dan die welke overeenkomen met de herkenbaarheidsgrens. In
een normaal beeld, dat allerlei grijsschakeringen bevat, en speciaal bij bewegende beelden
wordt de herkenbaarheid en daardoor de storende werking van de ruis kleiner dan bij een
egaal helder vlak. Dit komt doordat de aandacht van de kijker in eerste instantie op andere
dingen gericht is dan op de in het beeld optredende ruis. Hieruit volgt de vraag welke ruis
nog toelaatbaar is. Deze waarde ligt bij ongeveer 30 dB. Een signaal-ruisverhouding van
38 dB is voor een gemiddeld televisiebeeld (beeld met normale grijsschakeringen en een ge
middelde helderheid van 20% der maximale helderheid) zeer goed te noemen, indien de
ruis een lineaire spectrale energieverdeling heeft binnen de weergegeven frequentieband.
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Fig. 10.4. Herkenbaarheidsgrens van een ruisstoring met gelijkmatige spectrale verdeling als
functie van de helderheid bij een kijkafstand van 5 x de bceldhoogle en een bandbreedte van 5 MHz.
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De belangrijkste ruisbron bij een televisietransmissie is de camera of de filmaftaster.
Als tweede ruisbron treedt het overdrachtskanaal op. Deze bestaat uil een draadloze straal
verbinding in het gigaherlzgebied en uit de afstand tussen zender en ontvanger. De signaalruisverhouding van een straalverbinding is. tenminste binnen een land, zo groot, dal hier
door de signaal-ruisverhouding niet slechter wordt. Hij bedraagt tenminste 50 dB. waarbij
gerekend wordt met de effectieve waarde van de ruis. De signaal-ruisverhouding in de ont
vanger is bij normale veldsterkte, dus voor zover deze door de ontvanger zelf bepaald
wordt, eveneens zo groot dat hierdoor de totale signaal-ruisverhouding niet kleiner wordt.
Slechts bij grote afstand tot de zender kan hij een rol spelen. Een belangrijke schakel in de
transmissie is echter de huidige videorecorder, die de signaal-ruisverhouding tegenwoordig
in ieder geval nog beïnvloedt. Indien we bii twee in de transmissieketen in serie liggende
apparaten uitgaan van de kleinste signaal-ruisverhouding. dan kan door het andere appa
raat, bijv, een videorecorder, een verkleining van de signaal-ruisverhouding van maximaal
3 dB optreden. Deze waarde van 3 dB treedt op als de signaal-ruisverhoudingen van de
111

beide apparaten ten opzichte van de ruis even groot zijn, daar de ruis meetkundig opgeteld
wordt. Hierbij wordt verondersteld dat de spectrale energieverdeling van de ruis in de beide
gevallen hetzelfde is. Aan deze veronderstelling wordt bijv, voldaan indien voor de uitzen
ding gebruik wordt gemaakt van een beeldorticon en indien de ontvanger bij een veel te
kleine veldsterkte aan zijn antenne zelf ruis veroorzaakt. In de meeste gevallen wordt hier
aan niet voldaan. Indien we bijvoorbeeld een signaal-ruisverhouding van 40 dB veronder
stellen voor de beeldorticoncamera en een zelfde waarde voor de ontvanger, ontstaat een
signaal-ruisverhouding in het weergegeven beeld van 37 dB. hetgeen door de kijker nog als
een zeer goede beeldkwaliteit ervaren wordt.
Zoals reeds vermeld is zijn hogere frequenties op het scherm van de beeldbuis minder
goed zichtbaar dan lage frequenties. Aangezien in een ruissignaal de verschillende fre
quenties met verschillende amplitudes kunnen optreden, is de storende werking afhankelijk
van de spectrale energieverdeling van de ruis. Bij de bovenstaande beschouwingen werden
gelijke amplitudes voor alle frequenties, dus een constante spectrale verdeling, veronder
steld.
Iedere opnamebuis, dat wil zeggen iedere beeldsignaalbron, heeft een inwendige weer
stand van tenminste enkele megohm. Indien de bron wordt afgesloten met een ohmse
weerstand, die zo groot is dat een lineaire frequentiekarakteristiek in de beschouwde
frequentieband verkregen wordt, ontstaat, onafhankelijk van de oorzaak van de ruis, een
lineaire spectrale verdeling. Om de signaal-ruisverhouding in het afgegeven signaal te ver
groten. wordt de ingangsimpedantie van de versterker voor een beeldiconoscoop of een
vidicon in feite tot voor zeer lage frequenties zuiver capacitief gemaakt. Een condensator
veroorzaakt geen ruisspanning. Indien men nu een hoogohmige signaalbron. die voor
iedere frequentie dezelfde amplitude levert in de signaalstroom. afsluit met een zuiver
capacitieve weerstand, dan stijgt de capacitieve weerstand met dalende frequentie en hier
door ook de hierover ontstane spanning. We veronderstellen dat de statistische variaties in
de signaalstroom verwaarloosbaar klein zijn. Aan de ingang van de versterker moeten we
ons de equivalente ruisweerstand van de eerste versterkerbuis van bijvoorbeeld 100 Q
denken. Deze veroorzaakt zelf een ruisspectrum met lineaire energieverdeling. In de anodekring van de eerste versterkerbuis neemt de frequentiekarakteristiek van de signaalstroom
echter sterk af met toenemende frequentie. Voor lage frequenties wordt de spanning zeer
groot en daardoor wordt hiervoor de signaal-ruisverhouding ook wel groter dan bij de
hoogste frequenties van de beschouwde frequentieband. Deze verhouding kan bijvoor
beeld 500:1 bedragen als we enerzijds een frequentie van 10 kHz en anderszijds een fre
quentie van 5 MHz beschouwen. De frequentiekarakteristiek van de ingangsweerstand
moet in de versterker weer gecompenseerd worden. Dit kan door een geschikte frequentieafhankelijke tegen koppeling, of door een toename van de versterking met toenemende
frequentie in een van de volgende versterkertrappen gerealiseerd worden. Ten gevolge
hiervan loopt de frequentiekarakteristiek van de ruis niet meer lineair als de frequentie
karakteristiek voor de signaalfrequenties wel lineair is. De frequentiekarakteristiek van de
ruis zal op dezelfde manier oplopen als hij zonder compensatie van de signaalfrequenties
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zou afvallen. Er ontstaat dus een spectrale energieverdeling van de ruis, die oploopt bij
hogere frequenties en dus een aanzienlijke vermindering van de storende invloed van de
ruis, als de in het signaal gemeten signaal-ruisverhouding hetzelfde is als bij een signaal met
ruis met een lineaire spectrale verdeling.
De in werkelijkheid verkregen frequentiekarakteristiek van de spectrale verdeling
van de ruis in een uitvoering van vidiconcamera is weergegeven in fig. 10.5. Metingen heb
ben aangetoond, dat de gemiddelde storende invloed bij een normale beeldinhoud en bij
een normale gemiddelde helderheid van ongeveer 20 a 30% van het opgenomen beeld bij
een kijkafstand van 5x de beeldhoogte overeenkomt met een verbetering van ongeveer
6 dB in de signaal-ruisverhouding in hel beeldsignaal ten opzichte van een ruis met con
stante spectrale verdeling. Ook in dit geval kan men de herkenbaarheidsgrens, enerzijds bij
toenemende spectrale verdeling, anderzijds bij constante verdeling, berekenen en hiervoor
de signaal-ruisverhoudingen aangeven. Op deze manier zou men het verschil van 6 dB vin-
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Fig. 10.5. Dc spectrale verdeling van de ruisamplitude in het beeldsignaal van een vidiconcamera.
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den. Hieruit volgt, dat bij toenemende spectrale verdeling, zoals wordt verkregen met een
vidicon, een signaal-ruisverhouding in het signaal van 32 dB nog zeer goed is. In fig. 10.6
is een beeld met twee soorten ruis afgebeeld. In fig. 10.6a is de spectrale verdeling lineair en
in Hg. 10.6b neemt de spectrale verdeling toe met toenemende frequentie. Het verschil
in structuur van de ruis is duidelijk zichtbaar.
In het algemeen wordt de signaal-ruisverhouding berekend ten opzichte van de zwartwitovergang, dus onafhankelijk van de amplitude van het videosignaal die overeenkomt
met een bepaalde grijswaarde. De amplitude van de ruis is dus onafhankelijk van de grootte
van het videosignaal als de ruis alleen veroorzaakt wordt door een versterkertrap in het
transmissiesysteem. Hierbij is aangenomen dat na deze versterkertrap geen niet-lineaire
trappen meer volgen, dus bijv, geen trap meer met y-correctie. In dit geval geeft men de
signaal-ruisverhouding aan als de verhouding van de in het videosignaal gemeten ruis en
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BSBMSi
Fig. 10.6. De structuur van ruis met verschillende spectrale verdeling en gelijke effectieve waarde
in een beeldvlak.

de zwart-witovergang. Dit is een afspraak. Meestal wordt hier gerekend met de effectieve
waarde van de ruis. Het zou echter juister zijn om de signaal-ruisverhouding voor signalen
die tussen zwart en wit in liggen te meten ten opzichte van de momentele waarde van het
signaal. De helderheid van het beschouwde meer of minder witte beeldvlakje en de ampli
tude van de statistische variaties in de helderheid zijn namelijk bepalend voor de storende
werking. De gebruikte definitie werd echter om zuiver praktische redenen gekozen. Als
een fotovermenigvuldiger wordt gebruikt, zoals in iedere lichtstipaftaster het geval is, is de
amplitude van de ruis in de uitgangstroom afhankelijk van de grootte van het beeldsignaal.
Indien de signaalstroom bijv, afneemt van 100% tot 25%, wordt de ruisstroom tweemaal
zo klein. Dit volgt ook uit (10.2). In dit geval moet dus bij gelijke signaal-ruisverhouding
in de helderste beeldpunten de visuele signaal-ruisverhouding groter zijn dan in het geval
dat de ruisspanning onafhankelijk is van de grootte van het uitgangssignaal. Zoals is aan
getoond. is de herkenbaarheidsgrens een functie van de helderheid in het beeld en dus van
de grootte van het videosignaal. Ook hier kan men. in analogie met de verschillende spec
trale verdelingen in het ruisfrequentiegebied, volgens een voorstel van Theile en Fix een
verschil aangeven in visuele signaal-ruisverhouding. Hiervoor wordt de signaal-ruisver
houding genomen voor de waarden 0, 40 en 100% van het videosignaal bij een maximale
helderheid van 150 asb en een minimale helderheid die overeenkomt met een contrast van
50:1. De relatieve amplitude van de ruis wordt hierbij gerekend ten opzichte van de zwartwit-overgang (100%). Uit de signaal-ruisverhoudingen A, B en C die gelden voor de waar
den 0, 40 en 100% van het videosignaal, wordt de visuele signaal-ruisverhouding berekent
met behulp van (10.3).
£
100
(10.3)
1/3 (2A + 3B + C)
N
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De factor 1/3 in deze formule is geldig voor het geval dat de ruisamplitude onafhankelijk
is van het videosignaal en de gemiddelde visuele signaal-ruisverhouding moet worden aan
gegeven ten opzichte van die voor wit. Indien slechts het verschil in de visuele signaalruisverhouding moet worden aangegeven ten opzichte van die welke gemeten wordt in het
videosignaal voor wit. kiest men in plaats van 1/3 als factor 1/6. De vergelijking levert dan
de signaal-ruisverhouding in het videosignaal ten opzichte van wit indien de ruis onaf
hankelijk is van de amplitude. Indien voor A. B en C bepaalde waarden van de ruisamplitu
de worden ingevuld, vindt men onafhankelijk van de gekozen factor het verschil tussen de
voor wit gemeten signaal-ruisverhouding en de visuele signaal-ruisverhouding. Wanneer
de ruisamplitude afneemt als het videosignaal afneemt, bijv, bij de toepassing van een
fotovermenigvuldiger als licht-videosignaalomzetter, wordt de evenredigheidsfactor groter
dan 1. Als ze toenemen, wordt hij kleiner dan 1. We zullen dit toelichten aan de hand
van een signaal van een fotovermenigvuldiger met een signaal verhouding van 50:1, dat
overeenkomt met het hierboven aangegeven beeldcontrast. We veronderstellen dat de ruis
amplitude 10% is bij een videosignaal van 100%, 6,3% bij een videosignaal van 40% en
1,4% bij een videosignaal van 0% (2% fotostroom). De signaal-ruisverhouding wordt dan

=______ loo______
N ~ 1/6(2,82 + 18,9 4- 10)

loo = 189
5,3

terwijl hij bij constante ruisamplitude gelijk is aan 10. De visuele signaal-ruisverhouding is
dus een factor 1.89 groter dan in het geval dat de amplitude van het ruissignaal onafhanke
lijk zou zijn van het videosignaal bij overigens gelijke signaal-ruisverhouding voor wit
(100% videosignaal).
Indien men de exponent y van de versterkingskarakteristiek verandert van 1 in bijv.
1 /2, verandert de signaal-ruisverhouding voor diverse signaalamplituden (0— 100%). Deze
verandering is ten opzichte van de zwart-witovergang evenredig aan de steilheidsverandering. Voor een ingangsignaal van 100% wordt hij tweemaal zo groot, daar de steilheid van
de karakteristiek de helft kleiner wordt. Voor een ingangsspanning van 1 % of. wat hetzelf
de is, voor een uitgangsspanning van 10%, wordt hij een vijfde kleiner. Voor het geval van
een lineaire versterking geldt dat vu = vj, voor een versterking met y — 0.5 geldt
Vu = Vi0-5

(10.4)

De steilheid van de karakteristiek is

A^
=i/2vi-i = |/Vj
^i
A Vi

(10.5)

De verandering van de visuele signaal-ruisverhouding wordt bij gammacorrectie uitge
rekend met behulp van (10.3). De verandering van de signaal-ruisverhouding in het signaal
wordt getoond in fig. 10.7 voor het geval wordt overgegaan van een lineaire versterking
(y = 1) op een versterking met de exponent y = |. Hierin wordt de signaal-ruisverhouding
voor een willekeurige waarde van het videosignaal in procenten van de zwart-witovergang
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aangegeven als de verhouding van de signaalamplitude. in dit geval in volt, tot de amplitude
of de effectieve waarde van de ruisspanning in volt bij de beschouwde signaalamplitude.
Voor het geval dat de ruisamplitude onafhankelijk is van de signaalamplitude, is deze
waarde dus constant. In fig. 10.7 stelt de rechte a de signaal-ruisverhouding in het ingangs
signaal voor als functie van de grootte van het uitgangssignaal. Voor een ingangssignaal
van 0.25 blijft bijv, de steilheid van de karakteristiek en dus de ruisamplitude praktisch
onveranderd bij overgang van y — 1 op y —
Het uitgangssignaal daalt echter tot de
waarde 0.5.
In par. 7.11 is toegelicht dat apertuurcorrectie neerkomt op een versterking die toeneemt
met de frequentie, bijv, volgens de frequentiekarakteristiek in fig. 10.8. Indien het signaal
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gepaard gaat met ruis, nemen de ruisfluctuaties afhankelijk van hun frequentie meer of
minder toe. Dit betekent, dat de visuele signaal-ruisverhouding kleiner wordt als er
apertuurcorrectie wordt toegepast. De waarde van de resulterende signaal-ruisverhouding
hangt af van de factor waarmee de versterking bij bijv. 5 MHz is toegenomen ten opzichte
van de versterking bij 0,5 MHz.
Bij het berekenen van de invloed van een apertuurcorrectie is de spectrale verdeling van
de ruis in het signaal voor de apertuurcorrectie bepalend. Voor een lineaire frequentiekarakteristiek van de ruis, zoals bijv, optreedt in het beeldsignaal van een beeldorticon of
in de uitgangsstroom van een fotovermenigvuldiger kan men de volgende tabel opstellen
voor de signaal-ruisverhouding, berekend naar de effectieve waarde van de ruis bij toepas
sing van een regelbare correctieschakeling en een bandbegrenzing bij 5 MHz (volgens
metingen uitgevoerd door de schrijver):
Ruisamplitudc in %
Amplitude
bij %
5 MHz'
»n

in het signaal
van ccn via
beeldorticon

in het signaal
van een
vidicon

100
125
150
200

100
112
122
140

100
117.5
132
160

De factor waarmee de signaal-ruisverhouding verandert, bedraagt in het signaal dus
100/140 = 0,714 bij een toename van de versterking tot 200%. Dit betekent dus een ver
mindering van de signaal-ruisverhouding van ongeveer 3 dB.
Indien de frequentiekarakterisliek van de ruis echter toeneemt, zoals voorkomt in het
beeldsignaal van een vidiconcamera (fig. 10.5) zal echter bij eenzelfde toename van de
frequentiekarakterisliek een grotere afname van de signaal-ruisverhouding in het signaal
optreden. De getalwaarden voor dit geval zijn ook in de tabel opgenomen.
Het verschil in de verkleining van de visuele signaal-ruisverhouding is groter, daar door
de weegkromme in eerste instantie de hoge frequenties worden beïnvloed.
Hierbij worden de volgende getalwaarden gevonden:
Ruisamplitudc
bij het
Versterking beeldorticon
bij 5 MHz
weegkromme
in%
in %

Ruisamplitude
bij het vidicon
via weegkromme
in %

100
125
150
200

100
108
115
130

100
102
103
104

Men ziet dat de verkleining van de visuele signaal-ruisverhouding bij het beeldorticon met
een apertuurcorrectie met een factor 1.5 bij 5 MHz. hetgeen normaal is, slechts ongeveer
0,3 dB bedraagt. Bij een vidicon (60% modulatiediepte voor 5 MHz bij lineaire frequentiekarakteristiek) is dit echter bij een apertuurcorrectie tot 100% ongeveer 2 dB.
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Er bestaat een bepaald soort ruis, die veroorzaakt wordt door klemschakelingen en be
kend staat onder de niet zo gelukkig gekozen benaming van ‘lijnruis’. Dit verschijnsel
treedt op als een kleurschakeling (par. 7.13) werkt met een kleine tijdconstante (koppelcondensator van 50°pF) en een signaalniveau geklemd wordt waarop zich ruis bevindt. Het
zwartniveau van het signaal, dat ontstaat bij het aftasten van de volgende lijn, hangt dan
af van de momentele waarde van de ruis aan het eind van de klempuls. Het beeldsignaal
varieert dan van lijn tot lijn. Deze variaties zijn in het beeld zichtbaar als storende lijnen
met variërende helderheden. In fig. 10.9a wordt het effect getoond in,een overigens gelijk
matig helder lichtend vlak. In fig. 10.9b wordt een oscillogram van een raster getoond. De
koppelcondensator bedroeg in dit geval 500 pF. De ruis met een lineaire spectrale verdeling
werd alleen toegevoerd tijdens de horizontale onderdrukkingsperioden. zodat alleen de
amplitude van de lijnenruis zichtbaar is. De ruisamplitude was ongeveer tweemaal zo groot
als de niveau variaties van de lijnen (lijnenruis). Bij een gevarieerde beeldinhoud ziet men
waarschijnlijk geen doorlopende lijnen. Het lijkt echter of de ontstane ruis grover van
structuur wordt. Indien men een witte verticale streep in een donker deel van het beeld
beschouwt, wordt hierop de extra fluctuatie van lijn tot lijn, waarvan de minimale duur
gelijk is aan de lijnafstand, gesuperponeerd in dicht bij elkaar liggende punten van de
streep. Het verschijnsel is dus in verticale richting identiek met een in horizontale richting
langs een lijn beschouwde ruis. Speciaal bij Eurovisie-uitzendingen die via veel straalver
bindingen plaatsvinden, wordt de lijnenruis belangrijk als de verbindingen klemschake
lingen bevatten. Hetzelfde geldt voor de beeldorticoncamera (par. 13.8). Door de lijnenruis
wordt de visuele signaal-ruisverhouding aanzienlijk kleiner. Het verschil bedraagt bij
kleine waarde van de koppelcondensator (200 pF) van een klemschakeling met vacuümdioden ongeveer 2 dB. Deze waarden zijn bepaald met een aantal proefpersonen uit het
verschil in de waarneembaarheidsgrens.

Fig. 10.9. Lijnenruis. a. In het raster van een televisiebeeld; b. in een oscillogram van een raster
(detail over ongeveer de helft van de beeldhoogte).
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De signaal-ruisverhouding wordt ook beïnvloed door de nalichttijd van de fosforen
die voor het scherm van de beeldbuis worden toegepast. Dit treedt op als het oplichten niet
binnen 1/50 sec. is gedaald tot 1 % van de beginwaarde. De invloed hiervan wordt in par.
19.2 nader toegelicht en treedt vooral op in kleurenbeeldbuizen.
Bij kleurentelevisie volgens het NTSC-systeem veroorzaken sinusvormige storende
signalen, die in het totale kleurenvideosignaal binnendringen, enigszins andere effecten als
bij zwart-wittelevisie. De ruisdraaggolf dringt enerzijds binnen in het helderheidskanaal en
anderzijds in de demodulator voor de kleurinformatie. Aan deze synchrone demodulator
wordt voor hel terugwinnen van de kleurinformatie een in de ontvanger opgewekte span
ning van constante amplitude en met de frequentie van de kleurendraaggolf toegevoerd.
Onder bepaalde omstandigheden treden in het beeld extra ruisfrequenties op. die een
frequentie hebben welke overeenkomt met-het verschil tussen de frequentie van de kleuren
draaggolf en de storende draaggolf. Er treedt dus een frequentietransformatie van het
storende signaal op. Bij een kleurendraaggolffrequentie van 4.43 MHz en een frequentie»
van de ruisdraaggolf van bijv. 3,5 MHz ontstaat een verschilfrequentie van 0,93 MHz.
Men kan het signaal met de frequentie van 3.5 MHz opvatten als een zijbandfrequentie
van de draaggolf van 4.43 MHz. zodat na de detector de frequentie van 0,93 MHz tevoor
schijn moet komen. Aangezien deze extra frequentie slechts via de detector in het beeld
verschijnt, veroorzaakt hij een storend patroon met variërende kleursoort. De helderheid,
die in het ideale geval slechts via het helderheidskanaal wordt overgedragen, is hierbij
constant. Er ontstaat dus een gekleurd ruispatroon in het kleurenbeeld. In werkelijkheid
ontstaat echter ook een helderheidsvariatie op de desbetreffende plaats van de weergavebïiis ten gevolge van de kromming in de karakteristiek van de beeldbuis.
Het storende signaal is dus in het beeld zichtbaar als helderheidsvariatie met een frequen
tie van 3,5 MHz via het helderheidskanaal en bovendien als verschilfrequentie via de kleurendemodulator. De storende frequenties zijn het best zichtbaar, als ze verticale stoorpa
tronen in het beeld veroorzaken. Via het helderheidskanaal ontstaan verticale ruispatro
nen, indien de frequentie precies een geheel aantal malen de lijnfrequentie is. In het kleurenkanaal ontstaan verticale ruispatronen met de verschilfrequentie tussen de kleurendraag
golf en de ruisdraaggolf indien de laatste precies 2 (n + l) fi/2 is (hfdst. 20). Hierin is fi de
lijnfrequentie (15 625 Hz) en n een willekeurig geheel getal. Stel dat n i de frequentie van de
kleurendraaggolf en nz de frequentie van de ruisdraaggolf bepaalt. Dan wordt de ver
schilfrequentie fv, aangezien de kleurendraaggolf een oneven veelvoud van het halve
lijnenaantal is:

f, = (2n> + l)--(2n2 4- 1)^ = (n,-n2)fi

(10.6)

fv is dan een geheel veelvoud van fi en moet in dit geval verticale stoorpatronen veroor
zaken. Als aan de voorwaarde, die in (10.6) gegeven is voor het primaire via het helderheidskanaal verschijnende stoorsignaal. is voldaan, zal dit stoorsignaal in het beeld praktisch
verdwijnen, daar aan de frequentievoorwaarde van de kleurendraaggolf is voldaan, zodat
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bij precies verticale stoorpatronen altijd slechts een der beide stoorfrequenties zichtbaar is.
Bij kleine frequentieafwijkingen van de voorwaarde voor de kleurendraaggolf ontstaan be
wegende of stilstaande schuin liggende witte of gekleurde stoorpatronen voor beide stoor
frequenties. In fig. 10.10 is de minimale signaal-ruisverhouding uitgezet als functie van de
frequentie voor verticale stoorpatronen voor de beide besproken frequentievoorwaarden.
Deze signaal-ruisverhoudingen gelden voor de herkenbaarheidsgrens. De grafiek toont
dat de noodzakelijke signaal-ruisverhouding in de buurt van de kleurendraaggolf aanzien
lijk groter moet zijn dan bij een zwart-wituitZending. Dit is een fundamentele zaak.
50
dB

I t. =I nf( I
I
ruisfrequentic
ruisfrequentie = 1/2 fi (2n + 1)

40
ep
■1
o 30
45

IJ

o
.22

2 20
c
eo
55 10

o

kleurendraaggolf = 4,2109 MHz
lijnfrequentie = 15625 Hz

1

2
3
4
5 MHz
ruisfrequentie
Fig. 10.10. De voor de zichtbaarheidsgrens noodzakelijke signaal-ruisverhoudingen voor een
sinusvormig stoorsignaal in een kleursignaal als functie van de frequentie.
Indien het samengestelde kleurenvideosignaal ruis bevat, gelden dezelfde overwegingen
als bij het voorkomen van een vaste storende frequentie. We nemen aan, dat het ruisspectrum lineair is in de videoband. De bandbreedte van de draaggolffrequente kleurkanalen
bedraagt bijv. 0,5 MHz voor het Q-kanaal en 1,5 MHz voor het I-kanaal. Ten gevolge hier
van zullen via het Q-kanaal de frequenties tot op een afstand van 0,5 MHz (de frequentiegrens kan niet nauwkeurig worden opgegeven, daar de bandbegrenzing niet steil verloopt)
van de kleurendraaggolf na de transformatie in de detector verschijnen in het gebied van
0 tot 0,5 MHz. Voor het I-kanaal loopt de frequentieband van de getransformeerde
frequenties tot 1,5 MHz. Op grond van de ruisweegkromme treedt in het aanvullende beeld
een relatief grote ruis op, die zeer hinderlijk is. De visuele signaal-ruisverhouding in ge
kleurde vlakken wordt daardoor aanzienlijk kleiner. Voor verzadigd blauw is de visuele
signaal-ruisverhouding ten opzichte van het geval dat de drie kanalen rood, groen en blauw
in een gesloten circuit worden overgedragen, tot ongeveer een vierde afgenomen. Voor zui
ver rood wordt de halve signaal-ruisverhouding bereikt; voor groen bedraagt de factor
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ongeveer 0,7. Verzadigd blauw wil zeggen dat het elektronenkanon, dat de blauwe fosfor
van de beeldbuis doet oplichten, volledig uitgestuurd wordt. Een gesloten circuit wil zeggen
dat de kleursignalen rechtstreeks, dus zonder codering en decodering worden overgedra
gen.
De verkleining van de signaal-ruisverhouding neemt nog iets toe indien de ruissignaalamplitude in de videosignalen, die van de aftaster komen, toenemen met toenemende
frequentie. In rode beeldvlakken werd vooreen signaal, afkomstig van een lichtstipaftaster,
een afname van de signaal-ruisverhouding tot een derde gemeten. De verschillen in de visu
ele signaal-ruisverhouding werden bepaald door de effectieve waarde van de ruis voor de
herkenbaarheidsgrens te meten bij een weergave via een gesloten circuit en bij een beeld
weergave via een NTSC-kanaal. In fig. 10.11 is de transformatie van de ruis van hoge
frequenties (a) naar lage frequenties (b) ten gevolge van de kleurendraaggolf, duidelijk
zichtbaar.

Fig. 10.11. Transformatie van de ruis in het NTSC-kanaal naar lage frequentie door de kleurendetector in het geval dat de kleurendraaggolf in de zender is uitgeschakeld en als de ruisamplitude
naar hoge frequenties met de verhouding 4:1 toeneemt, a. Kleurkanaal uitgeschakeld, de ruis is
nauwelijks waarneembaar; b. kleurkanaal ingeschakeld, grove ruisstructuur.

Als gevolg van het toepassen van nalichtcompensatie (par. 18.5) neemt de spectrale ver
deling in het signaal van een lichtstipaftaster toe. Dit is voorgesteld in fig. 18.18. Hetzelfde
geldt voor de vidiconcarfiera.
De vermindering van de signaal-ruisverhouding door het invoeren van een gemoduleer
de kleurendraaggolf voor de transmissie van de kleurinformatie binnen de videoband is
een feit dat men niet mag verwaarlozen. De signaAl-ruisverhoudingen, die we van de signaalbronnen, of het nu een camera is of een filmaftaster, moeten eisen zijn dus nog aan
zienlijk groter dan voor de zwart-wittelevisie. Om de ruis te verkleinen, die ontstaat door
de frequentietransformaties wordt door de BBC in Londen het zogenaamde ‘crispening*systeem toegepast. Dit wordt verderop in dit boek uitvoeriger behandeld. In principe ver
staat men hieronder het volgende.
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De videosignalen van het R-, G- en B-kanaal doorlopen ieder een laagdoorlaatfilter met
een bandbreedte van 3,5 MHz. Op deze manier worden alle signalen met frequenties, die
dichter dan 0.9 MHz van de kleurendraaggolf liggen. uitgefilterd. De definitie in horizon
tale richting wordt hierdoor verkleind tot 3,5 MHz. Het signaal, dat uit het filter komt,
wordt gedifferentieerd. De tijdconstante van de differentiator is in de grootte-orde van
10"7 sec., zodat bij de transmissie van randen korte pulsen ontstaan waarvan de stijgtijd
overeenkomt met een bandbreedte van 3,5 MHz. Met behulp van niet-lineaire versterking
worden deze pulsen steiler gemaakt en tenslotte toegevoegd aan het signaal dat uit het
laagdoorlaatfilter komt. Eventueel is een looptijdcorrectie noodzakelijk. Hierdoor worden
de signaalsprongen weer zoveel steiler gemaakt, dat de beeldscherpte overeenkomt met een
bandbreedte van 5 MHz. terwijl de definitie slechts 3,5 MHz blijft en de ruis onderdrukt is.
Op deze manier wordt de signaal-ruisverhouding aanzienlijk verbeterd ten koste van de
definitie in horizontale richting. De verbetering in de signaal-ruisverhouding is veel belangrijker dan het kleine verlies aan definitie in horizontale richting (zie ook fig. 7.9).
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11. DE SECUNDAIRE EMISSIE

11.1. INLEIDING

De secundaire emissie speelt een belangrijke rol bij opnamebuizen. fotovermenigvuldigcrs
en ook bij weergavebuizen.
Indien een elektron een metaal of een isolator in vacuüm treft, worden er secundaire
elektronen vrijgemaakt. Het aantal secundaire elektronen, dat door een invallend (primair)
elektron wordt veroorzaakt, is van verschillende factoren afhankelijk:
1. Van de snelheid van primaire elektronen.
2. Van de hoek waaronder het primaire elektron op het emitterende voorwerp valt.
Het aantal secundaire elektronen neemt toe met de invalshoek en wordt maximaal bij een
invalshoek van 90°, dat wil zeggen bij loodrechte inval.
3. Van de materiaaleigenschappen.
Het aantal vrijgemaakte secundaire elektronen is kleiner dan 1 als de primaire elektronen
een lage snelheid hebben, die overeenkomt met een kinetische energie van 10 tot 30 eV. Er
kunnen dan geen secundaire elektronen uit het voorwerp in het vacuüm terechtkomen. Bij
hogere spanningen, dus grotere snelheden, wordt tenslotte het aantal uit het materiaal
tredende elektronen groter dan het aantal invallende. De secundaire emissiefactor r/ is de
verhouding van het aantal secundaire elektronen tot het aantal primaire elektronen. Deze
bereikt bij een bepaalde spanning, die afhankelijk van het oppervlak van het door de elek
tronen getroffen materiaal tussen 400 en 600 V ligt, een maximum en neemt dan weer af. Bij
spanningen van enkele duizenden volts wordt de secundaire emissiefactor weer gelijk aan
1 en daalt bij nog verdere toename van de kinetische energie van de primaire elektronen tot
waarden kleiner dan 1. Boven het omkeerpunt verloopt de afname met toenemende span
ning relatief vlak. Het verloop van de afhankelijkheid is in fig. 11.1 weergegeven.
Dit gedrag van de secundaire emissiefactor kan men verklaren met de toenemende
indringdiepte van de elektronen in het betreffende materiaal. Om een elektron vrij te maken,
is een minimale energie van de primaire elektronen noodzakelijk, daar aan de secundaire

----- - ua
Fig. 11.1. Het principiële verband tussen de secundaire emissiefactor q en de versnellingsspanning
van de elektronen.
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elektronen de vrijmakingsenergie moet worden toegevoerd. Bij toenemende snelheid van
de primaire elektronen worden meer en meer dieper in het materiaal gelegen elektronen be
reikt. Daardoor neemt tj toe. De elektronen moeten nu door het materiaal naar de opper
vlakte komen. Ook hiervoor is energie nodig, die de elektronen tijdens hun weg aan het
materiaaloppervlak afgeven. Tenslotte wordt de indringdiepte zo groot, dat de aan de
secundaire elektronen afgegeven energie verbruikt is, voor ze het oppervlak bereikt hebben
en het materiaal kunnen verlaten. Ten gevolge hiervan daalt r/ met toenemende snelheid
van de primaire elektronen tenslotte weer beneden de waarde 1.
Bij zuivere metalen, bijv, koper, bereikt de secundaire emissiefactor een maximale waar
de van 2,5; bij metaaloxydlagen van de alkalimetalen bereikt men aanzienlijk hogere
waarden. In een zeer gunstig geval kan rj dan stijgen tot ongeveer 11.

11.2. DE OPLADING VAN EEN CONDENSATOR TEN GEVOLGE VAN DE BESCHIETING

MET ELEKTRONEN

Indien de primaire elektronen een in vacuüm opgestelde geïsoleerde laag treffen, waar te
genover zich een tweede laag bevindt die een vaste potentiaal heeft, moet de lading van de
door de twee lagen gevormde condensator veranderen. Zolang de secundaire emissiefactor
kleiner is dan 1, neemt de geïsoleerde laag de negatief geladen elektronen op en wordt hij
negatief opgeladen. Zodra echter meer elektronen uit de laag vrijgemaakt worden dan er
primair opvallen, gaat deze laag zelf als kathode fungeren. Ze levert elektronen. Dit heeft
tot gevolg dat de potentiaal in positieve zin toeneemt, zolang de tweede elektrode een
spanning heeft die positiever is dan de secundaire emissie-elektrode en dus de secundaire
elektronen kan opnemen.

11.3. DE SNELHEIDSVERDELING VAN DE SECUNDAIRE ELEKTRONEN

De elektronen, die uit het materiaal treden, hebben verschillende snelheden. Bij een bepaal
de snelheid is het aantal elektronen maximaal. Dit maximum ligt bij metalen bij ongeveer
10 eV en bij isolatoren tussen 3 en 6 eV. Een voorbeeld van een snelheidsverdeling, zoals
die bij metalen voorkomt, wordt getoond in Tig. 11.2.
Een betrekkelijk klein aantal der primaire elektronen wordt aan de oppervlakte van het
materiaal gereflecteerd. Deze elektronen hebben een grote snelheid, die overeenkomt met
de snelheid van de primaire elektronen. Deze gereflecteerde elektronen kunnen een rol
spelen in opnamebuizen.
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Fig. 11.2. Een voorbeeld van de snelheidsverdeling van secundaire elektronen van metalen.

1 1.4. DE GRENSSPANNING VAN DE EMITTERENDE LAAG

Tot welke potentiaal wordt de laag nu opgeladen? Dit wordt toegelicht met het voorbeeld
van een beeldbuis met een niet-gealuminiseerd scherm (fig. 11.3).
De elektronen, die op het geïsoleerde scherm vallen, hebben een snelheid die bepaald
wordt door de anodespanning. Als de anodespanning zeer laag is, blijft ry kleiner dan 1.
Het scherm wordt dan niet positief geladen. Bij toenemende anodespanning wordt de
secundaire emissiefactor groter dan 1. De spanning van het scherm neemt dan toe. Ten
slotte wordt de secundaire emissiefactor. bijv, bij 7000 V, weer gelijk aan 1. Het teveel aan
elektronen, dat optreedt zolang de secundaire emissiefactor groter is dan 1. beweegt zich
naar de aan de anodespanning liggende wandelektrode van de buiskolf. Zodra bij hogere
anodespanning i] = 1 wordt, kan het scherm geen hogere potentiaal meer aannemen, daar
hij niet meer elektronen kwijt kan raken dan er primaire elektronen opvallen. De poten
tiaal van het scherm wordt dus constant zodra de primaire elektronenstroom gelijk is aan
de secundaire elektronenstroom. Zoals vermeld vallen de secundaire elektronen hierbij op
de wandelektrode van de beeldbuis.

clektroncnkanon
0 o

^=7=

scherm
van de buis

wandelektrode
ó 10 kV
Fig. 11.3. De elektronenbanen en de spanningen in een beeldbuis zonder spiegelend beeldscherm.
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Een verdere vergroting van de spanning aan de wandelektrode heeft geen zin. De elek
tronen worden dan, voor ze op het scherm vallen, overeenkomstig de hierdoor aangenomen
spanning afgeremd.
Zoals hierboven is duidelijk gemaakt, hebben de secundaire elektronen een bepaalde
snelheidsverdeling. De snelste kunnen tegen een veld van enkele volts inlopen en de
wandelektrode. dus de anode, ook nog bereiken als de spanning hiervan iets lager is dan die
van de emitterende laag. Dit betekent dat de potentiaal, die zich op het scherm instelt,
enkele volts positiever zal zijn dan de anodespanning zolang de secundaire emissiefactor
niet kleiner wordt dan 1. Om precies te zijn zal rj steeds iets groter zijn dan 1 als het aantal
primaire elektronen gelijk is aan het aantal secundaire elektronen dat de anode treft. De
overige secundaire elektronen met te kleine snelheid vallen terug op het scherm.
Als tweede voorbeeld (dat van belang is voor opnamebuizen) beschouwen we een
isolator (bijvoorbeeld een dunne glasplaat) met op korte afstand hiervan een zeer fijnmazig
metaalgaasje. zoals in fig. 11.4 is weergegeven. Neem aan dat het gaasje een spanning van
2 V ten opzichte van aarde heeft en dat de glasplaat ongeveer een potentiaal van 0 V heeft.
We nemen bovendien aan, dat de primaire elektronen door het gaasje heen vliegen en een
snelheid bezitten van enkele honderden eV. Ze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een
fotokathode die zich op een hoge negatieve spanning bevindt. De elektronen vallen op de
isolator, waardoor deze positief wordt opgeladen, als de secundaire emissiefactor van de
isolator groter is dan 1. De tijdens het opladen vrijgemaakte secundaire elektronen be
geven zich naar het metaalgaasje. Zodra echter de isolator zover positief is opgeladen ten
opzichte van het gaasje dat er geen vrijgemaakte secundaire elektronen met behulp van hun
snelheid tegen het veld tussen de isolator en het gaasje in kunnen lopen, vallen ze terug op
de isolator. Ook in dit geval neemt de isolator tenslotte een zodanige spanning aan ten
opzichte van het gaasje, dat er evenveel elektronen het gaasje bereiken als er primaire
elektronen op de isolator vallen. De potentiaal, die de isolator kan aannemen, wordt dus
door de spanning van het gaasje tot enkele volts positief begrensd.
De isolator vormt met het gaasje een condensator C. Laat de primaire stroom Ip zijn.
Er loopt dan een laadstroom Ii = Ip- zj. De spanning over de condensator na een tijd t

fotokathode

metaalgaas

I

— glas

-300°V

6 2V
Fig. 11.4. De oplading door secundaire elektronen van een condensator, die bestaat uit een isolator
en een metaalgaasje.
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wordt dan, indien verondersteld wordt dat de laadstroom constant is:
07— 1) t
U = I„
C

(11.1)

Ten gevolge van het verschil in snelheid van de elektronen verloopt het oplaadproces
echter niet lineair met de tijd. Hierdoor zullen afhankelijk van de mate waarin de spanning
van de isolator stijgt boven de spanning van het gaasje, in gelijke tijdsintervallen steeds
minder elektronen het gaasje bereiken. De laadstroom neemt dus af met toenemende
lading van de isolator. Er bestaat het volgende verschil tussen de beide voorbeelden:
In het eerste geval wordt de grens van het oplaadproces bij hoge anodespanning bepaald
door de grootte van de secundaire emissiefactor, als deze bij grote elektronensnelheden
bijna de waarde 1 bereikt. In het tweede geval wordt het oplaadproces rechtsteeks begrensd
door de grootte van de spanning van het gaasje doordat een tegenveld voor de secundaire
elektronen wordt opgewekt. In dit geval kan de secundaire emissiefactor veel groter dan 1.
bijv. 4 of 5, zijn.

11.5. DE SECUNDAIRE ELEKTRONENVERMENIGVULDIGER

De secundaire elektronenvermenigvuldiger (s.e.v.) dient om grote versterkingsfactoren tot
106 en meer te bereiken. De opbouw van een s.e.v. is voorgesteld in fig. 11.5. De secundaire
elektronen, die worden vrijgemaakt uit een secundair emitterende met cesium opgedampte
laag, worden door een elektrostatisch veld versneld in de richting van een volgende elek
trode, dynode genaamd. Ze bereiken een snelheid van 100 a 150 eV en veroorzaken in deze
dynode weer een veelvoud van secundaire elektronen. Deze worden weer met behulp van
een weer 150 V hogere spanning van een derde dynode versneld, enz. Met m trappen van
een dergelijke versterker wordt de totale versterking n bij een secundaire emissiefactor //,
die voor alle dynoden gelijk moet zijn:

(H.2)

n = t]m

-450 V

- 150V

kathode

0

dynode 2

dynode 1

anode

dynode 3

- 300 V
- 30 V
Fig. 11.5. De elcktronenvermenigvuldiging in een s.e.v. met meer dan een trap (schematisch).
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Tenslotte treffen de elektronen met lage snelheid een anode, waarvan het oppervlak zo
danig gekozen is, dat ?/ < 1 is. Om dit te bereiken, is de versnellingsspanning tussen de
laatste dynode en de anode slechts 30- 50 V. Met toenemende elektronenstroom wordt de
door de uitgangsstroom aan een weerstand in de anodeketen veroorzaakte spanning groter.
Dit betekent dat de anode negatiever wordt.
In fig. 11.6 wordt een voorbeeld getoond van de opstelling-van de elektroden bij een
elektronenvermenigvuldiger. Bij foto vermenigvuldigers zijn de versterkers meestal opge
bouwd zoals fig. 11.6 aangeeft. Bij het beeldorticon zijn ze concentrisch opgebouwd zoals
in fig. 11.7 zichtbaar is. Hierbij is de eiektronenvermenigvuldiger om het elektronenkanon
heen gebouwd.

fotokathode 2

ka

Dynodcn anode (rooster)
4 6
8 \ belastingsweerstand

—^9
Dynoden

focusseer elektrode

3
5 7
dynode
Fig. 11.6. Een voorbeeld van de opstelling van de elektroden van de s.e.v. in een fotocel.
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Fig. 11.7. Een s.e.v. van een beeldorticon met het elektronenkanon en de ringvormige opvangelektrode.
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Bij de secundaire emissie treden statistische fluctuaties op omdat een primair elektron
niet altijd hetzelfde aantal secundaire elektronen veroorzaakt. Beschouwt men het grens
geval van slechts een primair elektron, en neemt men aan dat het aantal secundaire elek
tronen ± 1 elektron kan bedragen, dan zou bij een gemiddelde van 2 de variatie ±50%
bedragen. Indien de gemiddelde z/ echter 10 is, is de variatie nog slechts ± 10%. Het is
hierom belangrijk dat z; in de eerste trappen zo groot mogelijk is. In Engelse filmaftasters
(cintel) werden vroeger fotocellen gebruikt met een eentrapsversterking met zj — 11. om
de extra door de elektronenvermenigvuldiger veroorzaakte statistische variaties zo klein
mogelijk te houden.
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Fig. 11.8. De verandering van de signaal-ruisverhouding in het uitgangssignaal van een s.c.v. als
functie van de totale anodespanning.
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Fig. 11.9. De versterking van een 10-traps s.e.v. als functie van de gelijkspanning aan de zevende
dynode.
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Door de spanning tussen de dynoden te veranderen, kan men de vermenigvuldigings
factor, d.w.z. t] veranderen. Hoe de signaal-ruisverhouding (die bepaald wordt door de
statistische fluctuaties) in het uitgangssignaal verandert bij een tientraps elektronenver
menigvuldiger wordt in fig. 11.8 getoond voor een fotocel van het type FS 9 - F 20. Hieruit
blijkt dat de totale spanning een minimale waarde moet hebben, als men de optimale sig
naal-ruisverhouding wil bereiken. In veel gevallen is het wenselijk de versterking, dat wil
zeggen de vermenigvuldigingsfactor, te kunnen veranderen. Dit kan door de spanning van
een enkele dynode te veranderen. Fig. 11.9 toont de afhankelijkheid van de versterking van
de spanning aan dynode 7 voor een fotovermenigvuldiger van het type FS 9-F 20 van
de Duitse firma Fernseh GmbH. Om een verandering van de signaal-ruisverhouding in de
uitgangsstroom te voorkomen, kan men voor de versterkingsregeling slechts een ver ge
noeg naar achter liggende dynode gebruiken. Een dergelijke versterkingsregeling wordt
veel in camera’s en filmaftasters toegepast.
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12. HET GEH EUGENPRINCIPE

Een belangrijke stap in de geschiedenis van de televisie was de uitvinding van de iconoscoop
door Zworykin. Hierin werd voor de eerste maal gebruik gemaakt van het geheugenprincipe.
In hfdst. 7 is in het kort vermeld hoe een opnamebuis van het type beeldorticon werkt.
Met behulp van elektronen, die uit een fotokathode treden, wordt een glasfolie door het ver
oorzaken van secundaire elektronen positief opgeladen, zoals in hfdst. 11 werd beschreven.
Het aftasten van deze lading vindt volgens alle Europese normen plaats met tussenpozen
van 1/25 sec. Het glasfolie, dat bij een opnamebuis trefplaat wordt genoemd, heeft dus
tussen twee aftastingen in 1/25 sec. de tijd om de elektronen die op een bepaalde plaats,
bijv, ter grootte van een beeldpunt, vallen, te verzamelen en te onthouden als ze door het
opwekken van secundaire elektronen een lading veroorzaken. De geheugentijd bedraagt
dus 1/25 sec. Op deze manier worden alle elektronen, die gedurende deze tijd door de
fotokathode geëmitteerd worden, benut voor de vorming van het bceldsignaal dat bij de
aftasting ontstaat. Zo wordt de maximaal mogelijke lichtgevoeligheid van een dergelijke
opnamebuis bereikt. Bij alle tegenwoordig gebruikte opnamebuizen wordt dit principe
toegepast.
Om het verschil in de gevoeligheid tussen een geheugenbuis met en zonder geheugenprincipe duidelijk te maken, zullen we de werking van een tegenwoordig niet meer gebruik
te opnamebuis zonder geheugenprincipe in het kort beschrijven. Dit is de zogenaamde
dissectorbuis of de beeldontleder van Famsworth. Een camera met een dergelijke buis
werd nog gebruikt tijdens de Olympische spelen in Berlijn in 1936. Tegenwoordig heeft ze
geen betekenis meer voor de televisie. Het principe is als volgt. Het op te nemen voorwerp
wordt zoals bij alle opnamebuizen met behulp van een objectief op een fotogevoelige laag
afgebeeld. Door een elektronenlens wordt in een bepaald vlak binnen in de buis een scherp
elektronenbeeld verkregen. In dit vlak bevindt zich een klein metalen diafragma. De
grootte van het diafragma komt overeen met de grootte van een beeldpunt in het elektro
nenbeeld volgens het toenmalige systeem met 441 lijnen. Het totale elektronenbeeld wordt
met behulp van magnetische afbuigvelden lijnsgewijs over het diafragma bewogen. De
elektronen van het elektronenbeeld, die door het diafragma vallen, komen terecht in een
secundaire elektronenvermenigvuldiger. De uitgangsstroom van deze versterker is dan
evenredig met de elektronendichtheid, die bepaald wordt door de helderheid-van het bijbe
horende beeldpunt op de fotokathode. Het is duidelijk, dat de uit de fotokathode vrijge
maakte elektronen gedurende het grootste deel van de tijd niet door de opening van het
diafragma vallen, maar slechts gedurende een zeer korte tijd met tussenpozen van 1/25 sec.
Indien bijv, de effectieve relatieve hoogte h van het rechthoekig aangenomen diafragma
1/400 van de beeldhoogte bedraagt en de relatieve breedte b 1/500 van de beeldbreedte.
wordt de verhouding n tussen het aantal x aangeboden elektronen en het aantal x1 van de
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door het diafragma doorgelaten elektronen
x
n =— = 2- 105
x*
hb
Dit is de winst in gevoeligheid, die verkregen wordt door het toepassen van het geheugenprincipe ten opzichte van een opnamebuis zonder geheugenprincipe. Tegenwoordig
worden bij de televisie geen licht-signaalomzetters meer toegepast, waarbij voor de signaalvorming niet alle door het licht vrijgemaakte of alle door het licht opgewekte elektronen
(zoals bij filmaftasters) worden benut.

132

13. HET BEELDORTICON

13.1. CONSTRUCTIE EN WERKING VAN HET ORTICON

De tegenwoordig meest gebruikte en gevoeligste opnamebuis is het beeldorticon. Daarom
worden de eigenschappen van deze buis hier uitvoerig behandeld.
Fig. 13.1 is een schematische voorstelling van de plaatsing van de elektroden in de buis
en de opstelling van de focusseerspoelen en de afbuigspoelen, die velden opwekken
waardoor de aftaststraal lijnsgewijze over het elektronenbeeld loopt. De aanvankelijk
ontwikkelde buis had een maximale diameter van 3" (ongeveer 75 mm) en een totale
lengte van 390 mm. De fotokathode is op de vlakke glaswand opgedampt en heeft een
spanning van ongeveer — 500 V ten opzichte van de kathode. Hierna volgen twee cilin
drische elektroden. De eerste bevindt zich op een spanning van ongeveer — 350 V, de
tweede op 4- 2 è + 3 V. De elektronen worden door het hierdoor veroorzaakte statische
veld versneld in de richting van de trefplaat (Eng. target).
Het optische beeld wordt gevormd op de fotokathode. Met behulp van het veld van de
focusseerspoel, dat een sterkte heeft van 7,5- 10“3 T (weber m-2) wordt het emissiebeeld
op de trefplaat afgebeeld. De trefplaat bestaat uit een vlakke glasfolie met een dikte van
2 tot 5 firn, dat tijdens de werking een zeer bepaalde geleidbaarheid moet hebben. Deze
moet zo groot zijn, dat de lading in zeer korte tijd de dikte van de glasfolie kan passeren.
Anderzijds moet de geleidbaarheid zo groot zijn, dat er gedurende de oplaadtijd van 1/25
sec. geen noemenswaardige vereffeningsstroom loopt tussen naast elkaar liggende punten
met verschillende ladingen.
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Fig. 13.1. De opbouw van een beeldorticon.
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Op kleine afstand van de trefplaat bevindt zich een - met de tweede ringvormige elektrode
verbonden - netvormige elektrode met een doorlaatbaarheid van ongeveer 70%. Afhanke
lijk van het buistype bedraagt de afstand tot de glasfolie ongeveer, 20 tot 50 /zm. De mazen
van het net zijn zo fijn, dat de structuur van het beeld hierdoor niet beïnvloed wordt. De
maasbreedte bedraagt 35 //m. De glasfolie heeft een secundaire emissiefactor van 3 a 5.
zodat ieder van de fotokathode afkomstig elektron ongeveer 4 secundaire elektronen ver
oorzaakt. Zo lang ze tegen het veld, dat zich vormt tussen de glasfolie cn het metaalgaasje,
kunnen inlopen, bewegen de secundaire elektronen naar de gaaselektrode, die een positieve
spanning heeft van 1 tot 3 V ten opzichte van de kathode van het elektronenkanon. Op deze
manier wordt de trefplaat in een bepaalde tijd van bijv. 1/25 sec., afhankelijk van de elektro
nendichtheid op de verschillende plaatsen (beeldpunten), meer of minder sterk opgeladen
ten opzichte van de kathode van het elektronenkanon.
De mate van oplading wordt bepaald door de grootte van de spanning van het metaal
gaasje. In fig. 13.1 bevindt zich rechts van de glasfolie het afbuiggedcelte. Dc glasfolie
wordt afgetast met een door het elcktronenkanon opgewekte elektronenstraal. Deze
heeft een amplitude van ongeveer 5- 10-9 A en is afhankelijk van de trefplaatcapaciteit.
Oorspronkelijk werd vlak bij de rand van de glasfolie aan de aftastzijde een zgn. remelektrode opgesteld, die zich bevond op een positieve spanning van 30 tot 90 V. Het doel van
deze elektrode was om voor de glasfolie een elektrostatisch veld te verkrijgen met zo vlak
mogelijke equipotentiaalvlakken. De wandelektrode van de aftastruimte bevindt zich, af
hankelijk van het buistype, op een positieve spanning van 90 tot 200 V. Op de plaats van de
remelektrode is bij moderne buizen een ‘veldnet’ gekomen, dat meestal verbonden is met
de wandelektrode. Dit veldnet zorgt voor het verkrijgen van een constante veldsterkte en
voor het verkrijgen van een zo groot mogelijke veldsterkte voor de glasfolie. De afstand
van het veldnet tot de glasfolie bedraagt 6 tot 10 mm. de maaswijdte 70 /zm en de doorlaat
baarheid ongeveer 80%. Fig. 13.2 toont een deelvergroting van het veldnet in het beeldorticon type OS 20 F van de Duitse firma Femseh GmbH. Dc anode van het elektronen
kanon voor het opwekken van de aftaststraal heeft een zeer kleine diafragmaopening met
een diameter van 0,06 mm. Door dit gaatje komt de straal in het afbuiggedeelte.

Fig. 13.2. Vergroting van een deel van het veldnct van de buis OS 20 F.
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Rondom het elektronenkanon is een secundaire emissieversterker (fig. 11.7 van par.
11.5.) opgesteld. Aan de anode hiervan wordt tenslotte het beeldsignaal afgenomen.
Het ladingsbeeld wordt, overeenkomstig het gebruikte televisiesysteem, lijnsgewijs afge
tast door de elektronenstraal. De elektronen komen op de glasfolie terecht met een snelheid
die praktisch door hun potentiaal bepaald wordt en ontladen de getroffen plaat praktisch
tot op de kathodepotentiaal. Daar de elektronen in de elektronenstraal ook een snelheids
verdeling hebben, kunnen niet alle elektronen op de positief geladen delen van de trefplaat
komen. De snellere elektronen treffen de glasfolie eerst en compenseren de opgebouwde
positieve lading. De langzamere elektronen worden, nadat ze voor de trefplaat omgekeerd
zijn, door het elektronische veld tussen de anode en de trefplaat weer versneld en keren
terug langs ongeveer dezelfde weg als ze gekomen zijn. Ze landen op de anode van het
elektronenkanon, waarop ze secundaire elektronen vrijmaken. Vanzelfsprekend valt
ook een zeer klein gedeelte van de terugkerende elektronen door het gat van de anode, waar
uit ze gekomen zijn. Indien de aftaststraal een deel van de trefplaat aftast waarop zich geen
lading bevindt, dan keert hij in zijn geheel terug. Bij het aftasten van een deel van de tref
plaat met maximale lading wordt de minimale waarde van de terugkerende straal bereikt.
Dientengevolge wordt de elektronenstraal gemoduleerd in overeenstemming met de helderheidswaarden van de achtereenvolgens afgetaste beeldpunten. Het ongemoduleerde deel
van de straal draagt niet bij tot de grootte van het beeldsignaal.
De verzamelelektrode, die zich op een potentiaal van ongeveer 300 V bevindt, veroor
zaakt een elektrostatisch veld met een zodanige vorm, dat een zo groot mogelijk deel van
de secundaire elektronen, die ontstaan aan de anode van het elektronenkanon door de
opvallende elektronen van de terugkerende straal, in de vijftrapselektronenvermenigvuldiger terecht komt. De elektronenstroom wordt hierin ongeveer 1000 a 2000 x versterkt,
zodat aan de uitgang van de elektronenvermenigvuldiger een beeldsignaalstroom van
ongeveer 5 tot 30 //A ontstaat. De spreiding in de waarden van deze stroom worden ver
klaard door de spreiding in de versterking van de elektronenvermenigvuldiger bij de ver
schillende exemplaren van een buis en door de verschillende trefplaatcapaciteiten van de
verschillende huistypen. Aangezien een toenemende helderheid overeenkomt met een ver
kleining van de stroom in de elektronenvermenigvuldiger, heeft het beeldsignaal over de
belastingsweerstand aan de uitgang een positieve polariteit. Voor de goede werking van
de buis zijn nog twee paar spoelen aangebracht, die de ‘uitlijnspoelen’ worden genoemd.
Ze veroorzaken twee loodrecht op de as van de buis staande velden die bovendien loodrecht
op elkaar staan. De grootte en de polariteit van deze velden kan ingesteld worden, zodat
een regelbare veldsterkte verkregen kan worden, die werkt in een vlak loodrecht op de
systeemas en waarvan de richting in dit vlak willekeurig gekozen kan worden. Dit veld dient
voor het uitrichten van de elektronenstraal. Deze moet precies in de asrichting van het
focusseerveld lopen, om zo constant mogelijke trefvoorwaarden te verkrijgen voor de
elektronen over het gehele afgetaste deel van de trefplaat, opdat bij constante lading per
cm2 van de trefplaat een zo constant mogelijk beeldsignaal ontstaat.
Fig. 13.3 toont twee beeldorticons van verschillend formaat met een diameter van 3" en
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4j". De juiste bedrijfsspanningen voor de diverse in de handel verkrijgbare huistypen kun
nen worden gevonden in de technische gegevens van deze buizen. Ze zijn geldig voor de
eveneens opgegeven magnetische inductie in de focusseerspoel.

Fig. 13.3. Twee uitvoeringen van beeldorticons met 4|" en 3" diameter (7398 A van RCA, OS 20 F
van Fernseh GmbH).

13.2 DE SIGNAAL-RUISVERHOUDING IN H ET BEEL DSIG NAAL VAN HET BEELDORTICON

Uit het beschreven mechanisme voor de opwekking van het beeldsignaal bij het beeldorticon volgt, dat de in de elektronenvermenigvuldiger vallende elektronenstraal een zeer
kleine amplitude heeft. In de straal treden, evenals in iedere andere elektronenstroom,
statistische variaties op. die in het beeld als ruis zichtbaar zijn. In het beeld moet zo mogelijk
een signaal-ruisverhouding van 40 a 41 dB worden bereikt, daar dit zoals is aangegeven in
par. 10.2 overeenkomt met de zichtbaarheidsgrens van de ruis. Voor het geval, dat er in het
transmissiekanaal nog andere ruisbronnen aanwezig zijn. bijv, een videorecorder, is een
nog grotere signaal-ruisverhouding gewenst (43 -45 dB).
Waardoor wordt nu de grootte van deze statistische fluctuaties bepaald?
De elektronenstraal is afkomstig uit een elektronenkanon met een gloeikathode. De
ruimtelading vormt, zoals in par. 10.2 is toegelicht, de belangrijkste factor voor de grootte
van de statistische fluctuaties. De kathode moet daarom een voldoend groot aantal elek
tronen kunnen leveren, opdat er een voldoende dichte ruinteladingswolk kan worden ge
vormd. Als een slechte kathode zo zwaar belast wordt, dat de ruimteladingswolk voor de
kathode uitzet, nemen de statistische fluctuaties aanzienlijk toe.
Ten gevolge van de snelheidsverdeling van de elektronen voor de trefplaat wordt de
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aftaststraal slechts voor ongeveer 50% met het beeldsignaal gemoduleerd. ^at
zeggen
dat hij maar voor de helft effectief is. In sommige gevallen worden bij zeer grote ruimtelading hogere waarden, tot 60% toe. bereikt. Elektronen met een te kleine snelheid evenals
elektronen, die een radiale snelheidscomponent hebben, kunnen de trefplaat niet bereiken.
De overbodige elektronen vergroten de intensiteit van de aftaststraal onnodig en verkleinen
de signaal-ruisverhouding.
Volgens (10.2) in par. 10.5 wordt de relatieve statistische fluctuatie kleiner naarmate
de straalstroom groter is. Dit betekent echter niet, dat men eenvoudig door het vergroten
van de straalstroom een grotere signaal-ruisverhouding kan bereiken. Hiervoor is slechts
de grootte van de straalstroomfluctuaties maatgevend. Deze zou praktisch gelijk blijven,
als de straalstroom minstens zo groot is. dat de trefplaat geheel ontladen wordt. I ndien men
echter de capaciteit vergroot van de condensator, die door de primaire elektronen wordt
opgeladen, dus de trefplaatcapaciteit, dan zijn er meer elektronen nodig voor het ontladen.
Bij een tweemaal zo grote capaciteit wordt de modulatie van de elektronenstraal en dus het
beeldsignaal ook tweemaal zo groot, indien men uitgaat van (11.1) in par. 11.4. De straal
stroom wordt dus zowel voor het gemoduleerde als het ongemoduleerde deel tweemaal zo
groot, terwijl de statistische fluctuaties met een factor |/2 toenemen. Tegelijkertijd is meer
licht nodig, daar in de tijd van 1/25 sec. tweemaal zoveel elektronen op de trefplaat moeten
vallen om deze tot de grensspanning op te laden. Er moet dus een compromis gesloten
worden tussen de noodzakelijke belichting en de bereikbare signaal-ruisverhouding.
Voor het verkrijgen van een optimale signaal-ruisverhouding is het verder belangrijk om
de straalstroom maar juist zo groot te maken, dat de trefplaat geheel ontladen wordt. Bij
een te kleine straalstroom wordt het beeldsignaal te scherp begrensd in de heldere delen van
het beeld, zodat de juiste instelling gemakkelijk te herkennen is. Dit is zichtbaar in fig. 13.4.

a
b
Fig. 13.4. Twee opnamen met een beeldorticon. a. Straalstroom goed ingcstcld ; b. straalstroom te
klein.
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Behalve de capaciteit van de trefplaat is de grootte van de spanningsvariatie voor de
zwart-witovergang op de trefplaat maatgevend voor de grootte van de lading, die men in
1/25 sec. op de trefplaat kan brengen. Bij een buis met een diameter van 3" werkt men
meestal met een spanningssprong van 2 V. Om dit in te stellen krijgt het metaalgaasje een
zodanige instelspanning, dat de heldere beelddelen juist helemaal zwart worden als men de
instelspanning —2V verandert. De spanningssprong kan tot 3 V vergroot worden. Dan kan
een overeenkomstig grotere lading worden opgebracht. De signaal-ruisverhouding wordt
dan ook beter, evenals bij het vergroten van de trefplaatcapaciteit. De verbetering bedraagt
ongeveer 2 dB, als men de instelspanning 1 V groter maakt ten opzichte van de instelspan
ning, die nodig is voor het verkrijgen van een spanningssprong van 2 V. Dit geldt voor iedere
volgende volt toename van de instelspanning. Een praktische grens wordt echter bereikt bij
4V. Tegelijkertijd neemt de noodzakelijke belichting toe.
Bij de tegenwoordig in de handel zijnde beeldorticons is de bereikbare signaal-ruisver
houding voor een 4|"-buis met een spanningssprong van 2V op de trefplaat minimaal
39 dB als de laadstroom 50 nA bedraagt (buis EEV P822). Met het type buis OS 20 F van de
firma Femseh wordt minimaal een signaal-ruisverhouding van 37 dB verkregen met een
laadstroom van 15 — 20 nA. Deze waarden zijn verkregen door een rechtstreekse effectieve
waardemeting van de ruis met een thermisch instrument achter de voorversterker als ver
houding van de topwaarde van het beeldsignaal voor de zwart-witovergang en de effectieve
waarde van de ruis. Bij deze meting wordt de straal niet onderdrukt, is de fotokathode niet
verlicht en wordt verondersteld dat de buiskarakteristiek optimaal wordt uitgestuurd en
de straalstroom optimaal wordt ingesteld. Deze waarde voor de signaal-ruisverhouding
geldt voor het zwartniveau. Voor het witniveau wordt de straalstroom kleiner en wordt de
signaal-ruisverhouding hierdoor ongeveer 1 dB groter. Als men alleen uitgaat van de modulatiediepte van de straal, zou men hiervoor een hogere waarde verwachten.
In par. 11.5 werd reeds toegelicht hoe de elektronenvermenigvuldiger de signaal-ruisver
houding van de invallende elektronen verkleint. Bij het beeldorticon treedt deze verminde
ring ook op. Om redenen waarop we hier niet kunnen ingaan is het niet mogelijk de secun
daire emissiefactor van de eerste dynode veel groter dan 1 te maken. Hierdoor gaat onge
veer 2 dB aan signaal-ruisverhouding verloren ten opzichte van de waarde, die bereikt zou
kunnen worden bij een grote secundaire emissiefactor van bijv. 5.

13.3. DE GRENS VAN HET OPLOSSEND VERMOGEN EN DE TREFPLAATCAPACITEIT

De grootte van de trefplaatcapaciteit wordt bij bepaalde afmetingen van de trefplaat be
paald door de afstand tussen de trefplaat en de metaalgaas-elektrode. In het grensgeval kan
deze afstand gelijk aan nul gemaakt worden. Als een condensator wordt gevormd door
twee homogene, volkomen vlakke metalen platen, zal de capaciteit tot oneindig naderen als
de afstand tot nul nadert. Dit grensgeval wordt natuurlijk nooit bereikt, omdat er een
eindige afstand moet blijven bestaan wil men een condensator vormen. Voor het geval dat
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A de effectieve oppervlakte van de platen in m2, d de plaatafstand in m en £ de diëlektrische
constante is, wordt de capaciteit C in pF gegeven door

c = 1,1

(13.1)

4nd

Indien een plaat van de condensator echter een isolator is, kan het grensgeval praktisch
wel verwezenlijkt worden. Om een zo klein mogelijk gedeelte der van de fotokathode
komende elektronen verloren te laten gaan door het metaalgaas voor de trefplaat, wordt
de doorlaatbaarheid van dit gaasje zo groot mogelijk gemaakt. Men kan waarden bereiken
tot 80%, dat wil zeggen dat 80% van de primaire elektronen werkelijk op de trefplaat
terecht komen en 20% op de draden van het gaasje. Indien men nu bij een bepaalde maaswijdte van het gaasje de afstand tussen het gaasje en de trefplaat verkleint, zullen de dradén
van het gaasje tenslotte de trefplaat raken, waarbij het grootste deel van de trefplaat een
eindige en wel verschillende afstand behoudt tot de draden van het gaasje. Dit is zichtbaar
in fig. 13.5. Bij een relatief grote afstand van het gaasje is het verschil in afstand voor alle
punten van de trefplaat tamelijk klein, zoals is voorgesteld in fig. 13.5a. Naarmate het
gaasje dichter naar de trefplaat wordt gebracht, worden de afstandsverschillen groter
(fig. 13.5b). Hierdoor neemt de capaciteit niet omgekeerd evenredig toe met de afstand
trefplaat - metaalgaas, zoals bij een platencondensator het geval is. Daar het nuttig is een
bepaalde minimale afstand (tegenwoordig ongeveer 20 /tm) aan te houden, bereikt men bij
een bepaalde effectieve grootte van de trefplaat zeer snel een maximale waarde, welke nog
zonder moeilijkheden te realiseren is. Deze maximale waarde ligt tegenwoordig bij onge
veer 200 pF voor een 3"-buis. Er bestaan twee mogelijkheden om de capaciteit te ver
groten :
1. Het vergroten van de trefplaat.
2. Het loepassen van een gaasje met kleinere mazen en een zo groot mogelijke doorlaat
baarheid waardoor de afstand tussen gaasje en trefplaat verkleind kan worden.
De technologische problemen voor het vervaardigen van een dergelijk uiterst fijnmazig
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Fig. 13.5. De afstandsverschillen tussen de mazen van het net en de trefplaat bij verschillende trefplaatcapaciteit en bepaalde maaswijdte. a. Grote afstand tot het net; b. kleine afstand.
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gaasje zijn tegenwoordig nog zeer groot. Aangezien de afstand tot het gaasje over de gehele
trefplaat zo goed mogelijk constant moet zijn, is het nog zeer moeilijk om een verkleining
van deze afstand met het oog op deze eis te realiseren.
De wens om de capaciteit te vergroten en daardoor de signaal-ruisverhouding te ver
beteren en de wens om de beeldscherpte te vergroten hebben aanvankelijk in Engeland er
toe geleid, dat men een beeldorticon met een grotere trefplaat heeft ontwikkeld. Hierdoor
wordt de gehele buis veel groter. Ten gevolge hiervan wordt ook de camera groter, zwaarder
en moeilijker te hanteren.
Het optische beeld op de fotokathode heeft bij een beeldorticon met 4|" diameter
dezelfde afmetingen als bij de 3"-buis (diagonaal 40 mm). Door een speciale vorm van de
elektrostatische velden in de buis en het verloop van het magnetische veld in de focusseerspoel, hetwelk in fig. 13.6 wordt getoond, wordt het emissiebeeld van de fotokathode ver
groot op de trefplaat afgebeeld. Het effectieve oppervlak van de trefplaat bij een 44 "-buis
is ongeveer 2,7 x zo groot als bij een 3'-buis. Bij een zelfde gaasafstand neemt de capaciteit
daardoor toe tot iets minder dan 3 x de waarde bij een 3"-buis. De buis P882 van de firma
EEV in Engeland heeft bij ongeveer dezelfde afstand van het gaasje tot de trefplaat als bij
bijv, de 3"-buis OS 20 F een capaciteit van ongeveer 500 pF. In Engeland werd als opnamebuis in een systeemvertaler een uitvoering (type P812) toegepast met een metaalgaasje dat
tegen de trefplaat aan ligt en dus een zeer grote capaciteit heeft. Hierbij ontstaat echter ten
gevolge van niet geheel ontladen bij het aftasten van de trefplaat een aanzienlijk nalichten
bij een bewegend beeld.
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van een 4|"-buis.
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De trefplaatcapaciteit kan niet zoals de capaciteit van een gewone condensator gemeten
worden. Ze wordt op de volgende manier berekend:

Indien men (11.1) naar C oplost, vindt men
C = Ip
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- 1) t
U

(13.2)

Hierin is
lp = d Ifoto

(13.3)

als d de transmissiefactor van het metaalgaasje is. De stroom naar het gaasje Ig bestaat
uit de secundaire emissiestroom van de trefplaat en een deel (1 — d) Ifoto van de primaire
fotostroom. Ig wordt dus
Ig == d Ifoto

4~ (1

d) Ifoto

(13.4)

waarbij r] de secundaire emissiefactor van de trefplaat is. De laadstroom II is:

(13.5)

II = Ifoto d(z/ — 1)

Substitueren we Iroto uit (13.5) in (13.4), dan vinden we
I« =

II

d (zZ— 1)

[d Ü

1) + 1]

(13.6)

Hieruit volgt voor II

Il = Ig

d (>7 — 1)
d (^ — 1) + 1

(13.7)

De capaciteit G wordt

c = 2 = Ikl
u u

(13.8)

dus

C

Ig d (yj — 1) t

[dfr-l) 4- l]u

(13.9)

U is het spanningsverschil tussen de ontladen en de volledig geladen toestand van de tref
plaat, Q is de hoeveelheid elektriciteit die in de condensator wordt opgeslagen. We kunnen
U gelijk stellen aan 2 V. In dit geval moet het beeldsignaal voor de zwart-witovergang net
nul worden als we de spanning van het gaasje 2 V negatiever maken dan de normale instelspanning.
In (13.2) is t de tijd die verloopt tussen twee aftastingen van een punt. Deze zou dus
1/25 sec. moeten zijn. In feite is de scherpte van de elektronenstraal echter niet zo groot dat
telkens maar één raster wordt afgetast. Bij iedere aftasting worden praktisch beide rasters
tegelijkertijd ontladen, zodat we t = 1/50 sec. moeten kiezen. Dit geldt voor een 3"-buis
met een spoelensysteem, waarmee bij de aftasting van een streeppatroon van 5 M Hz nog een
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modulatiediepte van ongeveer 60% bereikt kan worden. Bij de 4|"-buis wordt het tweede
raster slechts tot ongeveer 80% ontladen. Indien men bij dezelfde straaldoorsnede de lijn
afstand 2 maal zo groot maakt als bij de 3"-buis, krijgt men van het tweede raster nog een
signaal, dat ongeveer 80% bedraagt van het signaal van het eerste (volgens metingen van
de schrijver). Hierbij is aangenomen dat de aftasting na volledige oplading van de trefplaat
plaats had bij een onbelichte fotokathode. In dit geval moet men de tijd t in overeenstem
ming hiermee groter kiezen.
Voor het bepalen van trefplaatcapaciteit wordt gewoonlijk de laadstroom rechtstreeks
gemeten. Bij volledige uitsturing van de buis met behulp van een gelijkmatig helder ver
licht beeldvlak volgt hij uit het verschil van de naar het gaasje lopende stroom bij volledige
aftasting en bij uitgeschakelde aftaststraal. Een laadstroom van 20 nA bij een instelspanning van 2 V geeft dan als we t = 1/50 sec. kiezen, een nominale capaciteit van 200 pF.

I
I
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13.4. DE SCHERPTE EN HET OPLOSSEND VERMOGEN VAN EEN TELEVISIEBEELD, DAT
MET EEN BEELDORTICON IS VERKREGEN

Om het proces van de signaalvorming goed te laten verlopen, moet de trefplaat een be
paalde geleidbaarheid hebben. De geleidbaarheid mag echter niet zo groot worden, dat
gedurende de oplaadtijd van 1/25 sec. (het theoretische grensgeval) de lading in de richting
van de trefplaat kan wegvloeien, als bijv, een ladingssprong door een zwart-witovergang
in het optische beeld moet worden opgewekt. Hierdoor zou de scherpte kleiner worden.
De scherpte wordt ook beïnvloed door de diameter van de elektronenstraal ten opzichte
van de lengte van een lijn. De straaldiameter kan echter voldoende klein gemaakt worden,
door de opening in de anode van het elektronenkanon voldoende klein te kiezen (zie
hfdst. 5).
De aftastende elektronenstraal wordt door de in amplitude variërende afbuigvelden in
overeenstemming met het gebruikte systeem lijnsgewijze over de trefplaat bewogen. Van
de fotokathode uit gezien vallen elektronen op de trefplaat die geen enkele zijdelingse
snelheid hebben. Het trefpunt van de elektronen moet zeer nauwkeurig bepaald en constant
zijn, als een scherp ladingsbeeld moet worden opgewekt. Aan de andere kant van de tref
plaat vallen de door de afbuigvelden afgebogen elektronen. Als nu maar een zeer klein deel
van de afbuigvelden invloed heeft op dê elektronen die van de fotokathode afkomen, als
dus het afbuigveld nog via de trefplaat in de afbeeldingsruimte komt, wordt de scherpte
van het ladingsbeeld kleiner. Men spreekt dan van kruismodulatie tussen het fotokathodedeel en het afbuiggedeelte van de buis. Door een speciale stand van de afbuigspoelen ten
opzichte van de trefplaat en door zorgvuldige maatregelen voor het afschermen van het
fotokathodedeel voor de afbuigvelden, kan men kruismodulatie voorkomen. Bij de 3"-buis
is men erin geslaagd dit verschijnsel volledig te onderdrukken. Op deze manier werd een
modulatiediepte van minimaal 80% in het midden van het beeld bereikt, bij het aftasten van
een scherp streeppatroon van 5 MHz volgens het CCIR-systeem. Bij een zodanige zorg142
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vuldige dimensionering van het veld in de fotokathoderuimte dat geen onscherpe af
beelding in de beeldboeken optreedt, en door het elimineren van de beeldveldkromming
aan de aftastzijde door een nafocussering van de elektronenstraal kan men de vermindering
van de modulatiediepte in de hoeken beperken tot 3 dB ten opzichte van het midden van
het beeld. Bij praktisch gebruik moet men echter rekening houden met een iets kleinere
modulatiediepte in de hoeken, daar er zowel in de buizen als in de spoclensystemen toleran
ties optreden in de mechanische afmetingen en daardoor in de vormen van de elektrosta
tische en magnetische velden.
In oudere camera’s en bij oudere typen beeldorticons werden niet de optimale resultaten
wat betreft de scherpte verkregen. De wens om een grotere modulatiediepte te bereiken,
heeft ook geleid tot de ontwikkeling van de 4£"-buis. Wat betreft de scherpte werd het
44"-beeldorticon echter praktisch geëvenaard door de buis OS 20 F met een modulatie
diepte van 80% in het midden van het beeld. In ieder geval heeft men bij de 4|"-buis wat
betreft de straalscherpte wat meer reserve, aangezien bij overigens gelijke straaldiameter de
verhouding tussen de straaldiameter en de lengte van een lijn groter is dan bij de 3"-buis.
Van de andere kant is het bij een systeem met een grotere diameter aanzienlijk moeilijker
om kruismodulatie geheel te vermijden hetgeen, zoals vermeld, bij de 3"-buis wel gelukt is.
Ten gevolge van het ontladen van de trefplaat wordt de focussering van de elektronen
straal enigszins beïnvloed, aangezien de spanning op de trefplaat en dus de versnellingsspanning van de elektronen van de aftaststraal tijdens het ontladen ongeveer 2 V verandert.
Indien men de spanningsvariatie van 2 V tot 3 V vergroot, wordt de verandering van de
focussering tijdens het ontlaadproces iets groter, hetgeen een kleine vermindering van de
modulatiediepte bij het aftasten van een streeppatroon veroorzaakt. Bij 5 MHz bedraagt
deze vermindering ongeveer 5%. Dit percentage geldt voor de 3" en de 4|"-buis. Bij een
spanningsvariatie van 4 V wordt de modulatiediepte 10% kleiner en wordt dus 70% in
plaats van 80%.

13.5. STOORSIGNALEN

13.5.1. Inleiding
De signaalvorming in een opnamebuis is nooit ideaal. De signaalwaarde. die men zou ver
wachten voor een bepaald beeldpunt bij een ideale omzetting van het licht in een elektrisch
signaal, wordt door ongewenste verschijnselen beïnvloed. Op de juiste waarde van het sig
naal is het ruissignaal gesuperponeerd. Wc zullen hieronder niet ingaan op stoorsignalen,
die ontstaan door het niet constant zijn van de aftastsnelheid. Ten gevolge van niet lineaire
aftasting verandert de per tijdseenheid afgetaste lading ten opzichte van een absoluut lineai
re aftasting, en verandert dus bij alle buizen met geheugenprincipe de momentane waarde
van het beeldsignaal. De plaats van de aftaststraal mag ten hoogste ± 0,5% van de becldbreedte afwijken van de plaats, waar hij zich zou bevinden bij constante aftastsnelheid. Men
maakt onderscheid tussen verschillende typen stoorsignalen.
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13.5.2 Landingsfouten van de elektronen
De hoek waaronder de elektronen bij de aftasting op de trefplaat vallen, wordt bepaald
door de vorm van de magnetische en elektrostatische velden in het midden en aan de rand
van de trefplaat. In het midden vallen de elektronen praktisch loodrecht op de trefplaat. als
de radiale component van de snelheid zo klein mogelijk gehouden wordt, hetgeen het geval
is bij zorgvuldige uitrichting van de straal. Aan de rand kunnen de elektronen echter, af
hankelijk van de vorm van de velden scheef invallen. Dit heeft tot gevolg dat het beeldsignaal bij constant zwartniveau naar de rand afneemt. Het verloop over een lijn of ook in
verticale richting wordt ongeveer parabolisch, waarbij de top van de parabool ongeveer
in het midden van het beeld ligt. In het algemeen zal men een afval van het beeldsignaal van
5 tot 10% van de waarde, die men verkrijgt in het midden bij constante verlichting van de
fotokathode, acceptabel vinden. Deze fouten in het witniveau kunnen het best bepaald
worden door de kathode volledig diffuus te verlichten met een lamp van opalineglas op een
meter afstand, terwijl de optiek voor de fotokathode verwijderd is.
13.5.3. Ongelijkmatigheid van de fotokathode
De signaalamplitude wordt ook beïnvloed door verschillen in de fotogevoeligheid op ver
schillende plaatsen van de kathode, zolang de buis niet volledig wordt uitgestuurd. Bij vol
doende sterke belichting worden tenslotte door ieder punt van de fotokathode voldoende
elektronen geëmitteerd om de buis volledig uit te sturen, zodat de door de fotokathode ver
oorzaakte fouten verdwijnen. Hieraan kan men dit verschijnsel herkennen. Het treedt niet
op in beeldpunten, die geen foto-emissie veroorzaken. Dit zijn dus de zwarte punten van
het beeld.
13.5.4. Ongelijkmatige capaciteit per oppervlakte-eenheid van de trefplaat
Indien de afstand tussen trefplaat en gaasje niet volledig constant is. worden op verschillen
de plaatsen verschillende hoeveelheden lading per oppervlakte-eenheid opgeborgen. Het
gevolg is dat het signaal ook bij volledige ontlading in grootte varieert. Dit verschijnsel
treedt op onafhankelijk van hoever de buis wordt uitgestuurd. Hierdoor kan men het
onderscheiden van de fouten, die veroorzaakt worden door ongelijkmatige fotogevoelig
heid. Deze soort foutenbronnen kan men eerder verwachten naarmate de afstand tussen
het gaasje en de trefplaat kleiner is. Dit is vanzelfsprekend, daar dezelfde mechanische
toleranties bij kleinere afstand procentueel grotere verschillen van de trefplaatcapaciteit
zullen veroorzaken.

13.5.5. Ongelijkmatigheid van de secundaire emissiefactor op verschillende plaatsen van de
eerste dynode van de elektronenvermenigvuldiger
Ten gevolge van de aftastende beweging van de elektronenstraal beweegt de van de trefplaat terugkerende elektronenstraal ook enigszins over de eerste dynode op en neer. Indien
de getroffen plaatsen van de dynode nu verschillende secundaire emissiefactoren hebben,
ontstaan hierdoor fouten, die in dit geval het sterkst optreden in de donkere beelddelen.
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Het op de dynode bestreken vlak is bij buizen met veldnet kleiner dan bij buizen zonder
veldnet. zodat bij deze laatste dergelijke fouten sterker kunnen optreden.

13.5.6. Geometrische fouten door ongewenste afbuiging van de straal
Een zwart-witovergang wordt niet precies op die plaats afgebeeld waar hij volgens het
optische beeld behoort te staan. Ze wordt iets zijdelings verschoven. Dit wordt door het
volgende veroorzaakt: veronderstel dat er op de trefplaat een maximale ladingssprong op
treedt, die veroorzaakt wordt door een zwart-witovergang in het beeld. Bij het aftasten ko
men de elektronen met zeer lage snelheid op de trefplaat terecht. Ten gevolge van het even
wijdig aan de trefplaat optredende, door de ladingssprong veroorzaakte dwarsveld worden
ze voor het bereiken van de trefplaat afgebogen in de richting van de positieve lading.
Hierdoor ontstaat al een beeldsignaal dat met wit overeenkomt voor de straal, die het
weergegeven beeld schrijft, op de desbetreffende plaats is aangekomen. Dit is in fig. 13.7
geschetst. Het verschijnsel treedt zowel aan horizontale als aan verticale zwart-witovergangen op.
voorwerp
scherm
4-2 V
trefplaat _
van de beeldbuis
aftaststraal i

T

schrijvende
elcktronenstraal

ov

Fig. 13.7. Het ontstaan van geometrische fouten ten gevolge van ongewenste afbuiging van de
straal.
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ïPriC

Fig. 13.8. Een beeld, dat is opgenomen met een buis van het type 5820 (enigszins opgezwollen gezichten).
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In par. 4.3 werd een formule aangegeven, die het verband geeft van de grootte van de afbuighoek als functie van de snelheid van de elektronen over een bepaalde lengte van de
elektronenbaan. De grootte van de afwijking, op de trefplaat gemeten, is volgens deze
formule evenredig aan de effectieve afbuigspanning Up, voor zover dit de in het vlak van de
trefplaat effectieve spanning is. en met de versnellingsspanning van de elektronen Uo. In
dit geval verandert echter de snelheid van de elektronen voortdurend als ze de trefplaat
naderen, en bovendien is er geen homogeen afbuigveld aanwezig. Men kan echter rekenen
met een gemiddelde elektronensnelheid, waarvan de grootte wordt gegeven door de veld
sterkte in de ruimte voor de trefplaat. Naarmate deze veldsterkte groter is. zal de afbuig
spanning van de elektronen kleiner zijn. Bovendien wordt hij kleiner naarmate het dwarsveld zich mindér ver in de ruimte voor de trefplaat in de richting van het elektronenkanon
kan uitbreiden.
Om deze beeldfouten klein te houden, is een zo groot mogelijke over de gehele trefplaat
constante veldsterkte nodig. Bij de eerste beeldorticons die door RCA werden ontwikkeld
trad dit soort beeldfouten zeer sterk op. Men moest toen ieder sterk contrast in het beeld
on voorwaardelijk vermijden, omdat daardoor de ladingssprongen die op de trefplaat
konden ontstaan, zo groot werden, dat een zeer hinderlijke afbuiging van de aftaststraal
optrad. Fig. 13.8 toont een televisiebeeld dat werd opgenomen met een buis type 5820. Hier
is duidelijk te zien hoe vervelend de beschreven beeldfout kan zijn.

Hel elimineren van de geometrische fouten door een veldnet.
Een aanzienlijke verbetering werd bereikt door de invoering van een tweede gaasje voor de
trefplaat. Dit veldnet wordt op de potentiaal van de anode, dat wil zeggen op de potentiaal
van de wandelektrode, gehouden of op een spanning die hier uit elektronenoptische over
wegingen 4- 15 tot 25 V van verschilt. De doorlaatbaarheid van dit net moet zo groot moge
lijk zijn, opdat zo weinig mogelijk aftastende elektronen op het net vallen en daardoor extra
ruis in de straalstroom veroorzaken. Hierbij moet men in overweging nemen dat de straal,
als hij op de trefplaat geen lading vindt, het net tweemaal moet passeren.
De eliminatie van dit effect wordt beter naarmate het veldnet zich dichter bij de trefplaat
bevindt. Ook hier moet echter een compromis gesloten worden, daar het gevaar bestaat,
dat de mazen van het veldnet scherp worden afgebeeld. De anodespanning voor het ver
snellen van de elektronen van de aftaststraal en de afstand van het net moeten bij een ge
geven sterkte van het magnetische veld van de focusseerspoelen zodanig gekozen worden,
dat aan twee voorwaarden voldaan wordt. Ten eerste moet een zo scherp mogelijke bunde
ling van de elektronenstraal in het vlak van de trefplaat worden verkregen en ten tweede
moet een zo klein mogelijke bundeling van de elektronen in het vlak van het veldnet be
reikt worden. Indien de spanning van de wandelektrode niet goed ingesteld is kan het veld
net interferentiebeelden veroorzaken. Dit is zichtbaar in fig. 13.9. Bij de buis type OS 20 F
wordt een zeer gunstig compromis bereikt, zodat de beschreven beeldfout praktisch niet
meer optreedt.
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Fig. 13.9. Het stoorpatroon, dat ontstaat bij onjuist ingestelde focussering door interferentie tussen
de netdraden en de lijnen van het aftastraster.

13.5.7. Het randeffect
We veronderstellen weer een ladingssprong van maximale amplitude op de trefplaat, waar
van de scheidingslijn bijvoorbeeld in verticale richting loopt. Men kan dan in het vlak van
de trefplaat een effectieve capaciteit veronderstellen die in geladen toestand deze lading
vasthoudt. Deze capaciteit treedt pas op als er werkelijk een ladingssprong aanwezig is.
Fig. 13.10 toont enerzijds de effectieve trefplaatcapaciteit Cs - C9 in de oorspronkelijk
beschreven zin en bovendien de capaciteiten Ci, C2. C3 en C4. die van beeldpunt tot beeld-

MHiTc, h~eaas
aftaststraal j a-I=L

1M C8
II 1

6

4-2 V
Fig. 13.10. De verklaring van het randeffect.
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punt (maximale lading - minimale lading) aanwezig zijn. Indien nu door de elektronenstraal een zwart-witovergang bij A wordt afgetast, neemt op het moment van de overgang
van maximale naar minimale lading van de capaciteiten C5 - C9 de eigenlijke trefplaatcapaciteit met de dwarscapaciteit C2 toe. Bij voldoend grote straalstroom ontstaat hier
door een groter signaal dan eigenlijk overeenstemt met de zwart-witovergang. Indien na
deze zwart-witovergang de trefplaat in de aftastrichting over een groot deel van een lijn op
constante potentiaal ligt, is verder alleen de trefplaatcapaciteit maatgevend. Het signaal
wordt dan dienovereenkomstig kleiner. In fig. 13.11 is het signaalverloop bij de aftasting
van een zwart-witovergang met hierop volgende wit beeldvlak weergegeven.

Fig. 13.11. Het randeffect in het videosignaal.

Ten gevolge van dit doorschieten aan een zwart-witovergang worden de randen in het
beeld een klein beetje helderder. Of dit een storende indruk geeft, hangt ervan af hoe breed
de extra piek is ten opzichte van het signaal, dat met een wit vlak overeenkomt. Het is
duidelijk dat de breedte van de spanningspiek afhankelijk is van de afmeting van de
ladingssprong van zwart naar wit op de trefplaat, dat wil zeggen van de scherpte van hel
elektronenbeeld. Bij maximale scherpte, bijv, bij een modulatiediepte van 90% bij 5 MHz.
komt deze puls ongeveer overeen met een halve periode van dezelfde frequentie. Hierdoor
worden de oplichtende randen zo dun, dat ze op de normale kijkafstand alleen worden
waargenomen als een vergroting van de beeldscherpte. In dit geval kan het effect niet meer
storend worden genoemd.
Het randeffect wordt kleiner naarmate de dwarscapaciteit van beeldpunt tot beeldpunt
kleiner is ten opzichte van de trefplaatcapaciteit. De afstand van beeldpunt tot beeldpunt
is des te groter en dus de storende capaciteit des te kleiner naarmate de lengte van een lijn
op de trefplaat groter is. Daarom treedt dit verschijnsel bij een 4|"-buis iets minder op,
indien men dezelfde modulatiediepte bij 5 MHz van het beeldsignaal veronderstelt. De
modulatiediepte moet echter gemeten worden zonder het randeffect in acht te nemen. Bij de
tegenwoordige stand der techniek heeft het randeffect tot gevolg dat een beeld van een
3"-camera minstens dezelfde scherpte indruk levert als het beeld van een 44"-camera.
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13.5.8.. Halo-effecten
Indien bij een overigens normaal uitgestuurde buis op een of andere plaats van het beeld
plotseling een zeer groot lichtniveau optreedt, waardoor een extra groot aantal secundaire
elektronen wordt vrijgemaakt, moeten deze ook op de trefplaat terug vallen. Deze over
belichting kan bijv, op de fotokathode ontslaan door een brandende lamp in het beeld of
door de reflectie van een schijnwerper aan een spiegelend oppervlak. Het gevolg is dat het
teveel aan secundaire elektronen het beeld in de omgeving van de plaats, die een veel te
grote belichting krijgt, gedeeltelijk of bijna geheel uitwist. Er ontstaat dan in de omgeving
van het heldere vlak een meer of minder donkere rand, hetgeen in Tig. 13.12 getoond wordt
aan een beeld van een ontvanger en in een oscillogram. Dit wordt bij een goede buis zicht
baar als de overbelichting ongeveer 5 x zo groot is als bij de normale uitrusting van de buis.
Bij een 20-voudige overbelichting ontstaan reeds zeer hinderlijke randen. Bij gelijke afstand
van het net tot de trefplaat zal de breedte van de halo, zoals men dit verschijnsel noemt, ten
opzichte van de lengte van een lijn kleiner zijn, naarmate de verhouding van de lijnlengte
tot de netafstand bij de opnamebuis groter is. Recente onderzoekingen bij de firma Femseh
GmbH hebben echter uitgewezen, dat de halovorming bij buizen van hetzelfde type zeer
veel kan verschillen. Er werd bijv, waargenomen, dat het halo-effect bij een 4|"-buis,
waarvan de trefplaatcapaciteit iets groter was dan van een 3 "-buis. iets groter was. De hier
gegeven eenvoudige theorie over de vorming van halo’s moet wel uitgebreid worden.
a

c

b

d

Fig. 13.12. Het halo-effect bij verschillende mate van overbelichting, a. Viervoudige overbelichting
(beelddetail); b. dertigvoudige overbelichting (beelddetail); c. het beeldsignaal bij viervoudige
overbelichting; d. het beeldsignaal bij dertigvoudige overbelichting.
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Momenteel zijn de verschijnselen nog niet volledig verklaard. Ook werd waargenomen, dat
een helder brandende lamp in het midden van het beeld een symmetrische halo veroor
zaakt; aan de rand is de halo echter naar buiten asymmetrisch verschoven. In een Japanse
publikatie wordt het vermoeden uitgesproken dat hier gereflecteerde elektronen een rol
spelen.

13.6. DE GRADATIEKARAKTER ISTIEK

13.6.1. De invloed van de snelheidsverdeling van de elektronen op de karakteristiek
Uit verg. (11.1) in par. 11.4 volgt, dat onder verwaarlozing van de snelheidsverdeling van de
secundaire elektronen het opladen van de trefplaat lineair met de tijd moet verlopen. Hier
uit volgt, dat het verband tussen de verlichtingssterkte van de fotokathode en het beeldsignaal ook lineair is. Ten gevolge van de snelheidsverdeling van de secundaire elektronen
verloopt het opladen van de trefplaat echter niet over de hele karakteristiek lineair met het
aantal per tijdseenheid opvallende elektronen. Dit is speciaal het geval als de potentiaal van
de trefplaat groter wordt dan een bepaalde waarde, daar bij toenemende potentiaal steeds
minder elektronen per tijdseenheid het gaasje kunnen bereiken. Hieruit volgt, dat het
beeldorticon voor lage verlichtingssterkten in een relatief groot gebied een lineaire karakte
ristiek heeft, die tenslotte met toenemende oplading van de trefplaat ombuigt. In fig. 13.13
is een gemeten statische karakteristiek weergegeven. Hierbij werd de grootte van het beeldsignaal (het verschil tussen het onderdrukkingsniveau en het witniveau in het geleverde
beeldsignaal) bepaald als functie van de fotokathodestroom. De helft van het beeld was
zwart, de andere helft wit. De karakteristiek geldt zowel voor de 3"-buis OS 20 F als voor
de 4|"-buis P822 bij eenoplaadspanningvande trefplaat van 2 V. Bij een spanning van
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Fig. 13.13. De statische karakteristiek van verschillende beeldorticons bij een instelspanning van de
trefplaat van 2 V.
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3 V wordt de invloed van de snelheidsverdeling pas bij hogere verlichtingssterkten merk
baar. Ten opzichte van dezelfde minimale waarde van de belichting wordt het lineaire deel
van de karakteristiek langer, omgekeerd wordt hij korter bij een oplaadspanning van
slechts 1 V. De karakteristiek verloopt dan van het begin af krom. Hieruit zou volgen dat
een oplaadspanning van 1 V het best geschikt is voor het compenseren van de karakteristiek
van de beeldbuis. Door de grootte van de oplaadspanning van de trefplaat worden echter
ook de stoorsignalen beïnvloed. Deze zijn bij een spanning van 1 V groter dan bij een
spanning van 2 V. Er moet dus een compromis gesloten worden tussen de vorm van de
karakteristiek en de signaal vervormingen.

13.6.2. De invloed van de afstand van het net op de karakteristiek
We nemen aan dat de maaswijdte groter is dan de afstand van het net tot de trefplaat. Er
werd reeds aangegeven, dat dan bij afnemende afstand de capaciteit steeds minder toe
neemt. Een beschouwing van de verdeling van de capaciteit over het oppervlak van de tref
plaat maakt duidelijk, dat de capaciteit niet constant kan zijn. Op de punten van de tref
plaat. die zich tegenover het midden van een maas bevinden, is de deelcapaciteit van een
zeer klein deel van de trefplaat het kleinst, vlakbij de draden van het net is hij echter het
grootst. Al deze punten met verschillende capaciteiten bereiken na verschillende oplaadtijden hun grensspanning, zodat de resulterende karakteristiek, waarvan het bovenste deel
krom is, is samengesteld uit een aantal karakteristieken met verschillende steilheden. Bij
de meest gebruikte afstanden en maaswijdten is de invloed hiervan zeer klein. Dit is bijv,
het geval bij de buis OS 20 F.

13.6.3. De invloed van de verlichtingssterkte op de gradatie
Het is essentieel, dat het beeldsignaal bij toenemende verlichtingssterkte een tamelijk een
duidige maximale waarde bereikt, waarvan de grootte alleen afhangt van de effectieve
trefplaatcapaciteit en van de spanning aan het net in de fotokathoderuimte. Indien men de
verlichting laat toenemen boven de waarde, die nodig is voor de maximale uitsturing, dan
. zullen tenslotte ook de donkere beelddelen meer en meer in het gekromde deel van de
karakteristiek komen te liggen. Men ziet dan dat het signaal voor de helderste beeldpunten
weliswaar niet meer groter wordt, maar dat de bij de donkerste beeldpunten behorende
signaalwaarden relatief meer toenemen naarmate het desbetreffende beeldpunt donkerder
is. Als bij een dergelijke instelling van de buis geen randeffect of andere storende verschijn
selen (halo) optreden, kan hierdoor de gradatie van de schaduwpartijen van het beeld in
gunstige zin beïnvloed worden. Van de andere kant wordt de gradatiekarakteristiek in de
heldere delen vlakker. Door een juiste keuze van de lichtstroom (bijv, door diafragmaregeling) kan een optimaal compromis gevonden worden tussen de gradatie in de schaduw
partijen en de lichte partijen van het beeld. In fig. 13.14 is de dynamische karakteristiek van
de buis OS 20 F van de firma Fernseh GmbH weergegeven. Hierbij werd een grijsschaal
afgetast, waarvan de transmissiefactor van de grijsstappen lineair toenam. Hij was slechts
klein ten opzichte van de lengte van een lijn, om de invloed van storende effecten te elimi151

neren. De verlichtingssterkten verhielden zich bij de opgenomen karakteristieken als 2:1.
Bij gelijke amplitude van het maximale beeldsignaal is de karakteristiek in fig. 13.14a
(weinig licht) minder sterk gekromd dan de karakteristiek in fig. 13.14b. waarin de onderste
grijsstappen sterk uitgerekt en de bovenste meer samengedrukt zijn.

a
b
Fig. 13.14. De dynamische karakteristiek van de buis OS 20 F. Tekening van de aftasting van
een lineaire grijsschaal. a. Bij normaal lichtmveau; b. bij een twee maal zo hoog lichtniveau.

Een prettige instelling wordt bereikt als de buis zodanig uitgestuurd wordt dat de steil
heid van de karakteristiek voor de heldere delen van het beeld ongeveer een derde tot een
vierde van de beginsteilheid bedraagt. Bij een maximaal contrast in de opgenomen scène
van 30:1. dat niet overschreden mag worden, wordt dan een goede gradatie verkregen. Dit
geldt voor de beide bovengenoemde huistypen en moet worden beschouwd als een normale
uitsturing voor zwart-wittelevisie.
Fig. 13.15 toont aan de hand van een televisiebeeld de mogelijke invloed op de gradatie.
Praktisch is er geen verschil in de dynamische karakteristiek van de meest gebruikte
buizen met veldnet, of het nu 3"-buizen zijn zoals de OS 20 F en de OS 40 F of 4|"-buizen
zoals de P811 en de P822. Bij dezelfde relatieve uitsturing wordt dus dezelfde gradatie be
reikt. Een voorwaarde hierbij is dat de spanningssprong aan de trefplaat hetzelfde is.

13.7 DE LICHTGEVOELIGHEID VAN HET BEELDORTICON

De hoeveelheid licht, die het beeldorticon nodig heeft, kan eenvoudig bepaald worden uit
de laadstroom. Voor de verschillende buizen kan men de laadstroom meten bij volledige
uitsturing van de karakteristiek. Bij de buis OS 20 F bedraagt hij bijvoorbeeld 15- 10-9 A.
Neemt men aan dat r] = 4, dan wordt de fotostroom volgens verg. (13.5) 7,3- 10“9 A. De
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Fig. 13.15. Opnamen bij verschillende lichtniveaus volgens de karakteristieken van fig. 13.
a. Normaal lichtniveau; b. twee maal zo hoog lichtniveau.
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gevoeligheid van de fotokathode bedraagt 40 tot 60 pA/L. Hieruit volgt dat de voor volle
dige uitsturing van de buis benodigde lichtstroom L in lumen bij constante belichting over
het gehele gebruikte kathodeoppervlak gelijk is aan:
L _ 7,3- IQ"9
40-10"6

= 1,82- 10

Hierbij is een lineaire karakteristiek en een fotokathodegevoeligheid van 40 pA/L aange
nomen.
De verlichting van de fotogevoelige laag If. zie (3.8) voor wit in lux is dan, bij een optisch
beeld van 24 x 32 mm en dus een oppervlak van 7,68 cm2, gelijk aan:
104
— • 1.82- 10~4 = 0.237 lux
7,68
We moeten hierbij bedenken dat 1 lux bereikt wordt als een lichtstroom van 1 lumen valt op
een oppervlak van 1 m2 = 104 cm2. Ten gevolge van de kromming van de karakteristiek
is er in werkelijkheid wat meer licht nodig. Bij If = 0.24 lux. T = 0.75. R -- 0.5 en diafragma
8 volgt uit (3.8) een noodzakelijke verlichting van 160 lux. waarbij opgemerkt wordt dat
R = 0.5 ongeveer overeenkomt met de reflectiefactor van een gezicht.

13.8 HET BEELDORTICON IN BEDRIJF

13.8.1. De temperatuurregeling
Er werd reeds vermeld, dat de trefplaat een zeer bepaalde geleidbaarheid moet bezitten om
enerzijds de juiste werking van de buis te garanderen en om anderzijds een optimale scherp
te te verkrijgen. De geleidbaarheid is echter afhankelijk van de temperatuur. De noodzake
lijke optimale werktemperatuur ligt bij de tegenwoordig toegepaste glassoorten bij onge
veer 35 a 40°C. Dit vereist een temperatuurregeling voor de buis en een mogelijkheid om de
buis na het inschakelen van de camera snel op deze temperatuur te brengen. Daarom is in
iedere camera een verwarmingselement ingebouwd. De juiste temperatuur blijft ingesteld
door een automatische regeling met behulp van een langs de buis lopende luchtstroom die
met lage snelheid circuleert in een gesloten kringloop. De luchtstroom wordt in stand ge
houden door een ventilator. Door een tweede ventilator, die verse lucht aan de kringloop
toevoert, wordt de lucht in dit circulatiesysteem eventueel gekoeld. Indien nodig wordt de
lucht door het verwarmingselement verhit. De temperatuurregeling vindt plaats met be
hulp van temperatuurafhankelijke weerstanden, die in het spoelensysteem in de buurt van
de trefplaat zijn aangebracht.

13.8.2. De stabilisatie van de voedingsspanningen en stromen
Om een constante scherpte te bereiken tijdens het in bedrijf zijn van de buis, moeten de
voor de elektroden noodzakelijke spanningen, voor zover ze de elektrostatische velden in
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de buis bepalen, binnen ongeveer 2°/oo constant gehouden worden. Het magnetische veld
moet ongeveer binnen 1 °/oo constant zijn. Dit kan met een stabilisatieschakeling bereikt
worden. Bij een 4|"-buis wordt de modulatiediepte. die bij een 3"-buis maximaal ongeveer
80% bij 5 MHz bedraagt, ongeveer 25% van de maximale waarde kleiner als de focusseerstroom 0.5% verandert. Hetzelfde verlies aan modulatiediepte treedt op bij een verande
ring van de spanning van de wandelektrode van 0,8% of bij een verandering van de
spanning van de fotokathode van 2.8%. De meest kritische grootheid is dus de focusseerstroom. die dan ook bijzonder goed gestabiliseerd moet worden.
13.8.3. Het inbranden van de trefplaat en het voorkomen hiervan
Tijdens het gebruik van de buis dient er rekening mee te worden gehouden, dat de trefplaat
zelf in de loop van de tijd verandert door de opvallende elektronen. Indien de elektronen
dichtheid te groot wordt, kan de trefplaat inbranden. Indien men een beeld gedurende lange
tijd onveranderd op de trefplaat laat staan, treedt na lange tijd een blijvende verandering
op van de plaatsen die door de elektronen getroffen worden. Dit heeft tot gevolg, dat de
signaalvorming op de verschillende plaatsen van de trefplaat verschillen gaat vertonen.
Het signaal dat gevormd wordt op de plaatsen waar een grote elektronendichtheid geduren
de langere tijd is opgetreden, wordt tenslotte kleiner dan op de plaatsen, die overeenkomen
met de donkere plaatsen van het ingebrande beeld. De van de trefplaat terugkerende straal
stroom wordt bij gelijkmatige belichting van de fotokathode gemoduleerd met de door het
inbranden veroorzaakte textuur. Er ontstaat een negatief beeld op het scherm van de beeld
buis. Men kan het ingebrande beeld weer laten verdwijnen door een sterke gelijkmatige
belichting van de fotokathode. Dit komt dus neer op een intensieve bestraling van de tref
plaat met elektronen. Men probeert al lange tijd dit inbranden te voorkomen, hetgeen ge
deeltelijk gelukt is door het toepassen van speciale glassoorten (Philips). Men moet hierbij
in ieder geval de eis stellen, dat de geleidbaarheid van het glas de juiste waarde behoudt.
Men moet hierbij aan steeds meer voorwaarden voldoen die vaak tegenstrijdig met elkaar
zijn. Of men voldoet goed aan de ene eis en slecht aan de andere of omgekeerd. Fig. 13.16
toont een ingebrand negatief beeld.
Het inbranden wordt veroorzaakt door een verandering van de ‘contactpotentiaal’ van
de op de trefplaat landende elektronen. Dit is de potentiaal van de trefplaat ten opzichte
van de kathode van het elektronenkanon, waarbij de elektronen nog juist kunnen landen.
Deze potentiaal wordt gedurende de bedrijfsduur meer negatief. Deze verandering be
draagt enkele tienden volt. Het ingebrande beeld is hinderlijker naarmate de randen
scherper zichtbaar worden. Om de herkenbaarheid van het ingebrande beeld kleiner te
maken, is men er daarom toe overgegaan het ladingsbeeld met behulp van extra afbuigvelden cirkelvormig over de trefplaat te laten bewegen. De hiervoor noodzakelijke schakeling
wordt ‘orbiter’ genoemd. Een cirkel wordt in ongeveer een minuut beschreven. Hierdoor
wordt tenminste het inbranden van een scherp duidelijk herkenbaar beeld vermeden. Het
op de beeldbuis zichtbare bewegen van het beeld kan vermeden worden door het aftastraster en het elektronenbeeld op de trefplaat langzaam synchroon te bewegen. Men moet
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dan echter het raster iets kleiner instellen om te voorkomen dat de randen van de trefplaat
bij het ronddraaien van het beeld zichtbaar worden op de beeldbuis. Dit betekent dat met
een iets kleinere trefplaatcapaciteit en met een iets kleinere scherpte genoegen moet worden
genomen.

Fig. 13.16. Links: een negatief schermbeeld, dat ontstaat bij een ingebrande trefplaat. Rechts: nor
maal beeld.
13.8.4. De onderdrukking tijdens de terugslag van de ajbuigschakelingen
Gedurende de terugslagtijd moet de signaalvorming door de opnamebuis geblokkeerd
worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
1. Men brengt het net voor de trefplaat gedurende de onderdrukkingsperioden op een
spanning die ongeveer 5 V negatief is ten opzichte van de kathode van het elektronenkanon.
Hierdoor wordt de trefplaat gedwongen om ook 5 V negatiever te worden. De aftastende
elektronenstraal kan dan niet meer op de trefplaat terechtkomen, zodat de modulatie van
de aftaststraal uitblijft. Hij keert met maximale intensiteit, die overeenkomt met het zwartniveau, terug. Op dit zwartniveau wordt dus de maximale ruis gesuperponeerd.
2. Men onderdrukt de aftaststraal door een negatief signaal toe te voeren aan de Wehneltcilinder van het elektronenkanon. Ook dan treedt tijdens de terugslag geen door het licht
gemoduleerde straal op. Er treedt echter ook geen ruis op daar er geen straalstroom is.
In het eerste geval heeft het beeldsignaal gedurende de onderdrukkingstijd een momen
tele waarde, die overeenkomt met een onbelichte plaats van de fotokathode.
In het tweede geval is de straalstroom nul. Voor maximale uitsturing, dus voor wit, wordt
ongeveer 50% van de straalstroom bereikt. De nulwaarde van de straalstroom moet dus
overeenkomen met een momentele waarde van het signaal, die de dubbele zwart-witovergang verschilt van het zwartniveau. Het uitgangssignaal wordt dus tweemaal zo groot
als bij de onderdrukkingsmethode in het eerste geval. De beide mogelijkheden worden in
fig. 13.17 getoond (a:b ~ 0,5).
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Fig. 13.17. Het geïdealiseerde beeldsignaal van een beeldorticon. Links: bij terugslagonderdrukking aan het net voor de trefplaat; rechts: bij terugslagonderdrukking in de straalstroom.

In par. 10.5 werd het begrip lijnenruis behandeld. Indien in het eerste geval de spanning van
het onderdrukkingsniveau geklemd wordt, zal er lijnenruis ontstaan, waardoor de visuele
signaal-ruisverhouding aanzienlijk kleiner zal worden. In het tweede geval gebeurt dit niet,
maar hier is men wel genoodzaakt om de met zwart overeenkomende spanning te herstellen
met behulp van een correctiepuls gedurende de terugslagtijd, indien men de gebruikelijke
werking van de versterker wil handhaven.
Bij toepassing van straalonderdrukking wordt bij de buis OS 20 F een verbetering van de
signaal-ruisverhouding van 2 a 2,3 dB bereikt ten opzichte van de onderdrukkingsmethode
van de trefplaat. als men klemschakelingen toepast met koppelcondensatoren van 500 pF
en vacuümdioden (meting van de schrijver).

13.9. MICROFONIE

Bij het praktische gebruik van beeldorticons treedt wel eens microfonie op. Hieronder ver
staat men mechanische trillingen van de trefplaat, die veroorzaakt worden door uitwendige
akoestische effecten. Deze trillingen veroorzaken afwisselend lichte en donkere horizontale
strepen, die stilstaan of in verticale richting langzaam bewegen. Hun aantal bedraagt
ongeveer 15 a 20 strepen op gelijke afstanden. Volgens metingen van Frank (Femseh
GmbH) worden ze veroorzaakt door de aftasting in verticale richting. Als een gelijkmatig
verlicht beeldvlak wordt afgetast, verandert de hoogte van de oplading van de trefplaat
periodiek van boven naar beneden. Ten gevolge hiervan beweegt ook een hiermee samen
hangende statische aantrekkingskracht van boven naar beneden. Op het moment van de
aftasting wordt ze op het desbetreffende punt van de trefplaat maximaal, en bij toenemende
oplading weer kleiner. De trefplaat heeft een resonatiefrequentie, die temperatuurafhankelijk is. Indien de frequentie juist een veelvoud van de rasterfrequentie is, wordt de
trefplaat in trilling gebracht, indien naast de periodiek optredende statische krachten nog
een uitwendige aanstoting door een akoestische trilling, die het veelvoud van de raster
frequentie is. optreedt. Het is daarom van belang de bedrijfstemperatuur zodanig te
kiezen, dat de resonatiefrequentie van de trefplaat niet juist een veelvoud van de raster
frequentie bedraagt. Indien in de praktijk trillingen voorkomen, hoeft men slechts de be
drijfstemperatuur enkele graden te veranderen, om ze te vermijden.
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13.10 HET BEELDORTICON IN DE KLEURENCAMERA

Zoals reeds in par. 8.2 werd vermeld, worden in een kleurencamera drie opnamebuizen toe
gepast, een voor het rode, een voor het groene en een voor het blauwe kanaal. De beelden
van de drie buizen moeten, zoals ook reeds werd vermeld, zeer nauwkeurig optisch en
elektronenoptisch tot dekking worden gebracht. De optische dekking van de beelden kan
in het algemeen zonder al te grote moeilijkheden bereikt worden door voldoende optische
en mechanische precisie. De spoelensystemen voor de werking van de buizen moeten zeer
nauwkeurig aan elkaar gelijke velden leveren. De draden, die gebruikt worden voor het
wikkelen van de focusseerspoelen. en de afbuigspoelen mogen absoluut geen ijzerbestanddelen bevatten.
De buizen zelf moeten in het algemeen zo mogelijk op geometrische gelijkheid geselec
teerd worden. De in het beeld bereikte geometrie is sterk afhankelijk van de juiste plaatsen
vorm van de elektroden in de buis. De in par. 13.5 beschreven geometrische beeldfout kan
indien hij in sterke mate (afhankelijk van het huistype) optreedt, eveneens dekkingsfouten
veroorzaken. De amplitude van het dwarsveld. dat optreedt tussen een gebied met grote en
een met kleine lading op de scheidingslijn van deze twee gebieden op de trcfplaat. is afhan
kelijk van de grootte van het ladingsverschil. Hierdoor is ook de grootte van de geometriefout afhankelijk van het ladingsverschil. Afhankelijk van de kleursoort van de aan elkaar
grenzende vlakken kan het ladingsverschil op de trefplaten van de drie buizen van de kleu
rencamera zeer veel verschillen. Er zijn dus omstandigheden waaronder op deze manier
zgn. dynamische dekkingsfouten kunnen ontstaan. Daarom zijn voor kleurentelevisiecamera’s alleen maar buizen met veldnet geschikt, waarbij de veldsterkte tussen het veldnet en de trefplaat zo groot is, dat de geometriefout tot maximaal een vierde van de breedte
van een beeldpunt beperkt blijft. Een buis zonder veldnet van het type 5820 is bijvoorbeeld
niet bruikbaar.
Een tweede zorgvuldig in acht te nemen punt is het stoorsignaal van de verschillende
buizen. Indien het stoorsignaal bij een wit beeldvlak aan de rand verschillend van grootte
is. worden de signalen van het rode, groene en blauwe kanaal, verschillend van grootte als
de camera bijvoorbeeld zo afgesteld is, dat ze in het midden van het beeld even groot zijn.
De rand wordt meer of minder gekleurd; afhankelijk van de verhouding van de drie sig
nalen tot elkaar kan de door de ontvanger weergegeven kleursoort verschillen. Men kan
echter niet zonder meer eisen, dat de drie bij een camera behorende buizen geen enkel
stoorsignaal tonen. Ze zijn namelijk ook bruikbaar, dat wil zeggen ze veroorzaken ook geen
kleurfouten, als de stoorsignalen van de drie buizen zo goed mogelijk gelijk zijn. In dit ge
val zal slechts net als bij een zwart-witcamera de helderheid veranderen bij een afval van de
signalen aan de rand.
De nauwkeurige gelijkheid van de zwartniveaus van de drie signalen is nog veel kritischer
dan de nauwkeurige overeenstemming van de maximale waarden van de signalen. Een
meetbaar stoorsignaal in het zwartniveau is absoluut ongeoorloofd. In hfdst. 20 wordt uit
voerig ingegaan op de toelaatbare afwijkingen van de verschillende niveaus.
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De lichtgevoeligheid van de in een kleurencamera toegepaste buizen moet zo groot
mogelijk zijn. Dit komt omdat, zoals reeds in par. 6.2 vermeld werd, voor de correctie van
de spectrale gevoeligheidskrommen, die voor iedere buis een zeer speciale vorm moeten
hebben, nog lichtabsorberendc filters moeten worden toegepast. Hierbij komt nog de
splitsing van het licht in drie spectrale gebieden, waardoor de beschikbare totale licht
stroom voor iedere buis ongeveer door drie gedeeld wordt.
Om er voor te zorgen dat de signaalvorming voor iedere buis eenduidig is voor wat be
treft de amplitude en dus ook voor de verhouding van de drie signalen ten opzichte van
elkaar, laat men de buizen in een kleurencamera slechts in het lineaire deel van de karak
teristiek werken. Om dit lineaire deel van de karakteristiek zo groot mogelijk te maken,
kiest men de voorspanning van het net 1 a 2 V positiever dan bij zwart-witopnamen en ge
bruikt men slechts een spanningssprong van 2 a 2,5 V. Op deze manier wordt het verlies
aan signaal-ruisverhouding klein gehouden. Om de juiste uitsturing te controleren, is het
nuttig om af te regelen aan de hand van een oscillogram van het videosignaal vóór de y-correctietrap. Het videosignaal neemt dan lineair met de verlichting toe. In par. 13.6 werd ver
meld. dat het bij zwart-wittelevisie mogelijk is om de gradatie van de schaduwpartijen
gunstig te beïnvloeden door een juiste keuze van de verlichtingssterkte, zonder dat de signaalamplitude voor wit aanzienlijk verandert. Dit kan men bij kleurentelevisie niet toepas
sen. De karakteristiek van de beeldbuizen moet zeer exact gecompenseerd worden, zodat
er evenredigheid bestaat tussen de helderheidswaarden in het opgenomen beeld en in het
weergegeven beeld. De voor de beeldbuis noodzakelijke correctiekarakteristiek is in het
onderste deel zeer steil, zodat de signaal-ruisverhouding voor de donkere delen van het
beeld aanzienlijk slechter wordt, en wel juist voor die helderheidswaarden. waarbij het oog
de aanwezige ruis het best waarneemt. Om de signaal-ruisverhouding te verbeteren zouden
daarom buizen met een zo groot mogelijke trefplaatcapaciteit toegepast moeten worden.
Dit eist weer extra verlichting. Tegenwoordig kan men aannemen, dat bij gegeven afbecldingsfactor van de optiek en gelijke scherptediepte in het beeld een kleurencamera met
beeldorticons voor normale uitsturing minstens 5 x zoveel licht nodig heeft als de zwartwitcamera. Hierbij wordt de signaal-ruisverhouding in het signaal bij toepassing van
dezelfde buizen aanzienlijk kleiner ten gevolge van de kleinere toelaatbare uitsturing van
de karakteristiek en de noodzakelijke gradatiecorrectie van de karakteristiek van de beeld
buis (par. 10.5).
Voor de in de volgende hoofdstukken beschreven opnamebuizen gelden gelijksoortige
overwegingen.

13.11. HET GEDRAG VAN HET BEELDORTICON TIJDENS ZIJN BEDR1JFSDUUR

(LEVENSDUUR)

Ieder beeldorticon heeft een bepaalde levensduur. Bij de beschouwing hiervan zijn de vol
gende eigenschappen van belang:
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1. De afname van de gevoeligheid, dat wil zeggen de toename van de belichting voor wit in
lux op de fotokathode voor volledige uitsturing van de karakteristiek. De fotogevoeligheid
van normale beeldorticons ligt ongeveer tussen 40 en 60 ^A/L. Tijdens de bedrijfsduur kan
ze afnemen tot ongeveer 70%, waarbij men een gegarandeerde levensduur van 500 uren
moet aannemen. De secundaire emissiefactor is bij nieuwe buizen het hoogst en is meestal
iets groter dan 5. Hij kan tijdens de levensduur relatief sterk afnemen en tot ongeveer
3 dalen.
2. Het verlies aan scherpte. Een zichtbare vermindering van de beeldscherpte treedt
tijdens de gegarandeerde levensduur normaliter niet op.
3. De vorm van de karakteristiek. Deze blijft praktisch onveranderd tijdens de levens
duur.
4. Het inbranden. De tijd, die nodig is om een ingebrand beeld weg te nemen door gelijk
matige belichting van de fotokathode (zie par. 13.8). neemt met het toenemende aantal
bedrijfsuren sterk toe. Tenslotte kunnen ingebrande beelden helemaal niet meer uitgewist
worden. Aan het eind van de levensduur moet men rekening houden met een wegbrandtijd
van 3 minuten, als een beeld een halve minuut lang ingebrand wordt. Bij het begin van de
levensduur is deze wegbrandtijd praktisch nul, omdat er binnen een halve minuut geen in
branden optreedt.
De overige parameters van de buis, zoals de grootte van de secundaire emissieversterking. kunnen tijdens de levensduur constant verondersteld worden. Uit het bovenstaande
volgt dat de gevoeligheid kan dalen tot een derde van de oorspronkelijke gevoeligheid,
waarbij de afname van de secundaire emissiefactor de grootste rol speelt. Bovendien blijkt
dat de levensduur praktisch begrensd wordt door het inbranden.
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14. OPNAMEBUIZEN VAN HET TYPE VIDICON

14.1. INLEIDING

Het vidicon is de qua constructie eenvoudigste opnamebuis. Door haar speciale eigenschap
pen werd ze aanvankelijk slechts voor industriële doeleinden toegepast. Eerst de laatste
jaren kon de beeldkwaliteit zo ver opgevoerd worden, dat het vidicon ook in de televisie
studio’s kan worden toegepast, waarbij aan de systeemeisen voldaan wordt.

14.2. DE CONSTRUCTIE EN DE WERKING VAN HET VIDICON

Als fotogevoeligc laag wordt bij het vidicon een halfgeleider toegepast, waarvan de weer
stand verandert als functie van de belichting. Er wordt dus gebruik gemaakt van het inwen
dige foto-efiect. Fig. 14.1 toont het principe van de opbouw van het vidicon. Aan het
einde van een glazen buis met een diameter van 1" is een planparallelle glasplaat aange
bracht. waarop aan de binnenzijde een geleidende laag tin- of indiumoxyde is opgebracht.
Op deze laag wordt een zeer dunne laag selenium of antimoniumsulfide opgedampt. Op
deze zeer dunne halfgeleiderlaag wordt het voorwerp optisch afgebeeld. Deze afbeelding
heeft normaliter een oppervlak van 9,5 x 12,7 mm2. De van het licht afgekeerde zijde van
de halfgeleiderlaag wordt door een zeer fijne elektronenstraal afgetast. Voor de halfgelei
derlaag bevindt zich op een afstand van I a 2 mm een zeer fijnmazig metalen net met een zo
groot mogelijke doorlaatbaarheid, net als bij het beeldorticon. Dit net is geleidend ver
bonden met de cilindervormige anode zoals in fig. 14.1 is aangeduid. De diameter van de
door het elektronenkanon opgewekte elektronenstraal wordt bepaald door een klein gaatje
met een diameter van 40 a 50 /zm, dat zich bevindt in de anode van het systeem. De elektro
nenstraal wordt in het vlak van de halfgeleiderlaag gefocusseerd met behulp van een spoel
<?' cilindrische anode
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Fig. 14.1. De opbouw van het vidicon.

161

die zich langs de gehele buis uitstrekt en die een homogeen magnetisch veld veroorzaakt.
Tussen de focusseerspoel en de glaswand van de buis bevinden zich de afbuigspoelen en hier
achter nog twee stel spoelen, die evenals bij het beeldorticon, dienen voor het uitrichten van
de elektronenstraal. De cilindervormige anode bevindt zich in de meeste gevallen op een
spanning van ongeveer 300 V.
Het elektronenkanon werkt eveneens met een anodespanning van 300 V. Sinds kort
worden ook zeer veel grotere spanningen, zowel voor de anode van het elektronenkanon als
voor de cilindervormige anode toegepast. Op deze manier kan een aanzienlijk grotere
beeldscherpte bereikt worden.
De trefplaat (halfgeleiderlaag) wordt met behulp van de opgedampte metaallaag, die
door een metalen ring galvanisch naar buiten wordt gevoerd, verbonden aan een spanning
van 10 tot 50 V. De noodzakelijke waarde van de spanning is verschillend voor de ver
schillende buizen en is ook afhankelijk van de toepassing van de buis.
De elektronen die door het net vliegen, vallen op de trefplaat met een snelheid die cor
respondeert met de potentiaal van de trefplaat. De kathode van het elektronenkanon be
vindt zich op aard potentiaal. In fig. 14.2 is het eenvoudigste vervangingsschema gegeven.
De oppervlakte van de trefplaat aan de kant van het elektronenkanon vormt de ene plaat en
de opgedampte metaallaag, waarvan het videosignaal wordt afgenomen, de andere plaat
van de condensator C. De condensator C stelt de trefplaatcapaciteit voor. Ru is de belastingsweerstand, waarvan het ene uiteinde is verbonden met de ten opzichte van de
kathode positieve spanning. Parallel aan de condensator C bevindt zich de weerstand R van
de halfgeleidende laag. Deze weerstand is variabel en kan afhankelijk van de belichting van
de beschouwde plaats van de trefplaat voor ieder beeldpunt een andere waarde hebben (bij
maximale belichting is de grootteorde 108<2).
De eigenschappen van de halfgeleidende laag en de snelheid van de opvallende elektro
nen zijn zodanig gekozen, dat de secundaire emissiefactor van de trefplaat kleiner is dan 1.
Dit betekent volgens par. 11.2, dat bij het opvallen van de negatief geladen elektronen het
desbetreffende punt van de trefplaat negatiever wordt, tot de laag ongeveer de kathodeelektronenkanon
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Fig. 14.2. Het vervangingsschema van het vidicon.

162

j'

potentiaal bereikt. Bij voldoende intensiteit van de straalstroom vindt dus op het moment
van de aftasting een oplading van de trefplaat plaats tot een zeer bepaalde potentiaal, die in
het ideale geval voor alle delen van de trefplaat even groot is.
Gedurende het tijdsinterval tussen twee aftastingen, dat evenals bij het beeldorticon (par.
13.3) op 1/50 sec. gesteld kan worden, ontlaadt de condensator zich via de weerstand R.
Hij wordt des te verder ontladen naarmate de halfgeleider sterker belicht wordt, en dus
naarmate de weerstand R kleiner is. Bij een bepaalde belichting van het desbetreffende deel
van de trefplaat zal daarom bij voortgaande aftasting een gemiddelde egalisatiestroom
door de weerstand Ra lopen, waarvan de grootte afhankelijk is van de belichting. Hij neemt
toe met toenemende belichting. Indien de straal bij de overgang van het ene naar het andere
beeldpunt een verschillende potentiaal vindt ten'gevolge van een verschil in de ontlading,
verandert op dat moment de waarde van de egalisatiestroom. De stroom verspringt naar
een andere waarde. Deze sprong stelt het beeldsignaal voor. De egalisatiestroom kan als
gemiddelde gelijkstroom gemeten worden in de uitgangsweerstand Ra. Bij maximale be
lichting bedraagt hij voor het gehele beeldvlak 0,2 a 0,35 /zA. Voor studiócamera’s geldt de
laatste waarde. Het beeldsignaal is negatief, aangezien een toename van de helderheid ge
paard gaat met een toename van de uitgangsstroom.
Ook zonder belichting van de fotogevoelige laag loopt er een kleine stroom, de zoge
naamde donkerstroom, door de weerstand R. die dan zijn maximale waarde bereikt. Het is
duidelijk dat de donkerstroom groter zal worden als de aan Ra aangelegde spanning groter
wordt. In praktische gevallen ligt de donkerstroom tussen 0,02 en 0,002 /zA.
Bij normale toepassing van een vidicon in een televisiecamera komen waarden tussen
0,02 en 0,004 /zA voor. Als voorbeeld toont fig. 14.3 de afhankelijkheid van de donker
stroom van de spanning aan de signaalelektrode voor een resistron van de Duitse firma
PTW.

0,2
o
b 0,1
ju

o
trefplaatpotentiaal
Fig. 14.3. Het verband tussen de donkerstroom en de spanning van de signaalelektrode.
14.3. TRAAGHE1DSVERSCH IJNSELEN

Uit de voorgaande par. is gebleken, dat het principe van het vidicon zeer eenvoudig is.
Helaas heeft het vidicon eigenschappen waardoor zijn toepassing, vooral in de televisie163

studio, beperkt wordt. Dit wordt veroorzaakt door het lot nu toe toegepaste materiaal
(antimoniumsulfide) van de fotogevoclige laag. In het ideale geval wordt de trefplaat op het
moment van aftasten op kathodepotentiaal gebracht. In dit ideale geval wordt aangenomen
dat de laadstroom gedurende de gehele tijd van de aftasting van ieder beeldpunt een con
stante waarde heeft. In feite is de grootte van de door de trefplaat opgenomen stroom
afhankelijk van de spanning tussen de kathode van het elektronenkanon en de afgetaste
oppervlakte van de trefplaat. Bij kleiner wordende spanning wordt het aantal opgenomen
elektronen steeds kleiner en nadert aan het eind van de oplading van de condensator C (zie
fig. 14.2) tot nul. Fig. 14.4 toont de afhankelijkheid van de grootte der opgenomen stroom
van de spanning voor antimoniumsulfide (Sb2 S3). Tussen 5 en 0 V daalt de stroom zeer
snel, boven 5 V daalt hij langzaam.
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Fig. 14.4. Het verband tussen de grootte van de aan de trefplaat opgewekte stroom en de versnelüngsspanning van de elektronen voor antimoonsulfide (naar w. heimann).
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De afname van de stroom bij verdergaande nadering van de trefplaatpotentiaal tot de
kathodepotentiaal wordt veroorzaakt door de snelheidsverdeling in de elektronenstraal.
Hier treedt hetzelfde effect op als bij het beeldorticon bij het opladen van de trefplaat door
de vrijgemaakte secundaire elektronen en hun landingsvoorwaarden op het net.
Er is maar een korte tijd beschikbaar voor het opladen van C. Deze wordt bepaald door
de aftastsnelheid en door de diameter van en de intensiteitsverdeling in de aftaststraal. De
stroomdichtheid moet zo groot zijn, dat er in deze tijd voldoende elektronen worden aan
gevoerd om C op te laden. Met het oog op de fijnheid van de straal kan men deze stroom
dichtheid echter niet te groot maken. Bij optimale afregeling van de buis wordt daarom de
kathodepotentiaal na een enkele aftasting nog niet bereikt. Er blijft een klein potentiaal
verschil over tussen de kathode en de trefplaat. Dit wordt getoond in fig. 14.5. Pas nadat
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een belichte plaats meermalen is afgetast, wordt de kathodepotentiaal bereikt. De eerste
aftasting levert het normale beeldsignaal, de tweede, derde en volgende aftastingen telkens
een steeds kleiner wordend restsignaal. Indien nu een helder voorwerp langs een donkere
achtergrond beweegt, zullen er vegen optreden. Dit betekent, dat een afnemende heldere
veeg achter het bewegende witte beeldvlak aanloopt. Fig. 14.6 toont de grootte van het
restsignaal als functie van de na het einde der belichting verlopen tijd bij verschillende
waarden van de belichting van de totogevoelige laag van een vidicon (RCA type 7735 A).
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Fig. 14.5. De verandering van het doorlopende potentiaalverschil tijdens verschillende aftastperioden van een donkere trefplaat na afloop van de belichting.
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Fig. 14.7. Hel vegen van een beeld met bewegende beeldinhoud (roltitel).

Hoe dit verschijnsel in een televisiebeeld zichtbaar wordt, toont Tig. 14.7, als een roltitel met
een snelheid van een halve beeldhoogte per seconde van onder naar boven loopt.
Het restsignaal wordt groter, als de spanning U groter wordt en tegelijkertijd R groter
wordt en de belichting zo ver verminderd wordt, dat dezelfde uitgangsstroom (bijv. 0.35
/xA bij constante belichting van het gehele beeldvlak). Aangezien de donkerstroom ook bij
een hoge spanning van 50V nog relatief klein is. bijvoorbeeld 0.02 /iA tegen 0.004 ^A bij
lage spanning, verschilt de beeldsignaalamplitude bij een gemeten stroom van 0.35 pA
slechts weinig. Met name is deze 0,33 resp. 0,346 ^A. Aangezien er geen lineair verband be
staat tussen de belangrijke grootheden, zijn bij een hogere spanning bij een bepaald beeld
op de trefplaat. dus bij minder licht, de spanningsverschillen kleiner dan bij lage spanning
en veel licht. Het niet-lineaire deel van de opnamekarakterisliek in fig. 14.4 is daarom bij
hogere spanning relatief groter. Hierdoor is in dit geval het vegen ook relatief sterker.
De grootte van de capaciteit C kan veranderd worden door de laagdikte te veranderen.
Indien C heel klein wordt, heeft men een grotere weerstand R nodig om dezelfde oplaadsnelheid en dezelfde eindwaarde van de spanning aan de condensator C te bereiken dan bij
een grotere trefplaatcapaciteit. Dit betekent, dat men bij kleinere trefplaatcapaciteit dezelf
de nalichteigenschappen bij kleinere lichtsterkten bereikt als bij grote trefplaatcapaciteit
bij hoge verlichtingssterkte.
Dit feit is merkbaar in de verschillende typen vidicons die in de handel zijn. Zo bestaat er
bijv, het type 7038 (RCA) voor een belichting van 300 tot 1500 lux op de fotogevoelige laag
en het type 7735 A (RCA) voor een belichting tussen 10 en 300 lux. De nalichteigenschap
pen van deze buizen verschillen maar weinig. Hetzelfde vegen wordt echter bereikt bij zeer
verschillende verlichtingssterkten van de fotogevoelige laag. In dit geval zegt men dat de
buis 7735 A gevoeliger is dan de buis 7038. welke laatste speciaal bedoeld is voor filmaftasters. waarin men met behulp van een projectielamp voldoende licht ter beschikking
heeft. Een opgave van de gevoeligheid heeft dus betrekking op hetzelfde vegen bij hetzelfde
uitgangssignaal.
Men kan de trefplaatcapaciteit niet onbeperkt verkleinen, daar dit gelijk staat met het
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vergroten van de laagdikte. De laag moet voeldoende doorzichtig blijven, als de door het
licht in de diktcrichting veroorzaakte weerstandsverandering homogeen moet blijven. De
capaciteit van de gebruikelijke vidicons ligt tussen de 1000 en 3000 pF. Bij het vidicon kan
men de capaciteit niet zo klein maken als bijv, bij het beeldorticon.
Naast het nalichten treedt bij het vidicon nog een ander traagheidseffect op. Men is er tot
nu toe niet in geslaagd dit traagheidseffect geheel te elimineren. Het wordt veroorzaakt door
het elektronische mechanisme van de halfgeleidende laag. De omschakeling van de weer
stand van de halfgeleiderlaag op de telkens met de veranderde belichting overeenkomende
waarde gebeurt niet onmiddellijk, maar pas na een bepaalde tijd, die groter is dan 1/25 sec.
Dit betekent, dat deze tijd groter is dan de beschikbare ontlaadtijd. Het hierdoor veroor
zaakte nalichten vergroot het traagheidsverschijnsel. Het vegen ten gevolge van het ont
laden levert de grootste bijdrage tot het totale effect. De traagheid van de laag neemt pas
toe beneden een bepaalde minimale belichting, hetgeen blijkt uit fig. 14.6.
Bij het beoordelen van de toepasbaarheid van het vidicon moet men principieel verschil
maken tussen vidicons voor ‘life’-opnamen of voor filmaftasters. voor zover men uitgaat
van een zelfde verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag. Indien bij een directe opname
voorwerpen in het beeld bewegen, vindt de ontlading gedurende 1/25 sec. niet plaats door
een onveranderd beeld. Een in hel beeld optredende zwart-witovergang wordt tijdens de
ontlaadtijd al enigszins uitgewist. Hierdoor ontstaat schijnbaar een extra nalichten.
Bij een filmaftaster blijft het beeld daarentegen gedurende 1/25 sec. onveranderd, zodat
ook een beeld opgeladen wordt dat overeenkomt met de scherpte van het beeld gedurende
die tijd. De integratie over de beweging vindt bij de film slechts plaats gedurende de be
lichtingstijd van de verschillende beelden, die echter steeds kleiner, bijv, slechts de helft van
de beeldperiodcduur (1/24 sec.) is. De beweging van het ene naar hel volgende beeld vindt
echter schoksgewijze plaats. Ten gevolge hiervan treedt het vegen bij filmaftasters ook bij
dezelfde belichting van de fotogevoelige laag veel minder sterk op dan bij een directe op
name met dezelfde camera. Deze overweging vindt men bevestigd bij systeemverlalcrs met
vidiconcamera. als hel ingaande beeldsignaal van een camera of van een lichtstipfilmaftaster afkomstig is. In het eerste geval kan men een iets sterker vegen waarnemen.
Het vegen is dus samengesteld uil de volgende delen.
1. Een deel, dat veroorzaakt wordt door het ontladen van de trefpiaatcapaciteil.
2. Een tweede deel dat veroorzaakt wordt door de traagheid van de gevoelige laag.
3. Bij ‘life’-(directe) opnamen uit een derde deel, dal veroorzaakt wordt door de bewe
ging in het beeld gedurende de ontlaadtijd.
Indien men alle drie aandelen in rekening brengt, blijkt dat bij snelle bewegingen bij
directe opnamen het vegen nog te sterk is. De toelaatbare bcwegingssnclheid van een voor
werp in het beeld bedraagt 1/10 beeldbreedte per sec. bij een directe opname met een huis
type 7735 A en een maximale waarde van de belichting der fotogevoelige laag van tenminste
15 lux. In dit geval treedt geen hinderlijk vegen meer op.
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14.4. DE MODU LATI EDIEPTE

Wat de maximaal bereikbare beeldscherpte betreft, gelden voor de aftaststraal dezelfde
overwegingen als bij het beeldorticon. Speciaal bij lage anodespanningen (250 a 300 V)
wordt de bereikbare modulatiediepte beperkt door de straaldiameter. Bij 5 MHz. een
lijntijd van 64 ^sec. en een anodespanning van 280 V bedraagt de modulatiediepte van een
l"-buis 30 tot 40% afhankelijk van het spoelensysteem. Bij een anodespanning van 1000 V
kan men met dezelfde buis een modulatiediepte van meer dan 60% bereiken. Bij een 1|"
buis worden waarden gemeten tussen 80 en 95 % bij een anodespanning van 1400 V. Hieruit
blijkt dat met een l|"-buis optimale waarden voor de scherpte volgens het CCIR-systeem
verkregen kunnen worden. Fig. 14.8 toont de toename van de modulatiediepte bij stijgende
anodespanning voor drie exemplaren van de buis 7038 van RCA in twee gevallen: a. anode
van het elektronenkanon en cilindrische anode parallel geschakeld; b. cilindrische anode
op 1000 V en anodespanning van het elektronenkanon variabel. De waarden van de modu
latiediepte hebben betrekking op de aftasting van verticale streeprasters met optimale
scherpte. Recente onderzoekingen hebben aangetoond, dat men bij een anodespanning van
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Fig. 14.8. De modulatiedieptc als functie van de elektrodenspanningen bij de aftasting van een
5 MHz-raster voor verschillende exemplaren van het l"-vidicon type 7038. a. Straalanode en
cilindrische anode parallel geschakeld; b. spanning van de cilindrische anode 1000 V, variabele
spanning aan de straalanode.
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300 V ook reeds hogere waarden van de modulatiediepte bereikt, als het net voor de trefplaat een spanning krijgt die tenminste 10 V verschilt van de anodespanning. Deze spanning
kan zowel hoger als lager dan de anodespanning zijn.

14.5. DE SIGNAAL-RU1SVER HOU DI NG

De signaal-ruisverhouding wordt praktisch alleen bepaald door de eigenschappen van
de videoversterker. De donkerstroom levert geen meetbaar aandeel aan de ruis. Bij een op
timaal gedimensioneerde voorversterker, met een nuvistor 6C W4 (steilheid 12 mA/V) als
eerste trap, wordt bij een 1 "-buis en een uitgangssignaal van 0,35 /zA een signaal-ruisver
houding bereikt van ongeveer 42 dB, voor zover de modulatiediepte bij 5 MHz met behulp
van apertuurcorrectie op 95% gebracht, wordt. Deze waarde stijgt voor een l|"-buis (RCA
type 8051) tot 43 dB. Daarbij wordt deze buis zonder apertuurcorrectie bedreven. De
waarden gelden daarom voor dezelfde modulatiediepte. Bij een l|"-buis is de capaciteit
aan de ingang van de videoversterker 8 pF groter dan bij een l"-buis. De hierdoor veroor
zaakte vermindering van de signaal-ruisverhouding voor hoge frequenties wordt gecom
penseerd door de grotere modulatiediepte in het uitgangssignaal. Zoals uit de bovenstaan
de gegevens blijkt, wordt zelfs een winst in signaal-ruisverhouding verkregen. De visuele
signaal-ruisverhouding is nog 6 dB beter in het signaal ten opzichte van het geval dat de
ruis een lineaire spectrale verdeling bezit. De ruis blijft daardoor onder de herkenbaarheids
grens welke bij een constante spectrale verdeling van de ruis, bij een helderheid va
150 asb voor de helderste delen van het beeld, bij normale kijkafstand en voor een grijs
niveau van 10 asb op ongeveer 41 dB ligt. De vidiconcamera levert tegenwoordig de beste
signaal-ruisverhouding van alle televisiecamera’s. De traaghe-dseffecten van het vidicon
met antimoniumsulfidelaag beperken echter de algemene toepassing in studiocamera’s.

14.6. SIGNAALFOUTEN (STOORSIGNALEN)

14.6.1. Landingsfouten
Als de elektronen aan de rand van de trefplaat niet precies loodrecht neerkomen, wordt het
beeldsignaal kleiner naarmate de aftaststraal dichter aan de rand van het beeld komt. Bij
constante verlichting en constante laagdikte in alle delen wordt het signaal aan de rand
10 tot 30% kleiner ten opzichte van het midden van de trefplaat. Het signaal dat voor een
gemiddelde lijn ontstaat, wordt getoond in fig. 14.9. Door een speciale vormgeving van het
spoelensysteem kan men dit storende effect voor het grootste deel vermijden. Hierbij zijn
de plaats en de lengte van de afbuig- en focusseerspoelen ten opzichte van het vidicon be
langrijke factoren. In het vlak van de trefplaat moet het focusseerveld een zeer bepaalde
divergentie bezitten. Bij een voorstel van RCA heeft men de focusseerspoel direct om de
buis aangebracht en de afbuigspoelen daarbuiten. Het voorste uiteinde van de focusseer169
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spoel komt tot de trefplaat. Deze is omgeven door een korte tweede focusseerspoel. met be
hulp waarvan men door de opgewekte extra veldsterkte de optimale divergentie kan in
stellen. Fig. 14.14c toont de relatieve afmetingen van een dergelijk spoelensysteem. In
Engeland werd het voorstel gedaan om het net in het vidicon te scheiden van de anode en
dit een spanning te geven, die enigszins verschilt van de anodespanning. Met behulp hier
van kan men de ladingsfouten tot een minimum beperken.
Er ontstaan echter ook verschillen in de beeldsignaalamplitude ten gevolge van kleine
dikteverschillen tussen het midden en de rand van de trefplaat. Een naar de rand afnemende
laagdikte betekent een toenemende trefplaatcapaciteit en dus een afnemend signaal bij
constante belichting van de gehele trefplaat en omgekeerd.

Fig. 14.9. Het beeldsignaal bij gelijkmatig belichte fotokathode met stoorsignaal ten gevolge van
landingsfouten (U, — 750 V).
14.6.2. Geometrische fouten door afbuiging van de straal bij een zwart-witovergang
Het in fig. 14.10 weergegeven verschijnsel heeft dezelfde oorzaak als bij het beeldorticon.
Hierop werd in par. 13.5 uitvoerig ingegaan. De steilheid van de zwart-witovergang wordt
kleiner en het beeld lijkt minder scherp. Deze signaalvervorming wordt bij een anodespan
ning van 1000 V praktisch geheel vermeden, zodat men stijgtijden bereikt (0.1 ^scc.). die
ongeveer driemaal zo klein zijn als bij lage anodespanning.

14.6.3. De invloed van de donkerstroom
Tijdens de onderdrukkingsperiode levert het vidicon geen enkel signaal, zodat men zou
kunnen aannemen dat men verzekerd is van een vast potentiaalniveau waarop een klemschakeling werkt. Men moet hier echter rekening houden met de donkerstroom. die op
treedt bij volledig donkere fotogevoelige laag en normaal jngestelde elektronenstraal. De
donkerstroom wordt tijdens de terugslagtijd onderdrukt, zodat door het optreden van de
donkerstroom een extra puls ontstaat ten opzichte van de zwart-witovergang. Bij een
instelling, die geschikt is voor filmaftasters, is de donkerstroom echter slechts ongeveer
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a

b
Fig. 14.10. Geometriefouten bij verschillende spanningen van de wandelektrode en de straalanode
(beide elektroden parallel geschakeld), a. 275 V, signaalstroom 0.35 /zA; b. 800 V, signaalstroom
0,35/zA.

0.004 /zA. zodat hij slechts ongeveer 1 % van de signaalstroom bedraagt. In dit geval kan
men hem verwaarlozen. Bij toepassing in de studio treden echter ook nog grotere donkerstromen op. zodat men onder bepaalde omstandigheden met de hierdoor veroorzaakte
impuls rekening moet houden. Men klemt dus niet op het zwarlniveau maar op een vaste
spanning die overeenkomt met de onderdrukking van de elektronenslraal. Bij regeling van
de versterking in de videoversterkers zal daarom, als de puls te groot is. ook het zwartniveau enigszins variëren, als het opgenomen beeld een zo groot contrast heeft, dat zwart
in het beeld overeenkomt met een signaal van meer dan 1 % van het maximale signaal. Een
mogelijkheid om dit te voorkomen, bestaat hieruit, dat men tijdens de terugslag een compensatiepuls toevoert, waarvan de amplitude overeenkomstig de donkerstroom moet
worden ingesteld. De grootte van de donkerstroom is ook nog afhankelijk van de tempera
tuur van de trefplaat. zodat het noodzakelijk kan worden om deze te koelen, als de donker
stroom constant moet blijven. Dit wordt zonder meer vereist als men het vidicon wil toe
passen in een kleurencamera. Bij een buis type 7038 van RCA neemt de donkerstroom
ongeveer een factor 3 toe als de temperatuur stijgt van 30 tot 40°C en een factor 6 als de
temperatuur stijgt van 30 tot 50°C. Een regeling van de compensatiepuls als functie van de
temperatuur zou mogelijk zijn. Een dergelijke automatische schakeling zou echter iedere
maal bij het verwisselen van het vidicon opnieuw moeten worden ingesteld.
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14.7. STOORPULSEN TEN GEVOLGE VAN DE AFBU 1GSCHAKELINGEN

Door de afbuigschakelingen worden relatief grote spanningspieken in de afbuigspoelen
opgewekt. Bij camera's met afbuigschakelingen. die met buizen zijn uitgevoerd, ongeveer
500 V voor de horizontale afbuiging bij toepassing van normale spoelensystemen. Bij
camera’s met getransistoriseerde afbuigschakelingen bedragen ze maximaal 100 V. De
afbuigspoelen, waarin deze spanningen optreden, bevinden zich vlak bij de trefplaat en
kunnen hier gemakkelijk spanningspulsen op laten ontstaan die principieel niets met het
beeldsignaal te maken hebben. Door zeer goede opstelling en afscherming kunnen ze voor
het grootste deel goed gecompenseerd worden. Dergelijke spanningspulsen kunnen de
potentiaal, waarop de klemschakeling in de videoversterker werkt, sterk beïnvloeden. Het
is hierdoor mogelijk dat het signaal niet meer op zwart maar op een of andere van zwart ver
schillende waarde geklemd wordt. In dit geval zal het zwartniveau bij regeling van de ver
sterking nog extra variëren. Het is daarom noodzakelijk om goed op deze spanningspieken
te letten.

14.8. DE SPECTRALE GEVOELIGHEID VAN DE FOTOGEVOELIGE LAAG

De spectrale gevoeligheid van een laag SbzSj voor een equi-energiespectrum wordt ge
toond in fig. 14.11. In deze figuur is tevens de kromme voor een infraroodgevoelig resistron
(PTW, Duitsland) opgenomen. Met een buis met een dergelijke spectrale verdeling
kan men beelden opnemen met voor het oog onzichtbare straling, dus in het donker.
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Fig. 14.11. Relatieve spectrale gevoeligheid van een normaal en een infraroodgevoelig vidicon van
de PTW (Wiesbaden, Duitsland).
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14.9. DE KARAKTERISTIEK VAN HET VIDICON

Fig. 14.12 toont voorbeelden van uitsturingskarakteristieken van een vidicon. De karak
teristieken zijn sterk gekromd en vereisen bij directe (life) opnamen met een contrast van
50:1 tot 100:1 geen extra correctie. Indien men een zeer goede gradatie wil bereiken, is een
correctie op een constante y-waarde van 0,5 of 1 aan te bevelen. In het laatste geval kan men
met behulp van een normale y-correctieschakeling, die het mogelijk maakt de y van de ver//A
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Fig. 14.12. De karakteristiek van een ‘Resistron’ van PTW bij verschillende spanningen van de
signaalelektrode.
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Fig. 14.13. Een ‘live’-opname meteen vidicon 7735 van RCA.
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sterker te variëren tussen 0.4 en 1. een beeldcontrast van 120:1 tot 10:1 veranderen in een
voor de beeldbuis optimaal contrast van 50:1. Hierbij wordt verondersteld dat de karak
teristiek kwadratisch is. Ten gevolge van de gunstige karakteristiek verkrijgt men met het
vidicon ook zonder y-correctie al beelden met een zeer goede gradatie (fig. 14.13). De
tegengestelde kromming van de beeldbuiskarakteristiek wordt zeer goed gecompenseerd.

14.10. HET VIDICON IN WERKING

14.10.1. De spanningen, veldsterkten en de vormgeving van het spoelensysteem
Bij een l"-buis bedraagt de magnetische inductie in de focusseerspoel ongeveer 4- 10-3
Wb/m2 bij een anodespanning van omstreeks 300 V en ongeveer 8- 10-3 Wb/m2 bij een
anodespanning van 1000 V.
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Fig. 14.14. Voorbeelden van verschillende spoelensystemen voor het 1 "-vidicon. a. Systeem van
Femseh GmbH met nafocusseerspoel; b. eenvoudig systeem voor industriële camera’s; c. systeem
van RCA met zeer kleine landingsfouten.
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Bij de l|"-buis van RCA, type 8051 is de cilindrische anode in twee delen gesplitst. Het
voorste gedeelte, dat zich over ongeveer een tiende van de totale lengte van de cilindrische
anode uitstrekt, wordt op 1400 V gezet, het resterende deel op 900 V. Met een spanning
van 1400 V wordt een grotere veldsterkte voor de trefplaat verkregen, hetgeen de noodzakekelijke scherpte van de straal garandeert. Het focusseerveld en de anodespanning moeten
evenals bij het beeldorticon zeer goed gestabiliseerd zijn.
Er bestaan een aantal verschillende uitvoeringen van het spoelensysteem. De afmetingen
en de positie ten opzichte van de buis worden bepaald door de wens een zo groot mogelijke
scherpte in het midden en aan de rand en een zo gelijkmatig mogelijk signaal te verkrijgen.
Fig. 14.14 toont drie uitvoeringsvormen van een spoelensysteem, die gedeeltelijk door
de RCA ontwikkeld zijn.

14.10.2. De straalonderdrukking
De signaalopwekking moet gedurende de terugslag van de elektronenstraal onderdrukt
worden. Voor de onderdrukking kan men aan de kathode positieve pulsen met een am
plitude van ongeveer 30 VM toevoeren. Het is ook mogelijk een negatief signaal toe te
voeren aan de Wehneltcilinder. In dit geval moe.t de pulsamplitude 100 V„ bedragen. De
lagere spanning, die nodig is bij kathodesturing, wordt verklaard doordat de kathode
enerzijds ten opzichte van de Wehneltcilinder positief gestuurd wordt waardoor de straal
stroom kleiner wordt. Anderzijds wordt in dit geval, als de signaalelektrode zich bijvoor
beeld op een positieve spanning van 20 V ten opzichte van de kathode bevindt, deze laatste
gedurende de onderdrukkingstijd positief ten opzichte van de signaalelektrode. Dit be
tekent dat er. ook als de elektronenstraal niet geheel onderdrukt is, geen elektronen meer op
de trefplaat kunnen landen.
14.10.3. De correctie van signaalfouten
Indien een signaalfout (par. 14.6) optreedt, die veroorzaakt wordt door ongelijkmatig
heden in de laag of door de uitvoering van het spoelensysteem, heeft het zin om een
foutcorrectie toe te passen. De afname van het signaal naar de rand ten gevolge van de
ladingsfouten verloopt bij gelijkmatige laagdikte van uit het midden parabolisch. Hij wordt
gecorrigeerd door horizontale en verticale synchrone paraboolspanningen tussen de tref
plaat en de kathode aan te brengen. Maximaal zijn hiervoor spanningen van 10 Vtt nodig.
Een sturing van de spanning van de trefplaat ten opzichte van de kathode is niet mogelijk,
omdat hierop de versterker wordt aangesloten. Men stuurt daarom het gehele elektronen
kanon. Daar het beeldsignaal bij onvoldoende correctie naar de rand toe afneemt moet de
spanning tussen kathode en trefplaat naar de rand toenemen. De parabolische spanning
moet daarom een zodanige polariteit bezitten, dat ze in het midden van de lijn bijvoorbeeld
haar positieve maximum bereikt.
Men tracht tegenwoordig de dikte van de fotogevoelige laag over het gehele gebruikte
oppervlak zo constant mogelijk te maken, om een eenduidige beeldfoutcompensatie te
verkrijgen, waarvan de dimensionering bij gegeven werkspanningen alleen nog maar be-
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paald wordt door de uitvoering van het spoelensysteem. Dit vereenvoudigt het verwisselen
van buizen en is vooral bij kleurencamera’s met drie vidicons een eerste vereiste, als men
kleurfouten wil vermijden.

14.10.4. Nafocussering
Bij de gebruikte spoelensystemen valt het vlak van optimale scherpte van de straal voor het
midden van het beeld niet samen met dit vlak in de hoeken. Door de elektronensnelheid te
regelen kan deze fout gecorrigeerd worden. Om een sturing mogelijk te maken zonder de
veldsterkte voor de trefplaat te beïnvloeden, heeft men buizen ontwikkeld met in twee
delen gesplitste cilindrische anode. De scheiding is aangebracht op ongeveer een derde van
zijn lengte gerekend van het elektronenkanon. Hieraan wordt de parabolische correctiespanning toegevoerd. Tevens wordt hierdoor echter de situatie gunstiger voor het ont
staan van stoorsignalen door het overspreken van terugslagpulsen van afbuigschakelingen
op de trefplaat. Betere resultaten bereikt men met elektromagnetische nafocussering. Door
een kleine extra focusseerspoel (fig. 14.14) wordt een bij benadering parabolisch met de tijd
verlopende stroom gestuurd, zodat de brandpuntsafstand van de magnetische lens
synchroon met de aftasting varieert. De noodzakelijke veld variatie bedraagt ongeveer
2a 3% van de veldsterkte in de focusseerspoel. Hiermee is het mogelijk de modulatiediepte
aan de rand bij 5 MHz ongeveer 10 a 20% ten opzichte van de in het midden van het beeld
bereikte waarde, te vergroten. De tegenwoordig bereikte waarde bedraagt ongeveer 60%
van de waarde in het centrum van het veld.
14.10.5. Inbranden
Bij het vidicon bestaat evenals bij het beeldorticon gevaar voor het inbranden van een stil
staand beeld. De grootte van de overblijvende verandering van de trefplaat kan voor ver
schillende exemplaren aanzienlijke verschillen vertonen. Na drie minuten werking met een
stilstaand testbeeld en normale uitsturing bedraagt het resterende signaal, waarvan de
polariteit omgekeerd is ten opzichte van het normale beeldsignaal, tussen 1 en 8% indien
de trefplaat nadien gelijkmatig verlicht wordt met het voor wit noodzakelijke lichtniveau.
Het restsignaal wordt kleiner als de trefplaatspanning afneemt (instelling op kleinere ge
voeligheid) en verdwijnt normaliter na enige tijd bij gelijkmatige belichting van de fotogevoelige laag. Bij buizen die zeer snel inbranden, verdwijnt het ingebrande beeld ook weer
snel.

14.11. HET PLUMBICON

14.11.1. Eigenschappen
Door Philips werd een halfgeleider-opnamebuis met een gevoelige laag van loodoxyde. het
plumbicon. ontwikkeld. Ze verschilt van het vidicon met antimoonsulfidelaag door het
veel minder optreden van traagheidsverschijnselen. De buis is geschikt voor directe (life)
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opnamen en vertoont geen merkbaar vegen bij de met het oog op de beeldcontinuïteit toe
laatbare bewegingssnelheden. Het restsignaal bedraagt 40 msec. na de belichting nog onge
veer een vierde van de waarde van het vidicon 7735 A bij een verlichtingssterkte van 20 lux
op de fotogevoelige laag (fig. 14.6). Na 100 msec. is het restsignaal praktisch tot 0 gedaald.
Het nalichten is bijna niet afhankelijk van de verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag
en neemt in tegenstelling tot het vidicon enigszins af bij afnemende verlichting. De donkerstroom is ongeveer een orde van grootte kleiner dan bij het vidicon en daarom te verwaar
lozen.
De modulatiediepte bedraagt zonder apertuurcorrectie ongeveer 35% bij 5 MHz en een
signaalstroom van 0,35 /zA. Ze wordt beperkt door de eigenschappen van de fotogevoelige
laag. Daarom is de invloed van een hogere anodespanning op deze waarde betrekkelijk
klein en bedraagt maximaal ±5%. De in bijna verticale richting verkregen modulatie
diepte bedraagt ongeveer 30%.
De karakteristiek wordt getoond in fig. 14.15. Bij een signaalstroom van 0,35 /zA is deze ’
praktisch lineair, zodat bijna altijd een gammacorrectie in de versterker noodzakelijk zal
zijn. De nagenoeg lineaire karakteristiek maakt het plumbicon uitermate geschikt voor
kleurenopnamen.
De signaal-ruisverhouding wordt evenals bij het vidicon bepaald door de versterker.
Ten gevolge van de noodzakelijke gammacorrectie en apertuurcorrectie is hij bij hetzelfde
uitgangssignaal kleiner dan bij het vidicon.
Voor het verkrijgen van een uitgangsstroom van 0,35 /zA is een verlichtingssterkte van
de fotokathode van ongeveer 4 lux nodig. Hierbij is de grootte van het optische beeld op de
fotokathode 12x16 mm. In vergelijking met het beeldorticon komt dit ongeveer overeen
met een verlichtingssterkte van de fotokathode van een beeldorticon van 1 lux. Deze ver
lichtingssterkte is ongeveer noodzakelijk voor het volledig uitsturen van een 4|"-beeldorticon met grote trefplaatcapaciteit. De gevoeligheid van het plumbicon is dus te verge0,8
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Fig. 14.15. De karakteristiek van een plumbicon.
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lijken met die van de 4|"-buis. De visuele signaal-ruisverhouding is bij het plumbicon
echter hoger dan bij een beeldorticon, als we een signaalstroom van 0,35 /zA aannemen.
Men kan ook nog een signaalstroom van 0.2 //A toepassen. In dit geval bedraagt de nood
zakelijke verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag slechts 2,5 lux. De gevoeligheid
komt dan ongeveer overeen met die van het beeldorticon type OS 20 F van de Duitse firma
Femseh GmbH.
Alle hier opgegeven getallen zijn gemiddelde waarden. In feite kunnen de waarden van
buis tot buis aanzienlijke verschillen vertonen.
Fig. 14.16 toont van rechts naar links een l|"-vidicon type 8051. een Philips plumbicon.
een vidicon van RCA type 7038 en een vidicon van de GEC met elektrostatische afbuiging
en focussering. De definitie van deze laatste buis in lijnen uitgedrukt is ongeveer de helft
van die van een buis met elektromagnetische afbuiging en focussering. Voor speciale
industriële toepassingen worden vidicons met een diameter van
vervaardigd.

Fig. 14.16. Verschillende typen vidicons.

14.11.2. Het bloomingeffect
Een groot nadeel van het plumbicon is het zgn. ‘bloomingeffect’. Hel treedt op zodra de
verlichtingssterkte op een bepaalde plaats in het beeld stijgt boven de waarde, waarvoor de
ingestelde straalstroom nog voldoende groot is om de trefplaat volledig op te laden. Het
beeldsignaal zelf wordt door de straalstroom begrensd. Zodra een te grote verlichtings
sterkte optreedt, neemt het signaal enigszins af, en houdt deze waarde ook als de verlich178

tingssterkte nog verder toeneemt. Na het einde van de belichting wórdt het signaal niet
onmiddellijk nul. maar blijft met volle amplitude nog gedurende enekele rasters staan. Het
neemt dan eerst enigszins toe en daalt daarna pas tot nul. Fig. 14.17 toont het signaalverloop gedurende l,4 sec. De verticale onderdrukkingspulsen zijn niet getoond. De be
lichting duurt 1,2 sec. De nawerkingstijd bedraagt 140 msec. oftewel 7 rasters. De signaalbegrenzing ontstaat doordat de straalstroom afneemt tot 2/3 van de waarde, die nodig is
voor een totale oplading van de trefplaat. De verlichtingssterkte was slechts 1,5 x de
maximale waarde. Het beschreven gedrag van de trefplaat is in het beeld op de volgende
manier zichtbaar.

oversturingsniveau

duur van het nalichten
7 rasters
zwartnivcau

—--------- 1.2 sec.--------- *1
tijdsduur van de belichting
Fig. 14.17. Het becldsignaal van het plumbicon bij een oversturing van de karakteristiek van 50%.
Bij bewegende voorwerpen met glanzende oppervlakken waarbij geen volledige op
lading wordt bereikt tijdens het aftasten, treedt een hinderlijk, scherp begrensd wit na
lichten op. Dit is zowel in een zwart-wit als in een kleurenbeeld zichtbaar. Glanzende
reflecterende oppervlakken moeten dus bij toepassing van een plumbicon zorgvuldig
vermeden worden. Momentele reflecties van schijnwerperlicht op bewegende voorwerpen
vallen echter, als hierbij het bloomingeffect optreedt, minder op dan de zwarte halo bij
toepassing van een camera met beeldorticon. In ieder geval treedt een zwarte halo bij een
beeldorticon pas bij relatief veel grotere oversturing op dan het bloomingeffect bij het
plumbicon (par. 13.5.).
Het beschreven effect kan men verminderen, als het mogelijk is de straalstroom aan
zienlijk groter te maken dan noodzakelijk is voor het opladen van de trefplaat voor de
lichtste delen van een beeld met normale helderheid. Bij een plumbicon kan men, zoals bij
het vidicon beschreven is, de straalstroom groter instellen zonder noemenswaardige
invloed op de beeldscherpte, indien het net in het plumbicon op een hogere potentiaal
wordt gebracht dan de cilindrische anode. De ontwikkeling van het plumbicon gaat ook
in deze richting. In ieder geval zal men nauwelijks een waarde kunnen instellen die 3-5 x
groter is dan de waarde die minimaal noodzakelijk is voor het opladen van de trefplaat voor
de helderste beelddelen in een normaal beeld. Dit betekent dat bij een 3-5-voudige overbe
lichting nog een volledige oplading bereikt kan worden. De helderheid van reflecties kan
echter aanzienlijk groter worden dan 5 x de helderheid van de lichtste delen van het beeld.
Daarom moeten, ook als de straalstroom op de bovengenoemde waarde kan worden inge
steld, glanzende oppervlakken zo veel mogelijk worden vermeden.
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14.11.3. De donkerstroom en de signaalstroom
Fig. 14.18 toont de toename van de signaalstroom als functie van de spanning van de sig
naalelektrode. Bij 100V bereikt hij praktisch zijn verzadigingswaarde. De donkerstroom
toont hetzelfde verloop. Normaliter wordt het plumbicon bedreven met een signaalelektrodespanning van 50 V.
Het bloomingeffect wordt minder als men een signaalelektrodespanning van 30 a 35 V ge
bruikt. Men moet hierbij een klein verlies aan gevoeligheid accepteren. Bij te laag ingestelde
spanning kunnen echter stoorsignalen optreden, die met toenemend beeldsignaal groter
worden (zgn. multiplicatieve stoorsignalen). Het beeldsignaal neemt dan van het midden
naar de rand van het beeld toe, als de fotogevoelige laag egaal verlicht wordt. Dit wordt ge
toond in fig. 14.19.
Het plumbicon wordt normaliter zover uitgestuurd, dat het uitgangssignaal voor een
gelijkmatig helder beeldvlak (wit) ongeveer 0,3 /zA bedraagt. De noodzakelijke verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag bedraagt dan ongeveer 5 lux. De traagheid (het vegen bij
bewegende beelden) is dan voldoende klein. In de chrominantie-kanalen van een kleurencamera met vier buizen zijn de beeldsignalen meestal veel kleiner. Er ontstaat dan sterker
vegen, dat tenslotte niet meer acceptabel is. De onderste grens van de beeldsignaalamplitude ligt bij ongeveer 0,05 /zA.
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Fig. 14.18. De signaalstroom en de donkerstroom van het plumbicon als functie van de spanning
van de signaalelektrode. Bij de meeste buizen is de donkerstroom aanzienlijk lager (< I nA).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 14.19. Het beeldsignaal van het plumbicon gedurende een lijn in het midden van het beeld bij
gelijkmatige belichting van de fotokathode. a. Maximale belichting, signaalelektrodcspanning
50 V. zeer klein stoorsignaal; b. minimale belichting, signaalelektrodcspanning 50 V; c. maximale
belichting, signaalelektrodcspanning 25 V, groot stoorsignaal.
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15. DE SEC-BUIS

15.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een opnamebuis behandeld, die de naam SEC-buis heeft gekregen.
De afkorting SEC betekent Secondary Electron Conduction. In de SEC-buis wordt ge
bruik gemaakt van de hoge secundaire emissiefactor in dunne lagen van een isolator met
een zeer kleine dichtheid. Hij werd voor het eerst beschreven door Goetze in 1962.

15.2. HET PRINCIPE

Fig. 15.1 toont een uitvoering van de buis door de Physikalisch-technische Werkstatten in
Wiesbaden (Duitsland). De buis bevat een beeldomzetter, evenals bij het beeldorticon, en
een afbuiggedeelte. Evenals bij het beeldorticon bevindt de trefplaat zich tussen deze twee
delen in. De beeldomzetter. die magnetisch of statisch gefocusseerd kan zijn, beeldt het
emissiebeeld van de fotokathode scherp af op de trefplaat. De elektronen bereiken de tref
plaat met een energie van 6 tot 10 keV en maken een veelvoud van secundaire elektronen
vrij.

Fig. 15.1. De SEC-buis van de PTW met elektrostatische afbeelding (rechts afbeeldruimte. links
elektronenkanon en elektrostatische lens in het afbuiggedeelte).
In fig. 15.2 is de opbouw van de trefplaat te zien. Ze bestaat uit een drager van aluminiumoxyde (AI2O3) van 0,7 firn dikte. Hierop is een aluminiumlaag van dezelfde dikte opge
dampt. die dienst doet als signaalelektrode. Hierop bevindt zich een 10 tot 20 /zm dikke
laag kaliumchloride (KC1), een isolator. Deze laag is zo poreus, dat ze maar 1 a 2% van de
dichtheid van kaliumchloride heeft. Deze laag heeft in de SEC-buis dezelfde functie als de
halfgeleiderlaag in een vidicon met een trefplaat van antimoonsulfide.
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Fig. 15.2. De opbouw van de trefplaat van een SEC-buis.
Op de signaalelektrode staat een gelijkspanning van 10 tot 30 V. Op het moment van
aftasten wordt het oppervlak van de KCl-laag geladen tot de potentiaal van de gloeikathode. die de elektronen voor de aftaststraal levert. De kathode bevindt zich op een spanning
van 0 volt. Hierdoor ontstaat in de signaalelektrode een elektrisch veld, zodat de elektro
nen, die door secundaire emissie veroorzaakt worden in de poriën van de KCl-laag, in de
richting van de trefplaat versneld worden en hierop terecht komen. Afhankelijk van de ver
lichting van de verschillende delen van de trefplaat wordt hij gedurende de tijd tussen twee
opvolgende aftastingen meer of minder negatief geladen. Op het moment van de aftasting
wordt het oppervlak van de KCl-laag weer op kathodcpotentiaal gebracht. De integreren
de condensator wordt in zeer korte tijd ontladen. Hierdoor ontstaat een stroompuls in de
belastingsweerstand. Dit veroorzaakt het beeldsignaal. De amplitude van het beeldsignaal
wordt bepaald door het verschil in lading vlak voor en vlak na de aftasting. Dit proces is
hetzelfde als bij het vidicon. Bij de SEC-buis heeft het ladingstransport plaats door de
secundaire elektronen in de poriën van de KCl-laag. bij het vidicon daarentegen in de geleidingsband van de halfgeleiderlaag.
De in fig. 15.2 getekende netelektrode dient om de aan het oppervlak door de aftaststraal
vrijgemaakte secundaire elektronen op te vangen. Indien de energie van de elektronen van
de aftaststraal groter wordt dan 15 eV, wordt de secundaire emissiefactor groter dan 1. In
dien het net een hogere spanning heeft dan 4- 15 V, wordt het oppervlak van de trefplaat
positief opgeladen, tot de veldsterkte tussen de trefplaat en het net 0 geworden is. De
elektronen worden dan niet meer versneld in de richting van de trefplaat. Bij het normale
gebruik van de buis bevindt het net zich op een spanning van + 15 V, zodat het oppervlak
van de trefplaat niet positief opgeladen kan worden. Eventueel vrijgemaakte secundaire
elektronen vallen op de trefplaat terug.
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15.3. DE KARAKTERISTIEK

Bij een bepaalde waarde van de fotostroom is de secundaire emissiefactor afhankelijk van
twee factoren:
1. De spanning van de signaalelektrode;
2. De versnellingsspanning van de primaire elektronen.
Fig. 15.3 toont het verloop van de secundaire emissieversterking als functie van de
spanning van de signaalelektrode. Bij 35 V wordt een versterking van ongeveer 200 maal
bereikt. Ter vergelijking zij vermeld, dat de secundaire emissiefactor bij de trefplaat van
het beeldorticon gemiddeld bij 4 ligt. Op grond van de kromme van fig. 15.3 kan men een
schatting maken van het verloop van de uitsturingskarakteristiek van de SEC-buis. Het
spanningsverschil tussen het oppervlak van de KCl-laag en de trefplaat neemt met toe-
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Fig. 15.3. De secundaire emissieversterking als functie van de signaalelektrodespanning van een
SEC-buis.
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Fig. 15.4. De karakteristiek van een SEC-buis over 4| decade van de belichting.
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nemende ontlading af en hiermee dus ook de secundaire emissiefactor. Bij toenemende
belichting van de fotogevoelige laag zal daarom de differentiële versterking van de laag
steeds kleiner worden, tot tenslotte de trefplaat bij voldoende sterke belichting vlak voor
de volgende aftasting bijna de potentiaal van de gloeikathode bereikt. De differentiële ver
sterking is dan gelijk aan 0. Uit deze overweging volgt dat de karakteristiek bij zeer lage
verlichtingssterkte praktisch lineair zal verlopen en met toenemende belichting steeds meer
gebogen wordt. Fig. 15.4 toont de karakteristiek over 44 decade van de belichting. De ver
lichtingssterkte is uitgezet in lux en de signaalstroom in ^A. Tot een signaalstroom van 0,1
pA heeft de karakteristiek praktisch een helling met een tangens gelijk aan 1. Daarboven
buigt ze steeds verder af. Bij een hogere spanning van de signaalelektrode wordt het lineaire
deel ten opzichte van de signaalstroom groter, bij lagere spanning kleiner.

15.4. DE SIG NAAL-RUISVERHOUDING

Er zijn twee factoren maatgevend voor de signaal-ruisverhouding in het signaal van de
SEC-buis:
1. de statistische fluctuaties in de fotostroom;
2. de ruisbijdrage, die de versterker levert.
De ruis in de fotostroom is gelijkmatig verdeeld over alle frequenties. De ruis, die door
de versterker wordt veroorzaakt, heeft een driehoekige frequentiekarakteristiek (zie par.
10.5). Bij wit in het signaal treedt overwegend de eerstgenoemde, bij zwart de laatstgenoem
de ruis op.
De amplitude van de ruis in de signaalstroom van de SEC-buis is evenredig aan de
wortel uit het beeldsignaal. Dit in tegenstelling tot het beeldorticon, waarbij de amplitude
van de ruis bij een gegeven optimale instelling van alle parameters voor een bepaalde
maximale belichting van de fotokathode. praktisch onafhankelijk is van de grootte van het
beeldsignaal. Dit heeft tot gevolg dat bij dezelfde signaal-ruisverhouding in het signaal voor
wit de gewogen (visuele) signaal-ruisverhouding bij volledige y-correctie (gamma = 0,5) bij
de SEC-buis ongeveer 6 dB beter is dan bij het beeldorticon, als men werkt in het rechte deel
van de karakteristiek.
Bij een fotostroom van 1 nA voor wit ontstaat er zonder gammacorrectie bij een band
breedte van 5 MHz een signaal-ruisverhouding in het signaal van 28 dB.
De signaal-ruisverhouding in het uitgangssignaal van de voorversterker is bij een ruisvrij
ingangssignaal ongeveer 10 dB beter dan de voor een fotostroom van 1 nA berekende waar
de. Dit geldt voor een bandbreedte van 5 MHz. Bij een frequentiebandbreedte van 1 MHz.
zoals bijv, voorkomt in de kleurkanalen van een YRGB-kleurencamera, is bij de genoemde
fotostroom de ruis van de versterker, met het oog op de driehoekige frequentiekarakteris
tiek, te verwaarlozen.
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15.5. DE LICHTGEVOELIGHEID

Fig. 15.5 toont het verband tussen de secundaire emissieversterking en de energie van de
foto-elektronen in keV. Bij het passeren van de dragerlaag en de signaalelektrodelaag ver
liezen ze ongeveer 2 keV van hun energie. Deze spanning moet dus minstens aangelegd
worden wil men versterking krijgen. Met toenemende spanning stijgt de versterking en be
reikt tenslotte een maximum bij ongeveer 8 keV.
Zoals reeds werd vermeld, kan de beeldomzetter van de SEC-buis zowel met magnetische
als met statische focussering worden uitgevoerd. Bij een statische fbcussering zijn de grootte
en de scherpte van de afbeelding onafhankelijk van de versnellingsspanning van de elektro
nen en worden deze factoren slechts bepaald door de geometrische verhoudingen van de
elektroden van de beeldomzetter. Men kan dus op grond van de kromme in fig. 15.5 de
gevoeligheid van de buis regelen door de keuze van de versnellingsspanning. Deze regeling
kan bij variërende verlichtingssterkte van de fotogevoelige laag automatisch uitgevoerd
worden.
De gevoeligheid kan op de volgende manier geschat worden. De kathodegevoeligheid
moet ongeveer gelijk gesteld worden aan die van het beeldorticon en bedraagt dus ongeveer
50 /zA/lumen. Met een multi-alkalikathode kan men ongeveer de dubbele waarde bereiken.
Dat wil zeggen dat de gevoeligheid met een factor 2 toeneemt. Indien de secundaire emissiefactor 100 bedraagt, komt dit dus overeen met 5 - 103 ^A/lumen. Voor een uitgangssignaal
van 0.1 /zA is dan 2- 10"5 lumen noodzakelijk. Bij een kathode-oppervlak van 2 cm2, uit
gaande van het gebruikte oppervlak van de fotogevoelige laag van het plumbicon, komt dit
overeen met een verlichtingssterkte van 1 lux. Dat is 1/16 deel van de verlichtingssterkte.
die het plumbicon nodig heeft voor een uitgangssignaal van 0.1 /zA. De signaal-ruisverhouding in het signaal van het plumbicon voor wit bedraagt dan echter ongeveer 38 dB,
waarbij de weegfactoren voor het plumbicon en de SEC-buis ongeveer even groot zijn.
Bij een vergelijking met het beeldorticon komen we tot de volgende waarden. Met
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Fig. 15.5. De relatieve secundaire emissieversterking als functie van de energie van de foto-elektronen in KeV.
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0,02 mL wordt bij een spanning aan het net van het beeldorticon van 2 V een signaal-ruisverhouding in het signaal van ongeveer 27 dB bereikt. Dit is ongeveer dezelfde waarde als
bij de SEC-buis. Zonder rekening te houden met de voorversterker ontstaat echter een
verschil in waardering (weegfactor) van 6 dB ten gunste van de SEC-buis. Hieruit volgt
bij gelijke gevoeligheid van de fotokathoden een ongeveer 4 x zo grote gevoeligheid van de
SEC-buis bij gelijk gewaardeerde signaal-ruisverhouding. Afhankelijk van de instelling van
de buisparameters kan het gedrag van de gevoeligheden, gemeten ten opzichte van dezelfde
visuele signaal-ruisverhouding, naar de ene of de andere kant verschuiven.

15.6. ENKELE VOOR- EN NADELEN

Het belangrijke voordeel boven alle ander opnamebuizen is de grote lichtgevoeligheid. Een
tweede belangrijk voordeel is, dat het elektronische mechanisme in de trefplaat ook bij nog
zeer kleine signaalstromen praktisch vrij is van traagheidsverschijnselen. die het vegen van
bewegende voorwerpen veroorzaken. De buis is daarom, eventueel de signaal-ruisverhouding buiten beschouwing gelaten, zeer geschikt voor lage lichtniveaus. Een verder voordeel
is, dat bij oversturing van de karakteristiek geen haloverschijnselen optreden, als de straal
stroom voldoende ruim is ingesteld. Bij een te klein ingestelde straalstroom, dus bij onvol
komen oplading van de trefplaat. toont de buis hetzelfde gedrag als het plumbicon. Uit de
karakteristiek van de buis kan men echter concluderen, dat men de straalstroom slechts op
ongeveer 5 x zo grote waarde moet instellen, om een onvolledige oplading te voorkomen.
Als de signaalstroom voor wit namelijk 0,1 gA bedraagt, neemt de signaalstroom ook bij
willekeurig hoge verlichtingssterkte niet toe boven de 0,5 /zA.
Tegenover de voordelen staan nog enkele nadelen, die de toepassing van de buis in de
studio nog in de weg staan. Bij dezelfde grootte van de trefplaat is de modulatiediepte bij
5 MHz aanzienlijk kleiner dan bij het vidicon. Aangezien met het oog op de hoge versnellingsspanning van de foto-elektronen een statische focussering gewenst is, ontstaan er nog
problemen met de geometrie en met storende signalen. Tevens toont het beeld een enigszins
storende structuur als de trefplaat klein is. Deze structuur wordt minder met afnemende
signaalelektrodespanning en kan tenslotte bij voldoend grote trefplaat verwaarloosd
worden.
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16. HET SICON

Een andere opnamebuis. die thuis hoort in de familie der halfgeleiderbuizen, is de zich
nog in het ontwikkelingsstadium bevindende silicium-opnamebuis van de Amerikaanse
Bell Telephone. het sicon. Het verschil met het normale vidicon met antimoonsulfide als
halfgeleider ligt slechts in de trefplaat. In fig. 16.1 wordt de samenstelling hiervan getoond.
Voor het integreren van de lading wordt een groot aantal van elkaar geïsoleerde siliciumfotodioden gebruikt. In een proefexemplaar bedraagt hun aantal 540 x 540 stuks: 540 in
horizontale en 540 in verticale richting. De dioden zijn in sperrichting aangesloten en heb
ben een zeer kleine sperlaagcapaciteit.
De drager van de trefplaat is n-type silicium. Op de aftastzijde is siliciumoxyde aange
bracht. dat de elektronen van de aftaststraal isoleert ten opzichte van de drager. In de
siliciumoxydelaag bevinden zich 540 x 540 gaatjes. Voor het vormen van de p-type gebied
jes wordt via deze gaatjes borium op de drager opgedampt. Een goudlaag, die telkens con
tact maakt met de p-type gebiedjes, vergroot het trefvlak van de aftaststraal. De aftaststraal
brengt de linkerkant van de diode op kathodepotentiaal als hij over de goudlaag strijkt.
De n-type laag bevindt zich op een spanning van 5 tot 10 V, zodat de dioden op het moment
van aftasten maximale voorspanning hebben.
Het op te nemen beeld wordt optisch afgebeeld op de drager. Afhankelijk van de licht
intensiteit kunnen meer of minder elektronen de sperlaag van de fotodioden passeren, zodat
de sperlaagcapaciteit gedurende de tijd tussen twee aftastingen meer of minder ontladen
wordt. De stroomstoot, die ontstaat door het bijladen tijdens de aftasting, wekt het beeldsignaal op. Dit beeldsignaal wordt, evenals bij het normale vidicon. afgenomen van een

p—30 /zm-—
gouden contactnng
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Fig. 16.1. De opbouw van de trefplaat van een siconbuis van Bell Telephone in Amerika.
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weerstand in de stroomkring van de signaalelektrode.
De spectrale gevoeligheid van deze buis bereikt in het infraroodgebied bij 850 nm een
maximum. De gevoeligheid in het zichtbare gebied van 400 tot 700 nm moet groter zijn dan
de gevoeligheid van iedere andere opnamebuis. De uitsturingskarakteristick is lineair. Het
uitgangssignaal kan tot 1 /zA bedragen. De minimaal bereikbare stijgtijd van het beeldsignaal wordt beperkt door het aantal fotodioden langs een lijn. Een tweede mogelijke beper
king kan de lekstroom zijn van de ene diode naar de andere. Deze wordt opgegeven als
5- 10~4 /zA en zou daarmee zo klein zijn dat er in 1/25 sec. geen noemenswaardig ladingsverlies optreedt. De straalscherpte kan even goed zijn als bij ieder normaal vidicon en heeft
dezelfde invloed op de scherpte van het beeld. De grootte van de buis is gelijk aan die van
een l"-vidicon.

Fig. 16.2. Een opname met een sicon.
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17. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE
EIGENSCHAPPEN DER TEGENWOORDIG MEEST
TOEGEPASTE OPNAMEBUIZEN

In het overzicht zijn de waarden aangegeven die met de in de handel verkrijgbare camera’s
bereikt worden. Men kan de eigenschappen van een opnamebuis slechts vaststellen in een
camera, die de werkwijze van de buis bepaalt. De uitvoering van het bij de buis behorende
spoelensysteem heeft altijd grote invloed op de gemeten waarden van de beeld scherpte. Niet
alleen de buis maar ook het spoelensysteem moet daarom optimale eigenschappen hebben.
Als de hier aangegeven waarden voor de modulatiediepte van het "-beeldorticon kleiner
zijn dan voor de 3"-buis, kan dat veroorzaakt worden door het ontwikkelingsstadium van
het spoelensysteem.
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18. DE KATHODESTRAALBUIS

18.1. INLEIDING

De kathodestraalbuis (Braunse buis) wordt enerzijds gebruikt als weergavebuis en ander
zijds als lichtbron in de lichtstipaftastcr, waarvan het principe in hfdst. 7 in het kort ver
klaard is. De buis bestaat uit de volgende essentiële onderdelen:
1. De kolf met de buishals;
2. Het elektronenkanon;
3. Het beeldscherm.
Bovendien horen bij de buis, evenals bij alle opnamebuizen. een afbuigsysteem en een
magnetische of elektrostatische lens voor de afbeelding van de elektroncnstraal op het
beeldscherm. Bij weergave- en aftastbuizen vindt de afbuiging altijd elektromagnetisch
plaats. Dit in tegenstelling tot kathodestraalbuizen in oscillografen. die. in verband met het
grote frequentiebereik voor de horizontale en verticale afbuiging, altijd elektrostatisch
afgebogen worden.
De volgende eisen moeten aan het weergegeven beeld en aan de beeldbuis gesteld worden:
1. voldoende scherpte;
2. voldoend grote helderheid;
3. voldoende contrast, ook bij niet geheel verduisterd vertrek;
4. lange levensduur.

18.2. BEELDBUIZEN VOOR ZWART-WITTELEVISIE

18.2.1. Inleiding
Het elektronenkanon werd reeds uitvoerig behandeld in hfdst. 5. Afhankelijk van de toe
passing worden tegenwoordig ook nog systemen met drie (triode). vier (tetrode) en vijf
(penthode) elektroden gebruikt. Triodesystemen worden overal gebruikt waar een grote
beeldscherpte van belang is zoals bij controle-ontvangers. cameramonitoren of beeldregistratiebuizen.
18.2.2. De kolf met de buishals
Fig. 18.1. toont schematisch de opbouw van een buis met afbuigsysteem en focusseermagneet. Deze laatste kan een permanente magneet zijn of, zoals bij de beeldbuizen, een spoel
waar een stroom doorheen loopt. Bij huiskamerontvangers ontbreekt de magneet. Hierin
vindt de focussering van de straal tegenwoordig alleen elektrostatisch plaats (par. 5.6). De
kolf heeft bij huiskamerontvangers doorgaans een rechthoekige vorm om zoveel mogelijk
plaats in de ontvanger te besparen. De vorm van de kolf moet zijn aangepast aan de genor-
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maliseerde hoogte-breedteverhouding van het beeld. De meeste kolven hebben tegenwoor
dig echter een hoogte-breedteverhouding van 5:4. zodat, als de volledige hoogte van de
buis gebruikt wordt, een deel van het beeld aan de rechter- en linkerrand voor de weergave
verloren gaat.
r*-b

5

^^0*

2

Fig. 18.1. Een beeldbuis met afbuigsysteem en focusseermagneet. 1. Kathode. 2. Wehneltcilinder.
3. anode. 4. focusseerspoel. 5. afbuigspoelen. 6. elektronenstraal; a. becldafstand; b. voorwerpafstand.
Bij huiskamerontvangers is de lengte van de kolf en hals van groot belang. Men streeft
er naar de diepte van de kast van de ontvanger zo klein mogelijk te maken. De totale lengte
van de buis wordt kleiner naarmate bij een bepaalde grootte van het scherm de afbuighoek
van de elektronenstraal groter gemaakt kan worden. Het scherm is zo bol. dat de buis bij
een glasdikte van ongeveer 1 cm de luchtdruk kan weerstaan. Deze bolling is relatief klein.
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De kolven worden vervaardigd van geperst glas. De lengte van een moderne 59 cm buis
bedraagt 378 mm. Fig. 18.2 geeft de belangrijkste afmetingen.
Uit deze figuur kan men de welving van het scherm ook nagaan. De maximale afbuighoek
van de elektronenstraal bedraagt bij huiskamerontvangers 110° langs de beelddiagonaal.
Het hoekpunt wordt gevormd door de rechte verbindingslijn tussen de hoeken van het
beeld (diagonaal) en het centrum van de afbuiging. Bij camerazoeker-, monitor-, aftast-,
registratie- en kleurenbecldbuizen worden nog kleinere afbuighoeken toegepast. Bij de
laatste bedraagt de hoek slechts 70°. RCA is sinds enige tijd op de markt met een 90°
kleurenbuis.

18.2.3. Het scherm van de beeldbuis
Het scherm van de beeldbuis heeft als doel de kinetische energie van de opvallende elektro
nen in licht om te zetten.
Als luminescerende stoffen worden voornamelijk sulfiden en silicaten van bepaalde
metalen (zink, cadmium, kalk e.d.) toegepast. Deze stoffen worden geactiveerd met zilver,
koper, titaan, mangaan en andere metalen. De voor de activering benodigde hoeveelheden
bedragen bij sulfiden slechts ongeveer 0.01 gewichtsprocent. De kleur is bij de diverse
stoffen verschillend en is afhankelijk van de gekozen activator. De voor zwart-witbuizen
algemeen toegepaste luminescerende stof in zinksulfide ZnS of een mengkristal (Zn :Cd)S
in een bepaalde mengverhouding. Deze stof geeft het hoogste rendement tot versnellingsspanningen van 18 kV. Zuiver met koper geactiveerd zinksulfide heeft een groene kleur
(oscillograafbuizen). met zilver geactiveerd heeft het een blauwe kleur. Met zink-cadmiumsulfide kan men. afhankelijk van de mengverhouding, alle kleuren van rood tot blauw be
reiken. In fig. 18.3 kan men nagaan hoe de kleur verandert bij een met zilver geactiveerde
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luminescerende stof als de mengverhouding van zinksulfide en cadmium sulfide verandert.
De kleur van het licht van een beeldbuis voor zwart-wittelevisie moet wit zijn met een lichte
zweem naar blauw. Dit werd gedurende een aantal jaren door een aantal proefpersonen als
gunstigste kleur ondervonden.
Een witte kleur wordt bereikt met een materiaal, dat ontstaat door menging van een
blauw en een geel oplichtende fosfor. Fig. 18.4 toont een tegenwoordig gewoonlijk ge
bruikte energieverdeling van de afgegeven lichtstroom.
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Fig. 18.4. Relatieve spectrale encrgieverdeling van het licht van een beeldbuis voor huiskameront
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De op het scherm vallende elektronen van de straal veroorzaken oplichten van de activatorcentra in het materiaal door het opwekken van secundaire emissie. Daar het aantal
evenredig is aan het aantal primaire elektronen, neemt de helderheid aanvankelijk bij
kleine stromen evenredig toe met de amplitude van de primaire elektronenstroom. Dit is
zeker het geval bij huiskamerontvangers tot een helderheid van 300 asb. In par. 7.3 werd
reeds vermeld, dat bij huiskamerontvangers praktisch slechts kleinere helderheden op
treden (tot ongeveer 150 asb) in verband met het anders optredende flikkeren van het
beeld.
Bij verder toenemende elektronenstroom, dat wil zeggen bij toenemende specifieke be
lasting van het scherm, neemt de helderheid tenslotte niet meer evenredig met de grootte
van de straalstroom toe. De kromme, die het verband geeft tussen helderheid en straal
stroom, gaat afbuigen. De helderheid bereikt een verzadigingswaarde. als alle aanwezige
activatorcentra geactiveerd zijn. Bij welke specifieke belasting van het scherm in /zA/cm2
resp. bij welke helderheid verzadiging optreedt, is afhankelijk van het luminescerende
materiaal. Bij silicaten ligt de stroomwaarde, waarbij verzadiging op gaat treden of waar
een gelijke afname van de steilheid ten opzichte van het begin van de karakteristiek op
treedt, aanzienlijk hoger dan bij sulfiden. Daarom worden voor projectiebuizen of systeem197

vertalers, waarbij men zeer grote helderheden wil bereiken, silicaten van de metalen zink,
cadmium of kalium en dergelijkc toegepast. Als activators dienen titaan en mangaan.
Tegenwoordig worden ook luminescerende stoffen gemengd waarvan de verzadiging bij
verschillende waarden optreedt. Dan kan. in het geval dat de kleuren van de beide gemeng
de stoffen verschillend zijn, de kleur waarin het scherm oplicht veranderen als de stroom
verandert. Bij verder toenemende stroom raakt de ene stof het eerst verzadigd, terwijl
daarna de helderheid van de kleur van de stof met het hoogste verzadigingspunt nog toe
neemt; zodat de kleurindruk verandert. Als voorbeeld zijn in fig. 18.5 enkele karakteristie
ken gegeven van het verband tussen de helderheid en de straalstroom voor een beeldregistratiebuis met een lengte van de geschreven lijn van 64 mm en een beeldhoogte van 48 mm.
De krommen zijn gegeven voor willemiet (een silicaat) en voor zinksulfide. Voor zinksulfide
zijn twee krommen getekend. De ene geeft het verloop van de helderheid aan. dat verkregen
wordt als de straal scherp gefocusseerd wordt (maximale stroomdichtheid) op het beeld
scherm; de andere geeft het verloop als de straal niet gefocusseerd is. In het laatste geval is
de specifieke belasting van het scherm aanzienlijk lager. Dit is in het algemeen echter niet
belangrijk.
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Uit de krommen, die opgenomen werden bij een anodespanning van 28 kV. volgt ook het
rendement voor een stroom van bijv. 120 ;iA. De helderheid bedraagt in dit geval voor zink
sulfide 16000 asb. De geleverde lichtstroom L in lumen volgt dan, als men het scherm be
schouwt als een cosinusstraler, uit

L=S
104
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(18.1)

Hierin is B de helderheid in asb en F het schermoppervlak in cm2. Indien men de waarden
hiervoor invult, vindt men een lichtstroom van 49 lumen. Hieruit volgt een rendement van
14 lumen/watt. Bij huiskamerontvangers kan men rekenen op een rendement van 6 tot
8 lumen/watt.
Het rendement van luminiscerende schermen, waarbij reeds verzadiging is opgetreden
voor de ingestelde straalstroom, kan nog verder verhoogd worden door de spanning verder
te vergroten. Bij de tegenwoordig gebruikte beeldbuizen neemt het rendement bij constante
straalstroom ongeveer evenredig met de spanning toe. Deze toename kan men verklaren
met de indringdiepte van de primaire elektronen in de laag. De indringdiepte neemt toe met
toenemende elektronensnelheid, zodat bij het toepassen van een hogere anodespanning
meer activatorcentra bereikt kunnen worden dan bij lagere spanning.
Als er zeer grote belastingen van het scherm voorkomen, zoals bij projectie- en aftastbuizen. krijgt het luminescerende materiaal en eventueel ook het glas (afhankelijk van de
glassoort) na lange tijd een bruine kleur. Dit kan men gedeeltelijk verklaren uit het ont
staan van röntgenstraling. Hierdoor wordt het rendement na verloop van tijd lager.
Bij het opvallen van een elektron bereikt de luminescerende stof niet direct hierna zijn
maximale helderheid. Deze stijgt namelijk volgens een exponentiële functie (helderheid als
functie van de tijd) of volgens een kromme, die kan worden beschouwd als een som van
exponentiële functies, tot zijn maximale waarde. De helderheid daalt ook weer na een be
paalde tijd. Dit gebeurt ook volgens een exponentiële functie, die gelijk is aan de functie
volgens welke de helderheid toeneemt.
De diverse luminescerende materialen hebben nogal uiteenlopende nalichttijden. De
grootte hiervan heeft bij weergavebuizen invloed op het flikkeren van het beeld. Voor een
weergavebuis zou een materiaal, waarvan de nalichttijd bijna gelijk is aan de rasterduur
(bijv. 1/50 sec.) optimaal zijn. Tot vlak voor het moment van de volgende aftasting zou dit
materiaal met maximale amplitude moeten nalichten en dan in de resterende tijd zeer snel
moeten dalen tot minder dan 1 % van zijn maximale waarde. Een dergelijk materiaal be
staat echter niet.
We verstaan onder de nalichttijd de tijdsduur waarna het oplichten gedaald is tot 1 Q/o van
de maximale helderheid. Indien de nalichttijd langer is dan 1/50 sec. worden bij bewegende
scènes verschillende beelden uit diverse fasen van de beweging op elkaar gesuperponeerd.
Tijdens het schrijven van het tweede beeld is nog een resterende helderheid over van het
vorige beeld en bij nog grotere nalichttijd ook van de daarvoor komende fasen van de
beweging. Ten gevolge hiervan krijgt men een indruk van vegen van het beeld oftewel van
een onscherpte van het beeld. Om dit te voorkomen, moet het nalichten van een weergave
buis bij 50 rasters per seconde na 1 /50 sec. tot minder dan 1 % gedaald zijn.
Fig. 18.6 toont met een oscillograaf zichtbaar gemaakte nalichtkrommen. Zinkoxyde
heeft blijkbaar een aanzienlijk kortere nalichttijd dan zinksulfide. Het rendement van
zinkoxyde is slechts ongeveer een tiende van dat bij zinksulfide.
De nalichttijd is niet alleen afhankelijk van het luninescerende materiaal dal gebruikt
wordt, maar ook van de stroomdichtheid van de elektronenstraal. Bij het afnemen van de
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focussering van de straal wordt de kromme vlakker, dat wil zeggen: de nalichttijd groter.
In het geval dat de welving van het beeldscherm zodanig is dat de elektronen van het
elektronenkanon tot het midden of tot de rand geen gelijke afstanden afleggen, is de scherp
te en dus de stroomdichtheid niet constant voor het midden en de rand van het beeld. De ver
schillen in nalichttijd tussen het midden en de rand ten gevolge van de verschillende stroom
dichtheden spelen een grote rol bij aftastbuizen (par. 18.3). Bij een niet overal gelijke
stroomdichtheid is de nalichtcompensatie (fosforcompensatie) slechts voor een deel van het
beeld correct. Door dynamische, met de afbuiging van de straal synchrone, nafocussering
van de straal bereikt men dat de stroomdichtheid over het gehele raster zo goed mogelijk
gelijk is.

Fig. 18.6. Met een oscillograaf opgenomen nalichtkromme. a. Zinksulfide; b. zinkoxyde.
Verschillen in de stroomdichtheid veroorzaken bij hoge schermbelasting ook verschillen
in helderheid. Hierdoor krijgt men bij een lichtstipaftaster een ongelijkmatig signaal.
In het geval, dat de nalichttijd groter is dan de duur van een raster, heeft het nalichten
invloed op de signaal-ruisverhouding in het beeld, als de ruis veroorzaakt wordt door
statistische fluctuaties. Bij een stilstaand beeld zou men de nalichttijd willekeurig lang
kunnen maken zonder dat de beeldscherpte beïnvloed wordt. Bij een variërende beeld
inhoud worden hieraan echter beperkingen gesteld, zoals reeds in par. 14.3 uitvoerig be
handeld werd. Het blijft dus hetzelfde of de na het schrijven van een beeld op het beeld
scherm resterende helderheid veroorzaakt wordt door de te lange nalichttijd van het
luminescerende materiaal of door de te grote traagheid in het mechanisme van de opnamebuis. Als de nalichttijd te groot is, worden de in het beeld optredende, door de ruis veroor
zaakte statistische helderheidsvariaties gedurende verschillende rasters min of meer ge
ïntegreerd.
De in het beeld waargenomen visuele signaal-ruisverhouding wordt dus bij het toepassen
van lang nalichtende luminescerende stoffen beter dan bij kort nalichtende stoffen. Dit is
bij kleurenbeeldbuizen goed zichtbaar. In par. 18.5 wordt vermeld, dat in kleurenbeeldbuizen oorspronkelijk fosforen werden toegepast met een relatief lange nalichttijd. Intussen
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is men echter overgegaan op fosforen met een korte nalichttijd. Bij gebruik van de oude
buizen kan men ten opzichte van de nieuwe buizen een betere signaal-ruisverhouding in het
kleurenbeeld waarnemen. Bovendien is het flikkeren van het beeld bij dezelfde helderheid
aanzienlijk minder.
18.2.4. De invloed van ionen in de kalhodestraalbuis
Men kan het vacuüm in een buis nooit zo hoog maken, dat er helemaal geen gasresten meer
in de kolf voorkomen. Bij het botsen van elektronen met gasmoleculen ontstaan ionen. Bij
dit proces staat een neutraal gasmolecule een elektron af of neemt het een elektron op. Op
deze manier ontstaan er ionen met positieve of met negatieve lading. Deze worden versneld
door de elektrostatische velden. De negatieve ionen komen op het scherm en kunnen de
luminescerende stof hierop inactief maken. De getroffen plaats wordt dan donkerder. De
ionenstroom. die in de versnellingsruimte vlak bij de anode ontstaat, wordt ruimtelijk be
grensd door de hals van de buis. Als het scherm niet gemetalliseerd is. wordt zodoende een
rond vlak van het scherm, waarvan het centrum in het midden ligt, door de ionen getroffen.
De positief geladen ionen begeven zich naar de kathode. Als de straalstroomamplitude
en de trefsnelheid groot genoeg zijn, dat wil zeggen speciaal bij grote piekwaarden van de
straalstroom en bij zeergrote anodespanningen zoals worden toegepast bij projectiebuizen.
wordt de kathode in de loop der tijd door deze ionen vernietigd. Bij buizen, die zwaar belast
worden, moet het vacuüm daarom bijzonder hoog zijn. Vroeger paste men meestal wolframkathoden toe voor projectiebuizen. omdat deze beter bestand zijn tegen het ionenbom
bardement dan oxydekathoden. Om het vacuüm hoog te houden, worden buizen met hoog
vermogen vaak voorzien van verschillende ‘getters’, die na bepaalde tijden worden uitge
stookt. Onder een getter verstaat men een metaal, dat gasresten absorbeert als het ver
dampt. Het wordt in de buis verhit door een gloeidraad of door inductieve verhitting met
een hoogfrequent veld. De getter wordt in het algemeen zo aangebracht dat het metaal op
een geschikte plaats op de glaswand neerslaat.
18.2.5. De ionenval
Om de ionen, die zich naar het scherm begeven, onschadelijk te maken, past men vaak een
ionenval toe. Hiertoe wordt het elektronenkanon scheef gezet ten opzichte van de buisas
en wordt een knik in de cilindrische anode aangebracht. Dit wordt getoond in fig. 18.7. Men
kan hier verschillende mogelijkheden toepassen. De elektronenstraal kan axiaal uitgelijnd
Worden door een loodrecht op de buis staand magnetisch veld, dat veroorzaakt wordt door
een klein op de buishals aangebracht permanent magneetje. De bewegingsrichting van de
ionen wordt ten gevolge van hun grotere massa hierdoor nauwelijks beïnvloed. Ten gevolge
hiervan komen ze terecht op de cilindrische anode en blijven daardoor onschadelijk. Er
worden tegenwoordig bijna alleen nog gemetalliseerde beeldschermen toegepast. De
ionen kunnen niet door de metaallaag op het scherm heendringen en hebben daardoor geen
nadelige invloed. In dit geval kan men de ionenval, die elektronenoptisch gezien geen gun
stige eigenschappen heeft voor de beeldscherpte. laten vervallen.
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Fig. 18.7. Een elektronenkanon met ionenval.

18.2.6. Het contrast
In par. 11.4 werd toegelicht welke grensspanning een isolator, die door snelle elektronen
getroffen wordt, aanneemt, als de versnellingsspanning van de elektronen steeds verder
toeneemt. De grens van de mogelijke trefsnelheid wordt bereikt als de secundaire emissiefactor 1 wordt. Hierdoor wordt de op een beeldscherm bereikbare helderheid beperkt, in
dien men geen speciale maatregelen neemt. Om een hogere trefsnelheid en dus een grotere
helderheid mogelijk te maken, wordt de binnenzijde van het scherm gemetalliseerd.
Oorspronkelijk heeft men ook buizen vervaardigd, die speciaal dienden voor het projec
teren van televisiebeelden op een scherm, waarbij het luminescerende materiaal op een
metaallaag was aangebracht. Het licht wordt in dit geval aan dezelfde kant uitgestraald als
waar de elektronen op vallen. Een exemplaar van een dergelijke buis, die in 1937 bij Femseh
GmbH vervaardigd werd en die geschikt is voor een anodespanning van 80000 V. wordt ge
toond in fig. 18.8. Daar het scherm een hoek maakt ten opzichte van de as van het elektro
nenkanon, wordt een trapeziumvormig raster op het scherm geschreven. Dit moet, evenals
bij de iconoscoop. gecorrigeerd worden. Een beeld, dat met een dergelijke buis geschreven
wordt, kan een hoog contrast hebben (100:1). Dit komt omdat er door het toepassen van
een metaallaag geen halo optreedt en ook in de buis de donkere beelddelen niet verlicht
kunnen worden door reflecties als de buiswand zwart gemaakt is. Bij normale huiskamerontvangers met doorzichtscherm was het contrast, dat men vroeger kon bereiken, zeer
laag, namelijk 10:1. Daar het scherm van achter door de straal getroffen wordt, gaat bij niet
gemetalliseerde schermen het grootste deel van het licht naar achter. Dit licht wordt binnen
in de buis een of meer malen weerkaatst en veroorzaakt bij het terugkeren naar het scherm
een oplichten van de donkere beeldpartijen, zodat het contrast kleiner wordt. Aan
vankelijk heeft men de kolf van de buis een zodanige vorm gegeven, dat zo weinig mogelijk
licht door reflectie op het scherm terecht komt. Deze oplossing was echter niet bevredigend.
Pas door de genoemde metallisering van het scherm werd een voldoende verbetering van
het contrast bereikt.
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Fig. 18.8. Een projectiebuis met doorzichtscherm voor 80 kV (Fernseh GmbH 1937).

Op de naar het elektronenkanon toegekeerde zijde van het scherm wordt een spiegelende
aluminiumlaag met een dikte van 0.2 — 1 /zm opgedampt. De dikte van de laag is afhanke
lijk van de maximale anodespanmng. Deze laag voorkomt dat het licht in de kolf van de
buis komt. Ten eerste wordt hierdoor voorkomen dat de donkere delen van het beeld ver
licht worden. Ten tweede wordt het naar achter gaande licht door de laag naar voren ge
reflecteerd. zodat de helderheid van het scherm bij dezelfde straalstroom groter wordt. De
elektronen moeten echter door de metaallaag heendringen en verliezen daardoor een deel
van hun energie. Het relatieve verlies is kleiner naarmate de anodespanning van de buis
hoger is. Een winst aan helderheid treedt op bij anodespanningen boven 10 kV. Het met
deze methode bereikte contrast van huiskamerontvangers bedraagt maximaal ongeveer
100:1. indien het vertrek verder verduisterd is.
Het aanbrengen van de spiegelende laag vindt in principe op de volgende manier plaats.
De metaallaag mag niet rechtstreeks op de luminescerende laag worden aangebracht, daar
dan ten gevolge van de ruwheid hiervan geen glad spiegelend oppervlak verkregen wordt.
Daarom wordt eerst een dunne laag nitrocellulose aangebracht en wordt op het gladde
oppervlak van deze laag in vacuüm het aluminium opgedampt. De dunne laag cellulose
wordt daarna weer door verhitting verwijderd. Deze laag heeft een glad oppervlak en zorgt
ervoor dat een absoluut gladde spiegelende aluminiumlaag ontstaat.
Het contrast van een fijn op het scherm geschreven streepraster met afwisselend zwarte en
witte lijnen is aanzienlijk kleiner dan het contrast van grote vlakken. Dit wordt vooral be
paald door de halo, die ontstaat door totale reflectie in het glas. De lichtstralen, die van
ieder deeltje van het scherm uitgaan, treffen de glas-luchtovergang onder verschillende
hoeken. Alle stralen, die de voorste glaswand treffen onder een hoek die groter is dan de
grenshoek voor totale reflectie (zie par. 3.2). worden volledig gereflecteerd en veroorzaken
een verlichting van de andere delen van het scherm. Hierdoor ontstaat een cirkel vormige
halo.
Door verstrooiing van het licht van de oplichtende schermdelen kunnen naburige don
kere delen verlicht worden. Hierdoor wordt het contrast van zeer kleine bij elkaar liggende.
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afwisselend zwarte en witte beeldpunten eveneens minder. Alles bij elkaar veroorzaakt de
superpositie van de genoemde verschijnselen dat het detailcontrast slechts 1/5 a 1/10 van
het vlakkencontrast is. Fig. 18.9 toont het verloop van de helderheid van een beeldbuis met
een schermdiagonaal van 25 cm voor grote vlakken en voor een streepraster (5 MHz).
Dit helderheidsverloop is gemeten met een spleet langs een lijn. Hieruit kan men de ver
mindering van het detailcontrast goed zien.
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Fig. 18.9. Het verloop van de helderheid van het scherm van een beeldbuis met een schcrmdiameter
van 25 cm (5 MHz-raster).

Om de invloed van de halo te verkleinen, gebruikt men buiskolven, die vervaardigd zijn
van een grijze glassoort. De transparantie bedraagt 50 tot 70%. Bij een transparantie van
50% wordt het licht, dat aan de voorkant reflecteert en dat de halo veroorzaakt, zodanig
verzwakt, dat de verlichting van de donkere delen tot ongeveer 1/7 verkleind wordt. Voor
de gegeven glasdikte is de zwarting in dit geval 0,3. De grenshoek /? voor totale reflectie be
draagt 42°. Indien men de glasdikte gelijk aan 1 stelt, wordt de werkelijk doorlopen glas
dikte d = —-— = 2,8 en de effectieve zwarting D = 2,8 x 0,3 = 0,84. Dit komt neer op
cos
een verzwakking van het licht tot 1/7 deel.
Een ander voordeel van de toepassing van grijs glas is het volgende. Op het scherm val
lend, van buiten komend strooilicht wordt door het scherm gereflecteerd en doorloopt het
glas twee maal. Het in het scherm opgewekte licht wordt echter slechts eenmaal verzwakt.
Daardoor wordt de contrastverkleinende invloed van de kamerverlichting minder.

18.2.7. De statische karakteristiek
De karakteristiek van een beeldbuis, dat wil zeggen het verband tussen de helderheid en de
stuurspanning, is bij alle beeldbuizen sterk gekromd. Fig. 18.10 toont een voorbeeld van
een statische karakteristiek van de beeldbuis AW 59-90 voor een schermroosterspanning
van 400V. Als nulpunt van de karakteristiek wordt de waarde van de stuurspanning ge
nomen waarvoor de straalstroom juist nul is. Met het oog op het zeer vlakke verloop van de
karakteristiek in het onderste deel is het nulpunt moeilijk nauwkeurig te bepalen.
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De karakteristiek straalstroom tegen stuurspanning kan worden benaderd door een
machtsfunctie met een exponent (gamma) van 2,5. Bij een triodesysteem kan ze beter be
naderd worden met y = 2; bij kleurenbeeldbuizen moet men y ongeveer 2.2 stellen.
Indien bij een beeldbuis het verband tussen de helderheden in het opgenomen en weerge
geven beeld lineair moet zijn, moet een correctie van het signaal worden toegepast. Dat wil
zeggen, dat de totale karakteristiek van opnamebuis en versterkers een zodanige vorm moet
hebben, dat door vermenigvuldiging met de karakteristiek van de beeldbuis, voor iedere
waarde van de helderheid in de scène een constante evenredigheidsfactor geldt met de
helderheid van het weergegeven beeld. Deze correctie wordt tegenwoordig in de zender uit
gevoerd alsof de karakteristiek van de beeldbuis kwadratisch is. Bij een lineaire overdracht
van de helderheden zou bij een contrast van 50:1 aan de opnamekant in het weergegeven
beeld ook een vlakkencontrast van 50:1 optreden, mits strooilicht wordt vermeden. Dit
contrast kan men beschouwen als het maximaal in een televisiespel voorkomend contrast.
Deze waarde geldt ook ongeveer voor de verhouding van de maximale en minimale fotostroom in de fotocel van lichtstipaftasters. In het weergegeven beeld is dit ook een goede
waarde. Indien het contrast in het opgenomen beeld te klein of te groot wordt, kan dit weer
met behulp van contrastregeling worden aangepast aan de door de beeldbuis gewenste
waarde (par. 2.6).
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Fig. 18.10. De karakteristiek van de beeldbuis AW 59-90 (Valvo).

205

18.3. BUIZEN VOOR LICH TST PA FT ASTERS

Aan aftastbuizen worden extra hoge eisen gesteld:
1. het raster moet op alle plaatsen even scherp zijn;
2. de nalichttijd moet zo klein mogelijk zijn (paragraaf 18.2);
3. het scherm moet zeer gelijkmatig en fijnkorrelig zijn.
Om een grote scherpte te bereiken, past men een constellatie volgens fig. 18.1 toe. In
plaats van de in huiskamefontvangers korte focusseerspoel komt een lange spoel. Deze
bedekt de hele buishals vanaf het elektronenkanon tot aan de overgang van de hals naar
de kolf. Het afbuigsysteem bevindt zich om de focusseerspoel. Het verloop van de elektronenstraal is in fig. 18.11 te zien. Door deze opstelling wordt in de eerste plaats de diameter
van de straal en daardoor de invloed van lensfouten van het begin af aan klein gehouden.
Bovendien is de afbeeldingsverhouding van het brandpunt op het luminescerende scherm
gunstiger dan normaliter bij huiskamerontvangers het geval is. als men zich het hoofdvlak
van het focusseerveld in het midden van de focusseerspoel denkt. De vergrotingsfactor van
het brandpunt is kleiner. Een opstelling volgens fig. 18.12 wordt toegepast in lichtstipaftasters en in zoekermonitoren van Duitse opnamecamera’s. Deze opstelling is niet even
gunstig als de vorige; desondanks is de scherpte hier ook beter dan bij de vroeger in huis
kamerontvangers gebruikelijke opstelling (fig. 18.1). Bij deze soort buizen kan men een
aanzienlijk grotere straalstroom toelaten dan bij huiskamerontvangers het geval is, indien
een gelijke relatieve scherpte (gerekend ten opzichte van de lengte van de geschreven lijn)
moet worden verkregen.

Fig. 18.11. De plaatsing van de afbuig- en focusseerspoelcn bij aftastbuizen; de focusseerspoel en
de afbuigspoelen vallen gedeeltelijk over elkaar heen.

Fig. 18.12. De plaatsing van de focusseerspoel en de afbuigspoelen bij aftastbuizen; de focusseer
spoel en de afbuigspoelen zijn achter elkaar geplaatst.
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Door tc grove korrels in het luminescerende materiaal wordt de helderheid van de bewe
gende lichtstip merkbaar gemoduleerd, zodat in het weergegeven beeld de structuur van het
scherm zichtbaar wordt. Dit wordt des te duidelijker naarmate het scherm kleiner is. Als
men een modulatie van de helderheid van 1 % toelaat, kan men bij een lijnlengte van 64 mm
de structuur van het scherm nog voldoende fijnkorrelig maken. Bij erg contrastarme films
of dia’s, die afgetast moeten worden, geeft dit echter al moeilijkheden. Men is er intussen
in geslaagd luminescerende schermen op te dampen. Hierbij moet men echter genoegen
nemen met een lager rendement. Dit soort schermen vertoont praktisch geen korrel.

18.4 PROJECTI EBU I ZEN

Voor het projecteren van televisiebeelden zijn zeer hoge helderheden op de beeldbuis nood
zakelijk. Op het projectiescherm moet voor de lichtste delen van het beeld een helderheid
van tenminste 50 asb bereikt worden en dit is slechts voldoende als de beelden in een volle
dig verduisterde kamer worden bekeken. Om een zo groot mogelijke helderheid te bereiken,
past men een zo groot mogelijke anodespanning toe. Een verhoging van de anodespanning,
speciaal boven 20 kV. heeft de volgende consequenties:
1. De energie, die nodig is voor het afbuigen van de elektronenstraal, neemt toe.
2. De isolatieproblemen worden groter. Er treedt gemakkelijker ‘sproeien’ op.
3. De aan de Wehneltcilinder noodzakelijke stuurspanning wordt groter.
4. Er worden kortgolvige röntgenstralen opgewekt.
Er worden anodespanningen tot 50000 V en straalstromen tot enkele mA toegepast.
In kleine projectie-ontvangers. zoals bijv, door de firma SABA in 1959 op een tentoonstel
ling gedemonstreerd werd, worden buizen gebruikt met een diameter van 6.5 cm. die
werkten met een anodespanning van 25000 V en een maximale straalstroom van 100
/iA- De grootte van het raster bedraagt hierbij 36 x 48 mm, de lichtopbrengst 2,6 nieuwe
kaars per watt. Van een projectieontvanger van RCA vermelden we de volgende gegevens:
schermdiameter 20 cm. anodespanning 80000 V, maximale straalstroom 6 mA.
Het maximale vermogen bedraagt 480 W. Dit komt neer op een energiedichtheid van
1000 kW/cm2. De totale geleverde maximale lichtstroom is 40000 lumen. Hiermee kan men
met behulp van een spiegelsysteem een helderheid bereiken van 50 asb op een scherm van
20 m2. Als vergelijking zij vermeld dat een fotolamp een lichtstroom van 12000 lumen
levert. Gemiddeld wordt door het scherm, afhankelijk van de gemiddelde helderheid, een
vermogen van 80 tot 160W opgenomen. Voorde koeling is een luchtstroom nodig. De buis
heeft een oxydkathode om de noodzakelijke straalstroomdichtheid te kunnen bereiken.
Dit is bepalend voor de scherpte van de lichtstip.
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18.5. DE WERKING VAN DE KATHODESTRAAL BU IS

18.5.1. Inleiding
Afhankelijk van de toepassing is de instelling en de werking van een kathodestraalbuis ver
schillend. Ze wordt toegepast als beeldbuis in huiskamerontvangers. als beeldbuis voor
controle-ontvangers. als monitorbuis. als registratiebuis, als beeldbuis in systeemvertalers
en als aftastbuis in lichtstipaftasters. Alleen de laatste toepassing verschilt principieel van
de andere.
18.5.2. De toepassing als beeldbuis
De uitsturing vindt in principe plaats volgens fig. 18.13. Het zwartniveau ligt meestal vast
op de karakteristiek en komt overeen met een bepaalde minimale helderheid. Het toege
voerde signaal moet dus de gemiddelde helderheid bevatten, dat wil zeggen, het moet een
bepaald zwartniveau hebben. De juiste spanning tussen Wehneltcilinder en kathode moet
worden ingesteld. Voor de minimale waarde van het beeldsignaal moet een kleine helder
heid van bijvoorbeeld 4 asb bereikt worden. De ingestelde waarde bepaalt in een donker
vertrek het bij een bepaalde uitsturing bereikte beeldcontrast. Dit wordt verkleind door
opvallend strooilicht en kan, ook als de straalstroom voor de donkerste beeldpunten zeer
klein is, tot de relatief lage waarde van 10:1 beperkt worden. Als er veel strooilicht opvalt,
kan een hoger beeldcontrast slechts bereikt worden door èen grotere uitsturing van de
buis, hetgeen echter een hogere kathodebelasting en een sterker flikkeren veroorzaakt. Een
dergelijke instelling, die kan leiden tot maximale kathodestromen van meer dan 1 mA. is
niet gunstig en verkort de levensduur van de buis. Als de negatieve voorspanning te groot
wordt ingesteld, gaan de donkere beelddetails tenslotte geheel verloren door begrenzing
van de straalstroom (straalstroom 0). Bij huiskamerontvanger wordt de instelling aan de
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Fig. 18.13. Het principe van de uitsturing van een beeldbuis met een BOS-signaal.
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kijker overgelaten. Hij zal trachten met het door de zender aangeboden signaal een naar
contrast en maximale helderheid optimaal beeld in te stellen. Bij het bekijken van televisie
beelden is het nuttig te zorgen voor een redelijke verlichting van de omgeving van het beeld.
Men moet het beeld dus niet in een donker vertrek bekijken. Dit is aangenamer voor de
ogen. Volgens gedane onderzoekingen is het verstandig de omgevinghelderheid te kiezen
tussen 5 en 10% van de maximale beeldhelderheid. Met het oog op het flikkeren moet deze
laatste tussen 100 en 200 asb liggen.
Men kan op verschillende manieren zorgen voor een voldoende omgevingsverlichting.
Men kan een brandende schermerlamp naast of achter de ontvanger plaatsen, zodat de
kamer zwak verlicht wordt en er geen direct licht op het scherm of in het oog van de kijker
valt. Een andere mogelijkheid bestaat uit het toepassen van een glasplaat van grijsglas
(D« 0.3) voor de beeldbuis. Het scherm wordt dan tegelijkertijd rechtstreeks belicht met
een lichtbron van voldoende sterkte. Deze moet echter zodanig opgesteld worden, dat ze
door het glas van de beeldbuis en van de plaat niet in het oog van de kijker weerspiegeld
wordt. Deze kan bijvoorbeeld op een afstand van ongeveer twee tot drie meter voor de ont
vanger boven de toeschouwer worden aangebracht.

18.5.3. De sturing van de beeldbuis door de eindtrap
Het beeldsignaal kan aan de kathode of aan de Wehneltcilinder worden toegevoerd. Indien
het een positieve polariteit heeft, dus als een toename van de helderheid correspondeert met
een toename van een positieve spanning, wordt op het beeldscherm een positief beeld ge
schreven als het signaal aan de Wehneltcilinder wordt toegevoerd. Bij sturing van de katho
de moet het signaal een negatieve polariteit hebben.
Fig. 18.14 toont enkele mogelijke koppelingen van de beeldbuis aan de eindtrap van de
versterker. In fig. 18.14a en b is de beeldbuis galvanisch (rechtstreeks) met de anode van
de eindtrap verbonden. Indien de eindtrap capacitief gekoppeld is met de voorversterker, is
aan het rooster een schakeling voor het vastleggen van het zwartniveau op de karakteristiek
van de eindtrap nodig. Hiertoe dient de aangegeven diode, die iedere keer dat een horizon
tale synchronisatiepuls (als de sturing plaatsvindt door een BOS-signaal) of als een onderdrukkingspuls optreedt (als de sturing plaatsvindt door een BO-signaal) het rooster van de
buis op de voorspanning van de eindtrap brengt. Dit gebeurt periodiek met de lijnfrequen
tie. Hierdoor wordt de condensator telkens zodanig geladen, dat het beeldsignaal zich
steeds superponeert op het onderdrukkingsniveau (in het geval van een BO-signaal) dat
een vaste potentiaal heeft. In fig. 18.14c is de eindtrap capacitief gekoppeld met de beeld
buis. waardoor de gemiddelde beeldhelderheid van het signaal aanvankelijk verloren gaat.
Het vastleggen van het zwartniveau gebeurt in dit geval, zoals in fig. 18.14c is aangegeven,
rechtstreeks aan de Wehneltcilinder.
In de getoonde schakelingen is een mogelijkheid aangegeven om de instelspanning van
het elektronenkanon te regelen. Een ohmse weerstand, die zich bevindt in de kathodekring van de beeldbuis, mag maximaal slechts zo groot zijn dat de impedantie, die gevormd
wordt door deze weerstand met zijn onvermijdelijke parasitaire parallelcapaciteit, over de
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gehele bandbreedte voldoende constant is. Een netwerk, gevormd door een condensator en
een weerstand, veroorzaakt een frequentie-afhankelijke tegenkoppeling en daardoor een
fout in de tijdconstante zoals in Tig. 7.19 werd getoond. In de praktijk moet de waarde van
de weerstand beperkt worden tot enkele kilo-ohms.
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Fig. 18.14. Drie mogelijkheden voor de schakeling van de beeldbuis aan de eindtrap van de ver
sterker.
18.5.4. Terugslagonderdrukk ing
Gedurende de terugslag van de elektronenstraal van het einde van een lijn tot het begin van
de volgende lijn en ook van het einde van een raster tot het begin van het volgende raster
wordt de elektronenstraal meestal onderdrukt. Indien dit niet gebeurt, treedt bij sturing
met een BO-signaal een extra oplichten van het beeld op in horizontale richting. Dit effect
is echter vrij klein, daar de terugslagsnelheid ongeveer zesmaal zo groot is als de heenslagsnelheid. hetgeen bij een zelfde straalstroom een kleinere activering van de fosfor veroor
zaakt dan het geval is bij de heenslagsnelheid. De grootte van de straalstroom komt overeen
met de waarde, die hoort bij het onderdrukkingsniveau in het beeldsignaal. Tijdens de ver
ticale onderdrukkingsperiode worden bij niet onderdrukte straal de terugslaglijnen ge
schreven zoals in fig. 8.6 getoond wordt. Hun helderheid is echter laag. Indien de sturing
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plaatsvindt met een BOS-signaal. dan is de straal onderdrukt tijdens de duur van de
synchronisatiepuls. Gedurende de voor- en de achterstoep kan echter, afhankelijk van de
minimale helderheid, een kleine waarde van de straalstroom optreden. Daar het totale
beeldsignaal altijd een bepaalde drempel heeft, is de tijdens de terugslag optredende
Wehneltspanning steeds wat hoger dan de spanning, die correspondeert met het zwartniveau in het beeldsignaal, hetgeen de straalonderdrukking ten goede komt.
In veel ontvangers is de terugslagtijd van de horizontale afbuiging groter dan de vastge
stelde duur van de onderdrukkingspuls, zodat gedurende het laatste deel van de terugslag
de straal weer een hoge waarde aanneemt, die correspondeert met het beeldsignaal. Dit is
zichtbaar aan de linkerkant van het beeld en moet worden voorkomen door een voldoend
grote straalonderdrukking met een voldoende lange duur.
De straalonderdrukking kan ook zo uitgevoerd worden, dat op het beeldsignaal een
onderdrukkingssignaal wordt gesuperponeerd. Daardoor wordt de Wehneltspanning
tijdens de onderdrukkingsperiode zo groot, dat de straalstroom geheel onderdrukt wordt.
Bij kathodesturing kan het onderdrukkingssignaal ook worden toegevoerd aan de
Wehneltcilinder of omgekeerd aan de kathode bij sturing van de Wehneltcilinder. De
polariteit moet steeds zo gekozen worden, dat de buis door het onderdrukkingssignaal een
grotere instelspanning krijgt. Bij huiskamerontvangers worden de onderdrukkingspulsen
voor het onderdrukkingssignaal meestal afgeleid uit de afbuigschakelingen. Men neemt
vaak genoegen met onderdrukking van de verticale terugslag.

18.5.5. De instelling van de kathodestraalbuis als lichtstipaftaster
Het principe van de lichtstipaftaster werd reeds in het kort beschreven in hfdst. 7. Bij de
aftastbuis is de straalstroom vast ingesteld op een constante waarde van bijv. 75 of 100 /zA.
18.5.6. De toename en afname van de helderheid
Als men een kathodestraalbuis gebruikt voor de aftasting, speelt het nalichten van het
scherm een belangrijke rol. Door de aftastende beweging worden voortdurend nieuwe
punten van het schermmateriaal geactiveerd, terwijl de helderheid van de kort te voren ge
troffen schermdeeltjes afneemt. Dit toe- en afnemen van de helderheid door het lopen van
de aftaststraal over het scherm vindt plaats volgens de krommen die in fig. 18.6 getoond
zijn. Een bepaald vlakje van het scherm, met bijv, een diameter van 0.08 mm. die gelijk is
aan de effectieve straaldiameter. wordt gedurende een bepaalde tijd door de elektro
nen van de straal getroffen. Een lengte van 0.1 mm wordt bij een lijnlengte van bijv. 64 mm
en een lijntijd van 56 /zsec. (8 /zsec. terugslagtijd) in 0.087 ^sec. door de straal gepasseerd.
Gedurende deze tijd wordt dus ieder schermdeeltje (dat klein moet zijn ten opzichte van de
straaldiameter) bekrachtigd. Het bereikt een helderheid, die kan worden bepaald uit de
kromme voor de toename van de helderheid. Naarmate de stijgtijd van de helderheid
kleiner is, wordt een groter percentage van de maximale helderheid bereikt. Een zo kort
mogelijke stijgtijd is dus voordelig. Met uit zinkoxyde vervaardigde schermen wordt een
stijg- en afvaltijd (afname van de helderheid tot 1/e van de maximale waarde) bereikt van
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1,5-2- 10-7 sec. Het nalichten is echter van belang tot 1 % van de maximale helderheid.
Indien tijdens de beweging van de straal, dus tijdens het aftasten, de zwarting van het
diapositief van een kleine op een grote waarde overgaat, heeft de afvalkromme onaange
name gevolgen. Zo gauw de lichtstip het laatste beeldpunt met kleine zwarting verlaten
heeft en op de donkere beeldpunten terecht gekomen is, licht het daarvoor geactiveerde
schermdeeltje nog na, terwijl het donkere beelddeel al wordt afgetast. Dit heeft een extra
fotostroom tot gevolg hetgeen een oplichten van het donkere beelddeel betekent. Dit op
lichten wordt minder naarmate de lichtstip zich verder van de zwart-witovergang verwij
dert. Het van de fotocel afkomstige beeldsignaal is dus groter dan overeenkomt met de
zwarting van de dia. Bovendien kunnen een hele rij beeldpunten, die voor het donker beeldgedeelte liggen, nog nalichten. Deze deeltjes doven alle volgens dezelfde kromme uit en
leveren een extra signaal, waarvan de grootte op een bepaalde tijdstip t gegeven wordt door
de som van alle signalen van de afzonderlijke schermdeeltjes. De uitdoofprocessen van de
verschillende deeltjes met verschillend beginpunt tellen dus op tot een resulterend signaal.
Het laatste voor de zwart-witovergang liggende heldere beeldpunt zal het grootste aandeel
leveren tot het nalichtsignaal. Het gevolg is dat de overgang van wit naar zwart sterk ver
vaagt.
Indien een zwart-witovergang in het beeld voorkomt, vervaagt de scherpe overgang van
zwart naar wit eveneens door het nalichten. Onmiddellijk na de zwart-witovergang corres
pondeert de fotostroom met de helderheid van de geactiveerde deeltjes. Tijdens het verdere
verloop van de aftasting van het witte beeldgedeelte telt het nalichten van de hiervoor ge
activeerde deeltjes hierbij op. De fotostroom stijgt daarom na het aftasten van de sprong
volgens de stijgkromme van de helderheid. Fig. 18.15 toont de invloed van het nalichten in
een testbeeld.

Fig. 18.15. De invloed van het nalichten in een beeld bij uitgeschakelde nalichtcompensatic.
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18.5.7. De nalichtcompensatie
Het nalichten wordt in de versterker gecompenseerd door een of meer tijdconstanten, die
het nalichten tegenwerken. Ondanks het ten opzichte van het moment van de wit-zwartovergang vertraagde toe of afnemen van de fotostroom wordt door de zgn. nalichtcom
pensatie aan het eind van de versterker op het juiste moment een wit-zwartovergang in het
geleverde beeldsignaal bereikt.
In principe kan voor de compensatie een schakeling met frequentie-afhankelijke tegenkoppeling volgens fig. 18.16 worden gebruikt. De door het nalichten veroorzaakte integra
tie van de zwart-wit- resp. wit-zwartovergang wordt weer gecorrigeerd door het beeld
signaal te differentiëren met een tijdconstante, die correspondeert met de integrerende tijd
constante. Een rechthoekige puls, die aan het rooster wordt toegevoerd, wordt daardoor
vervormd zoals in fig. 18.16 is aangegeven. De nalichtkromme kan men echter in het alge
meen niet met een enkele tijdconstante compenseren.
EF 14

Fig. 18.16. Dc principcschakeling voor nalichtcompensatie.

Bij moderne lichtstipaftasters worden vijf verschillende tijdconstanten samengevoegd
tot een op een bepaalde manier frequentie-afhankelijke spanningsdeler. Een dergelijke
spanningsdeler toont fig. 18.17
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Fig. 18.17. Een schakeling voor nalichtcompensatie. die in veel lichtstipaftasters wordt toegepast.
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De juiste afregeling van de compensatieschakeling dient zeer zorgvuldig te gebeuren en
wordt uitgevoerd met behulp van het in fig. 18.15 getoonde testbeeld. Een onjuiste com
pensatie uit zich door vegen achter de helderheidssprongen van het testbeeld, hetgeen ge
toond wordt in fig. 18.18. Afhankelijk van welke van de vijf tijdconstanten onjuist is inge
steld. strekken de vegen zich over een zeer klein of groter deel van de lijn uit. Zoals reeds
werd vermeld, is de nalichtkromme afhankelijk van de stroomdichtheid in de aftaststraal en
dus van de grootte van de straalstroom. De vastgestelde waarde moet daarom ingesteld
worden. Van buis tot buis is eventueel een correctie van de compensatie noodzakelijk, om
dat de luminescerende schermen niet altijd precies gelijk uitvallen en omdat de stroom
dichtheid in de aftaststraal iets kan verschillen. Bij het verwisselen van buizen moet de na-

Fig. 18.18. Foutieve tijdconstanten bij onjuist ingestelde nalichtcompensatie.
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Fig. 18.19. De frequentiekarakteristiek van een trap voor de nalichtcompensatie van zinkoxydeschermen.
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lichtcompensatie daarom zorgvuldig gecontroleerd worden. Tijdens de levensduur van een
buis kunnen er ook kleine veranderingen optreden in de nalichtkromme. Fig. 18.19 toont
een frequentiekarakteristiek van de compensatieschakeling volgens fig. 18.17 voor de nalichtcompensatie van een aftastbuis met een zinkoxydescherm en een versnellingsspanning
van 15 kV.

18.5.8. De signaal-ruisverhouding van de lichtstipaftaster
Lichtstipaftasters worden gebruikt voor het aftasten van diapositieven en films. De sig
naal-ruisverhouding. die met een dergelijke aftaster bereikt kan worden, wordt enerzijds
bepaald door de aftastbuis en anderzijds door de optiek en de fotocel. De volgende factoren
zijn hierbij van belang:
1. de bij een bepaalde straalstroom en bepaalde anodespanning op het scherm opgewekte
gemiddelde helderheid;
2. de nalichteigenschappen van het scherm;
3. de lichtsterkte van de gebruikte optiek;
4. het beeldformaat;
5. de gevoeligheid van de fotokathode van de fotocel;
6. de afname van de signaal-ruisverhouding door de secundaire emissieversterker van de
fotocel.
In moderne Europese filmaftasters wordt een aftastbuis gebruikt met een zinkoxyde
scherm met een diameter van 10 cm. Deze buis werkt met een anodespanning van 25 kV en
een straalstroom van 100 //A. Met een lichtsterkte van het gebruikte objectief van 4,8 en
met een fotocel waarvan de fotokathodegevoeligheid bij een kleurtemperatuur van 2870°K
100 ^A/lumen bedraagt, wordt zonder dia in de lichtweg een fotostroom bereikt van onge
veer 1.5- 10"7 A. Volgens (10.2) volgt hieruit met een bandbreedte van 5 MHz een signaalruisverhouding Is/Ircff van 52 dB. Indien men de minimale zwarting van een film gelijk
stelt aan D 0,3 gaat de helft van het licht verloren. Dit betekent een afname van de sig
naal-ruisverhouding met 3 dB. Speciaal bij reportagefilms kan de minimale zwarting tot
D = 1 en nog meer bedragen. Dan neemt de lichtstroom nog verder af tot 10% van de
oorspronkelijke waarde en de signaal-ruisverhouding neemt dan ongeveer 7 dB af. Ten
gevolge van de nalichtcompensatie worden de ruisamplituden tussen 100 kHz en 5 MHz
met toenemende frequentie tot een 4 x zo grote waarde versterkt. Daardoor neemt de sig
naal-ruisverhouding in het signaal nog eens 6 dB af. Een volgende vermindering van de
signaal-ruisverhouding van 2 dB wordt veroorzaakt door de secundaire elektronen ver
menigvuldiger van de fotocel.
Uit de bovenstaande gegevens volgt een signaal-ruisverhouding in het signaal voor wit
van 41 dB bij een lineaire versterkerkarakteristiek. een minimale zwarting van 0.3 en zon
der apertuurcorrectie. Indien in de versterker wordt gewerkt met y 0,5 neemt de boven
genoemde waarde met 6 dB toe tot 47 dB. Hij is dan bijna onafhankelijk van de momentele
waarde van het signaal. Bij een minimale zwarting van 1 bedraagt hij altijd nog 40 dB. De
visuele signaal-ruisverhouding is met het oog op de spectrale verdeling van de ruis nog 3 dB
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beter dan bij een constante spectrale verdeling. Zodoende ontstaat er ook bij een grotere
minimale zwarting nog een signaal-ruisverhouding van 43 dB ten opzichte van een con
stante spectrale verdeling van de ruis. De ruis ligt dus onder de herkenbaarheidsgrens (par.
10.5). Daar de modulatiediepte van het signaal bij het aftasten van een 5 MHz-raster onge
veer 90% bedraagt, is er geen apertuurcorrectie nodig, die de signaal-ruisverhouding on
gunstig beïnvloedt.
- Bij dezelfde lichtsterkte van het objectief wordt de signaal-ruisverhouding kleiner naar
mate het afgetaste formaat kleiner wordt. Rekening houdend met de vergrotingsfactor is
enerzijds bij 35 mm en anderzijds bij 16 mm film de verhouding van de lichtstromen bij
dezelfde helderheid en afmetingen van het geschreven raster op het scherm ongeveer 3,2:1.

Hierdoor wordt de signaal-ruisverhouding van de 16 mm-aftaster een factor —=L= 0,56
l/ 3.2
kleiner dan bij het aftasten van een 35 mm film. Bij een y = 0.5 en een minimale zwarting
van 0,3 wordt de signaal-ruisverhouding ongeveer 41 dB.
Een verbetering van de signaal-ruisverhouding kan verkregen worden door de helderheid
op het scherm van de aftastbuis te verhogen. Bij dezelfde afmetingen van het raster kan dit
praktisch alleen bereikt worden door de spanning te verhogen. Een vergroting van de.
stroom boven 100 /iA heeft weinig effect door de verzadiging van het schermmateriaal.
Als de dikte van de luminescerende laag optimaal is wat betreft de indringdiepte van de
elektronen voor de gebruikte anodespanning, is de helderheid ongeveer evenredig met de
spanning. Een verhoging van de spanning van 25 kV tot 50 kV levert dus een verbetering
van de signaal-ruisverhouding van 3 dB. De hierdoor bereikte verbetering is in verband met
de hiervoor noodzakelijke uitbreiding van de apparatuur niet lonend.
Bij het aftasten van films is de korrel van het filmmateriaal ook nog van invloed op de
werkelijke signaal-ruisverhouding. Dit veroorzaakt een statistische fluctuatie van de signaalamplitude. Speciaal bij 16 mm reportagefilms kan men het effect hiervan soms waar
nemen.
In par. 18.5 werd het nalichteffect beschreven. Na een wit-zwartovergang neemt de
helderheid van de kort tevoren afgetaste schermdeeltjes volgens de nalichtkromme af. Er
ontstaat dan een ruis in het signaal van de fotocel, waarvan de amplitude wordt gegeven
door het op ieder ogenblik effectieve lichtniveau. Aangezien dit vlak na de wit-zwartover
gang veel te groot is, moet ook onmiddellijk na de overgang een verhoogd ruisniveau op
treden, dat bij het voortzetten van het nalichten evenredig met de wortel uit de helderheidswaarden afneemt. Er ontstaat een in fig. 18.20 getoonde ruisveeg. De lengte van deze
ruisveeg wordt kleiner naarmate de nalichttijd van de gebruikte fosfor kleiner is. Dit effect
kan men speciaal waarnemen bij het aftasten van films met een grote minimale zwarting.
Bij kleurenaftasters liggen de verhoudingen minder gunstig door de verdeling van het
licht over drie fotocellen. Bij een uitvoering van een dia-aftaster wordt met dezelfde aftast
buis als hierboven bedoeld is in het signaal van het groene kanaal een signaal-ruisverhou
ding van 31,5 dB (bandbreedte 5 MHz) gemeten. Hierbij is een diafragma 5.6, een diagrootte van 21 x 28 mm, een aftastraster van 48 x 64 mm en een gemiddelde rasterhelder216

Fig. 18.20. Ruis, die ontstaat door het nalichteffect bij goed ingestelde nalichtcompensatie (beelddetail).

heid van 800 asb verondersteld. De maximale transparantie van de gebruikte kleurendia’s
van het SMPTE bleek 0,25 te zijn, zodat de signaal-ruisverhouding bij een in de aftaster ge
plaatst dia betrekking heeft op een diafragma 2.8. Door de noodzakelijke gammacorrectie
voor de karakteristiek van de kleurenbeeldbuis (y = 0.45) neemt de signaal-ruisverhouding
voor de maximale waarde van het signaal toe tot 37,5 dB. daar de steilheid van de karak
teristiek aan het bovenste deel ongeveer de helft kleiner is. Bij 1/10 van de maximale signaalspanning is hij daarentegen 2 tot 3 dB lager. De verbetering van de visuele signaalruisverhouding door de oplopende frequentiekarakteristiek van de versterker in verband
met de nalichtcompensatie bedraagt ongeveer 3 dB. zodat de signaal-ruisverhouding in het
groene kanaal 40.5 dB bedraagt ten opzichte van een signaal met constante spectrale verde
ling van de ruis. In het blauwe kanaal is de signaal-ruisverhouding ongeveer 3 tot 4 dB, in
het rode kanaal, bij toepassing van een speciale roodgevoelige fotokathode (multi-alkalikathode), ongeveer 2 dB kleiner. De gevoeligheid van de fotokathoden in de gebruikte
fotocellen van het blauwe en groene kanaal bedraagt ongeveer 100 ^A/lumen. die van de
rode fotocel ongeveer 180/zA/lumen. In het gedecodeerde beeld in een NTSC-systeem
wordt de visuele signaal-ruisverhouding kleiner door de frequentietransformatie van de
ruis (par. 10.5).

18.6. KLEURENBEELDBUIZEN

18.6.1. Inleiding
In par. 2.5 werd er reeds op gewezen, dat bij een kleurenbeeldbuis gebruik wordt gemaakt
van het verschijnsel dat het oog een additieve kleurmenging uitvoert van dicht bij elkaar
liggende vlakken met verschillende kleursoort, indien de grootte van deze vlakken zo klein
is dat ze niet meer afzonderlijk waargenomen kunnen worden. Het principe van een
kleurenbeeldbuis is op zich eenvoudig, de technologische problemen bij de constructie zijn
echter aanzienlijk.
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18.6.2. Principe en opbouw van de schaduwmaskerbuis
Tegenwoordig wordt bij kleurentelevisie als beeldbuis alleen de door RCA in Amerika ont
wikkelde schaduwmaskerbuis toegepast. Deze buis heeft drie elektronenkanonnen, die zo
danig zijn opgesteld, dat de drie elektronenstralen afkomstig zijn uit de hoekpunten van
een gelijkzijdige driehoek, waarvan het vlak loodrecht staat op de as van de buis. Ze zijn
zodanig gericht, dat ze elkaar, onafhankelijk van de lijnsgewijze beweging over het scherm,
altijd in een bepaald gebogen vlak snijden. Dit is aangeven in fig. 18.21. Precies op de plaats
van alle snijpunten is een schaduwmasker aangebracht, dat gaatjes bevat waar de stralen
door kunnen gaan. Op een afstand van ongeveer 1 cm voor het schaduwmasker bevindt
zich het luminescerende scherm. Tussen het schaduwmasker en het luminescerende ,
scherm, waar de stralen op gefocusseerd worden, divergeren ze enigszins, zodat op ieder
moment iedere straal een nauwkeurig bepaalde andere plaats dan de beide andere stralen
op het scherm treft. Het luminescerende scherm bestaat uit drie iets ten opzichte van elkaar
verschoven puntrasters. die zodanig zijn aangebracht dat dezelfde straal altijd slechts de
punten van een der drie rasters kan raken. De puntrasters bestaan uit verschillende
luminescerende stoffen. Het ene licht rood, het tweede groen en het derde blauw op als het
door elektronen getroffen wordt. De verschillende fosforstippen zijn gerangschikt als in
fig. 18.22 is aangegeven. De kleurentripletten moeten zo klein zijn, dat de volledige beeldscherpte volgens de gebruikte norm gehandhaafd wordt. Een aantal van 350000 blijkt vol
doende te zijn en wordt in moderne kleurenbeeldbuizen toegepast. Het schaduwmasker
moet hetzelfde aantal gaatjes bevatten.
De diameter van de stralen is op de plaats van het schaduwmasker zo groot, dat slechts
ongeveer 25% van de door het elektronenkanon geleverde straalstroom het masker pas-

voorkant van de buis
aluminiumfilmfluorcscerende laag

‘rode’ straal

oC
schaduwmasker

‘groene’ straal
‘blauwe’ straal

Fig. 18.21. De opstelling van de drie elektronenkanopnen in een kleurenbeeldbuis met schaduw
masker en beeldscherm.
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Fig. 18.22. De rangschikking van de fosforstippen in een kleurenbeeldbuis.

seert. Hierdoor wordt de diameter van de stralen nauwkeurig vastgelegd en ook de grootte
van het getroffen vlakje van het scherm. De diameter van de gaten in het masker is zo
danig gekozen, dat het door de straal bekrachtigde schermoppervlak 80 % van de doorsnede
van de afzonderlijke fosforstippen bedraagt. Men dient er zeer goed voor te zorgen, dat
bijvoorbeeld de elektronen van de straal die de blauwe fosforstippen moeten raken, niet
ook de rode fosforpunten voor een klein deel raken. Hierdoor zou een mengkleur ontstaan
hetgeen kleurfouten betekent. De kleurzuivcrheid moet over het gehele beeldvlak onvoor
waardelijk gehandhaafd worden.
De lichtopbrengst van een dergelijke kleurenbeeldbuis is aanzienlijk kleiner dan van een
zwart-witbuis. Om de noodzakelijke helderheden te bereiken, ongeveer 150 asb voor wit,
is een veel grotere straalstroom nodig dan bij zwart-witbuizen. De in een enkel elektronen
kanon optredende piekstroom kan maximaal 0,7 mA bedragen, zodat in het extreme geval
een drie maal zo grote stroom door de hoogspanningsvoeding geleverd moet worden. Om
een zo helder mogelijk beeld te verkrijgen, wordt een anodespanning van 20 tot 25 kV ge
kozen.
De drie stralen van een kleurenbeeldbuis worden gezamenlijk met behulp van een afbuigschakeling over het beeldscherm bewogen. Op deze manier is een nauwkeurig con
gruente beweging niet te bereiken. Het is noodzakelijk dat de door de drie stralen tege
lijkertijd geraakte fosfordeeltjes zo goed mogelijk bij hetzelfde kleurentriplet horen. Indien
dit niet het geval zou zijn, zou tenslotte het oog bij voldoende afstand tussen de geraakte
deeltjes niet meer de verschillende kleuren mengen en zou het oog ze op verschillende
plaatsen van het scherm als gescheiden kleuren waarnemen. In een groot vlak met eenzelfde
kleursoort zou daardoor niets veranderen aan de kleursoort. omdat daarin de verschillende
kleurpunten, zij het op enigszins verschillende momenten, gelijkmatig oplichten. In dit ge
val vindt tengevolge van de traagheid van het oog een integratie over de verschillende mo
menten plaats. Indien echter bijvoorbeeld een witte lijn op een donkere achtergrond ge
schreven wordt, treedt bij grotere plaatsverschillen van de drie stralen, afhankelijk van de
kijkafstand, een splitsing van de witte lijn op in tenminste twee lijnen van verschillende
kleur. Aan grote helderheidssprongen of aan kleurovergangen ontstaan gekleurde randen.
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De juiste afbuiging, dat wil zeggen de volledige convergentie van de stralen, wordt afhan
kelijk van de gebruikte methodes over het hele beeldscherm meer of minder goed verkregen
door een extra beïnvloeding van de stralen door met de tijd veranderende velden, die in de
directe omgeving van de elektronenkanonnen op de afzonderlijke stralen inwerken. De
grootste problemen treden hierbij op in de hoeken van het beeld.

18.6.3. De inrichtingen die nodig zijn voor het verkrijgen van de rasterdekking en de juiste
geometrie
De elektronenstralen van een kleurenbeeldbuis maken een kleine hoek met de as van de
buishals. Het schaduwmasker en het scherm zijn enigszins bolvormig en vertonen rotatiesymmetrie ten opzichte van de buisas. Dit heeft tot gevolg, dat de elektronen van de drie
stralen in het midden van het beeld niet loodrecht op het scherm vallen. Het scherm staat
in zijn geheel een beetje schuin ten opzichte van de elektronen die zonder afbuigveld langs
een rechte lopen. Dit is aangegeven in fig. 18.23. De drie elektronenkanonnen worden bij de
fabricage van de buis zo opgesteld en ingesmolten, dat de elektronen van alle drie stralen in
niet afgebogen toestand het midden van het scherm raken. Ze vallen dus door eenzelfde gat
in het schaduwmasker. Ten gevolge van de onvermijdelijke mechanische toleranties zijn
nog extra instelbare magnetische velden nodig, die de straalelektronen beïnvloeden.
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Fig. 18.23. Trapeziumvervorming ten gevolge van het schuin staan van het elektronenkanon ten
opzichte van de buisas.

Het elektronenkanon voor de ‘blauwe’ straal staat bovenaan, wat betekent dat de ver
bindingslijn van zijn as met de as van de buis verticaal staat. Van achteren gezien bevindt de
‘rode’ straal zich links onder en de ‘groene’ straal zich rechts onder. Hierbij sluiten de ver
bindingslijnen tussen de assen van de elektronenkanonnen en de buisas hoeken van 120°
in. De buis kan ook zo opgebouwd zijn, dat het elektronenkanon voor de blauwe straal zich
onder de as van de buis bevindt. De kromtestraal van het schaduwmasker is aanzienlijk
groter dan de afstand van de afbuigspoelen tot het schaduwmasker. Dit veroorzaakt bij
homogeen veronderstelde afbuigvelden, als de straal in de richting van de buisas zou ver
lopen, een symmetrische kussenvormige vertekening. Daar de stralen echtereen kleine hoek
maken met de as van de buis, ontstaat een ten opzichte van het midden van het beeld asym
metrische vertekening. Deze vertekening is in fig. 18.24 aangegeven voor het rode, groene
en blauwe raster. Op de kussenvormige vertekening van het raster, dat door de blauwe
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straal geschreven wordt, is een ten opzichte van de middelloodlijn zodanige symmetrische
trapeziumvormige vertekening gesuperponeerd, dat de onderste rand van het raster langer
is dan de bovenste. Dit komt omdat het blauwe elektronenkanon zich boven de as van de
buis bevindt. In principe treedt een gelijksoortige vertekening van het groene en rode
raster op. De bovenste hoeken zijn meer vertekend dan de onderste. De gesuperponeerde
trapeziumvervorming is niet meer symmetrisch ten opzichte van de middelloodlijn. Deze
staat schuin en bevat dus een horizontallen een verticale component.

ïi

18.6.4. De dynamische correctie van de convergentie
Door een extra beïnvloeding van de richting van de elektronenstralen en een juiste vorm
geving van de afbuigvelden moet er voor gezorgd worden, dat de stralen door de gemeen
schappelijke afbuigvelden zodanig bewogen worden, dat het snijpunt over het hele opper
vlak van het raster op het schaduwmasker ligt. Dat gebeurt op de volgende manier. De
trapeziumvervorming kan afdoende geëlimineerd worden door de vorm van de afbuigvel
den juist te kiezen. Indien men aanneemt, dat de veldlijncn geen homogeen veld geven,
maar dat een veldverloop volgens fig. 18.25 optreedt, hetgeen door een juiste dimensionering van de afbuigspoelen bereikt kan worden, kan de in fig. 18.24 getekende trapeziumver-

Fig. 18.25. Het verloop van de krachtlijnen in de afbuigruimte voor de compensatie van de trape
ziumvervorming.
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vorming gecompenseerd worden, als de straal door het bovenste deel van het veld loopt,
zoals voor de blauwe straal getekend is. Aan de bovenrand van het getekende trapezium is
de afbuigveldsterkte groter dan aan de onderrand. Ten gevolge hiervan moet de amplitude
van de afbuiging aan de bovenrand groter zijn dan aan de onderrand, zodat op deze
manier inderdaad een correctie van de in fig. 18.24 voor het blauwe raster optredende
trapeziumvervorming mogelijk is. De stralen van het rode en het groene raster doorlopen
een deel van het afbuigveld, waarin de veldsterkte in het onderste deel groter is dan in het
bovenste deel, zodat ook hier een trapeziumcorrectie in de juiste richting wordt verkregen.
De vervorming van de drie rasters, die nog overblijft bij een zo goed mogelijke dimensionering van de afbuigspoelen en dus van het verloop van de veldsterkte van de afbuigvelden
binnen het afbuiggedeelte, is sterk overdreven weergegeven in fig. 18.26. De zijkanten van
het blauwe raster zijn reeds praktisch recht. De zijden lopen parallel. Er blijft nog een
asymmetrische vertekening van het groene en het rode raster over. De vertekening aan de
rechter- en linkerkant is echter al symmetrisch ten opzichte van een verticaal gedachte
rasterbegrenzing. De in fig. 18.24 en in fig. 18.26 getekende rasters bezitten nog een middel
ste verticale en een middelste horizontale lijn, waarvan de vervorming is aangegeven.
, groen
rood

r4

i r|I
i I
i 1.

blauw

VI'

r

i

I

rood

/i

I

I I/

i

I

!
groen -j

I

I

Fig. 18.26. De vertekening van het raster zonder dynamische correctie van de dekkingsfouten.

De resterende dekkingsfouten worden geëlimineerd door een extra sturing met behulp
van drie elektromagneten. Deze magneten zijn getekend in fig. 18.27. De krachtlijnen, die
van de elektromagneten uitgaan, lopen via ferromagnetische poolschoenen in de buis en
door de tussenruimte waarin de elektronenstralen lopen. Afhankelijk van de veldsterkte
wordt hierdoor een afbuiging van de elektronenstraal verkregen in radiale richting ten op
zichte van de as van de buishals. Indien men nu het blauwe raster nog een keer onder de
loep neemt, blijkt dat de straal in zijn geheel nog extra naar boven moet worden afgebogen,
als hij vanuit het midden naar de rechter- of linkerkant loopt. De vertekening van het raster
in verticale richting is symmetrisch en kan worden benaderd met parabolen. Hierdoor is het
mogelijk deze vertekening te corrigeren door een parabolische stroom met lijnfrequentie
toe te voeren aan de elektromagneet die bij de blauwe straal hoort. Hierdoor krijgen de
lijnen de juiste richting. Hun juiste plaats op het scherm wordt verkregen door additieve
menging van een zaagtandvormige stroom met rasterfrequentie.
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Fig. 18.27. Een inrichting voor het opwekken van de velden voor de dckkingscorrectie.
Bij het rode en groene raster liggen de verhoudingen minder gunstig. Voor het corrigeren
van deze rasters wordt ook een parabolische stroom met lijnfrequentie door de bijbehoren
de spoelen gestuurd, waardoor eerst de in verticale richting verlopende fouten gecorrigeerd
worden. Tevens is, zoals ook uit fig. 18.26 blijkt, een correctie met rasterfrequentie nood
zakelijk. Deze vindt plaats door parabolische en zaagtandvormige stromen, die eveneens
door de spoelen van de elektromagneten lopen.
Bij het toepassen van een zuiver additieve menging van de stromen met horizontale en
verticale frequentie kan men slechts vertekeningen corrigeren die bijv, in horizontale
richting onafhankelijk zijn van de verticale afbuiging en omgekeerd. Vertekeningen, die
veranderen met voortgaande afbuiging of omgekeerd, kunnen gecorrigeerd worden door
multiplicatieve menging. Indien bijv, de doorbuiging van de bovenste en de onderste lijn
van het blauwe raster verschillend zou zijn, moet de correctiestroom gemoduleerd worden
met een geschikte verticale stroomcomponent. Dit zou betekenen dat er modulatoren
moeten worden toegepast, hetgeen gepaard gaat met een aanzienlijke uitbreiding van de
elektronische schakelingen. Bij sommige hoogwaardige controle-ontvangers wordt dit
principe toegepast.
Bij alle ontvangers tracht men in de eerste plaats eenmalig trapezium-, kussen- of tonvormige vertekeningen te corrigeren. Dit zijn dus alle afbuigfouten. die slechts gecompen
seerd kunnen worden door de modulatie van de horizontale afbuiging met verticale afbuigstromen en omgekeerd. Dit tracht men te bereiken door een zeer bepaalde vormgeving
van de afbuigspoelen en dus van het verloop van de veldsterkte in het afbuiggedeelte. Dit
lukt echter niet volledig. Bij huiskamerontvangers tolereert men daarom speciaal aan de
randen en in de hoeken van het beeld restfouten, die voor het grootste deel buiten het zicht
bare gedeelte van het beeld vallen. Voor het uitvoeren van de dynamische correctie werd
aangenomen dat de stralen statisch zodanig afgeregeld zijn, dat ze zonder afbuiging door
hetzelfde gat in het midden van het beeld vallen. Om aan deze eis te voldoen, is een statische
correctie noodzakelijk.
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18.6.5. De statische correctie van de dekking van het raster
In de eerste plaats dient ervoor gezorgd te worden, dat alle drie stralen op een horizontale
lijn vallen. Hiertoe wordt bij de velden, die dienen voor de dynamische convergentie, een
statisch magnetisch veld opgesteld, waarvan de grootte en de polariteit instelbaar zijn. Hier
voor zijn drie kleine permanente magneten nodig waarvan het kracht lijnen veld door de po
len van de elektromagneten loopt. Door de magnetische flux van deze magneten kunnen de
drie stralen enigszins in radiale richting ten opzichte van de buisas worden verschoven. Deze
magneetjes werden aanvankelijk boven in het magnetische circuit van de elektromagneten
ingebouwd in de vorm van radiaal gemagnetiseerde ronde staafjes. De sterkte en de richting
van het veld konden worden ingesteld door ze te draaien. Tegenwoordig past men kleine
staafmagneetjes toe. die vlak naast de elektromagneten zijn aangebracht en in radiale
richting verschoven kunnen worden. Dc richting van het veld staat loodrecht op de schuifrichting. zodat in het ijzercircuit van de elektromagneten, afhankelijk van de stand van de
permanente magneten een extra constante magnetische flux wordt opgewekt. De magneten
zijn aangebracht in de in fig. 18.31 zichtbare witte kunststofbuisjes met vierkante door
snede. Indien de richting van het veld omgekeerd moet worden, worden de staafjes een
voudig in omgekeerde richting in hun vatting geschoven.
In fig. 18.28 wordt de werking van de magnetische velden duidelijk gemaakt als de buis
van achter bekeken wordt. De rode en de groene straal kunnen ongeveer in het midden van
het beeld bijna altijd tot dekking gebracht worden. De blauwe straal kan echter slechts in
verticale richting bewogen worden, hetgeen betekent dat hij altijd zo ingesteld kan worden,
dat hij dezelfde beeldlijn raakt als de beide andere stralen. Afhankelijk van de afregeling van
de straalsystemen kan hij echter naast het snijpunt van de rode en de groene straal op de lijn
terecht komen. Er moet dus een instelmogelijkheid voor de blauwe straal in de richting van
de lijn worden aangebracht.
Fig. 18.29 toont een magneetsysteem dat eveneens op de buishals wordt aangebracht en
dat het mogelijk maakt de drie stralen horizontaal ten opzichte van elkaar te verschuiven.
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Fig. 18.28. De invloed van de mogelijkheid om de stralen in radiale richting te verschuiven. Blauw
is in horizontale richting ontregeld.
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Fig. 18.29. Een systeem om de stralen in horizontale richting te verschuiven.

De werking van dit magneetsysteem kan eenvoudig verklaard worden. De richting, waar
in de veldiijnen lopen, is ter plaatse van de blauwe straal tegengesteld aan de richting ter
plaatse van de getekende andere stralen. Bovendien is de veldsterkte ter plaatse van de
blauwe straal aanzienlijk groter, zodat deze in de eerste plaats verschoven wordt. De mag
netisatie van de getekende ijzeren beugel, die om de buishals is geklemd, wordt veroorzaakt
door een klein, draaibaar, radiaal gemagnetiseerd magneetje. De polariteit kan naar wens,
afhankelijk van het feit of de blauwe straal links of rechts van het snijpunt der twee andere
terecht komt, gekozen worden. Door deze inrichting wordt, zonder de afbuigvelden en
convergentievelden in aanmerking te nemen, bereikt dat de drie stralen in het midden
van het scherm door een gat van het masker vallen en de juiste fosfordeeltjes treffen.
Fig. 18.29 toont de positie van de ijzeren beugel, die in de buizencatalogussen van RCA
wordt aangegeven. Het is ook gebruikelijk de beugel zodanig te plaatsen, dat de permanente
magneet zich boven het blauwe elektronenkanon bevindt. De uiteinden van de beugel be
vinden zich dan tegenover de poolschoenen. Door het veld, dat op deze manier ontstaat,
wordt nu alleen de blauwe straal verschoven.
De plaatsing van de drie elektronenkanonnen ten opzichte van elkaar wordt zo nauw
keurig mogelijk uitgevoerd. Het is echter niet geheel te voorkomen, dat na het insmelten
van het hele systeem toleranties optreden in de richting van de niet afgebogen elektronenstralen. Ook als de elektronenkanonnen zich ten opzichte van elkaar in de juiste stand be
vinden is het mogelijk dat ze gezamenlijk enigszins scheef staan ten opzichte van de hals van
de buis. Om de stralen gemeenschappelijk uit te richten wordt het in fig. 18.30 afgebeelde
hulpmiddel toegepast. Dit bestaat uit twee gemagnetiseerde stalen ringen. In de figuur zijn
ze met ongelijke diameters getekend. In feite hebben ze dezelfde diameter en liggen ze op
elkaar. Door de magneetpolen ten opzichte van elkaar te verdraaien kan een magnetisch
veld worden opgewekt dat loodrecht op de buisas staat en waarvan de grootte gevarieerd
kan worden van nul tot een maximale waarde. De gewenste richting van het veld wordt
verkregen door de twee ringen tegelijkertijd te draaien. Deze methode wordt ook bij zwartwitbeeldbuizen toegepast voor het uitlijnen van de straal.
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gemagnetiseerde stalen ringen
Fig. 18.30. Gemagnetiseerde nngen voor het uitlijnen van de stralen.

Als de drie stralen door het afbuigveld over een bepaalde hoek worden afgebogen, moeten
de elektronen het masker onder een zeer bepaalde hoek treffen, indien weer de juiste
fosfordeeltjes door de verschillende stralen getroffen moeten worden. Deze hoek wordt
bepaald door de afstand van het afbuigsysteem (afbuigpunt) van het schaduwmasker.
De plaats van het afbuigsysteem op de buishals moet daarom juist gekozen worden.
De plaats van het afbuigsysteem en de uitlijning van de straal zijn in het volgende gevai
juist. Het rode elektronenkanon wordt ingesteld op een constante straalstroom, terwijl de
beide andere elektronenkanonnen geen stroom leveren. Nu moet het gehele beeldvlak een
gelijkmatige rode kleur van hoge verzadiging vertonen. Indien de afstand van het afbuig
systeem tot het masker niet juist is, verschijnt alleen in het midden van het beeld een rood
vlak. De kleurtoon en de verzadiging veranderen in de richting van de rand. De kleur
zuiverheid wordt niet gewaarborgd.
Het aardmagnetisch veld veroorzaakt ook een afbuiging van de elektroncnstralen en
heeft dus invloed op de afregeling van de straal. De kleurzuiverheid wordt eveneens beïn
vloed door het aardmagnetisch veld. De afregeling van de ontvanger moet daarom worden
uitgevoerd op een bepaalde plaats en in een bepaalde positie van de buis. Door de ont
vanger te draaien kan de kleurzuiverheid veranderen.
Oorspronkelijk bracht men langs de omtrek van de bodem van de buiskolf instelbare
permanente magneten, waarvan de veldsterkte regelbaar was. aan om deJdeurzuiverheid
aan de randen van het beeld te kunnen instellen. In moderne kleurenontvangers zijn deze
magneten in hun oorspronkelijke vorm niet meer aanwezig. De toleranties bij de fabricage
van de buizen konden zo ver verkleind worden, dat de kleurzuiverheid met de hierboven
beschreven gemagnetiseerde ijzeren ringen voldoende nauwkeurig kon worden ingesteld.
Soms worden nog (bij Philips-ontvangers) zeer licht gemagnetiseerde staafjes in de buurt
van het achterste deel van de kolf aangebracht. Ze bestaan uit telkens twee stroken blik van
1 cm breedte en 7 cm lengte, die voor het veranderen van de veldsterkte ten opzichte van
elkaar kunnen draaien.
De afregeling van de convergentie en de kleurzuiverheid moet zeer zorgvuldig plaats
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vinden. Men kan hiervoor het best gebruik maken van een patroongenerator, die op alle
drie kanalen wordt aangesloten, voorzover de drie kanalen van de buis tegelijk afgeregeld
kunnen worden. Bij controle-ontvangers is deze mogelijkheid altijd aanwezig. Voor het
afregelen van normale huiskamerontvangers zou regelmatig een rastertestbeeld door de
zender moeten worden uitgezonden.

Fig. 18.31. Een uitvoering van de correctiesystemcn volgens RCA.

Uit de bovenstaande beschouwingen zal het duidelijk zijn dat er zeer hoge eisen gesteld
zullen moeten worden aan de stabiliteit van de rastercorrectiestromen. als de kleurconvergentie constant moet blijven. Speciaal voor huiskamerontvangers is het nodig om vol
doende stabilisatie tegen netspanningsvariaties te eisen. De stabiliteit van de kleurconver
gende was vroeger een probleem bij huiskamerontvangers. hetgeen veel moeilijkheden
heeft veroorzaakt en hoge eisen stelde aan de service van de handelaar. Er zijn ondertussen
echter voldoende stabiele schakelingen ontwikkeld.
Een modeme uitvoering van de correctie-elementen door RCA wordt getoond in fig.
18.31. Hoe deze elementen samen met het afbuigsysteem op de hals van de buis worden aan
gebracht is zichtbaar in fig. 18.32. Fig. 18.33 toont de drie elektronenkanonnen van een
RCA-buis.
Onlangs werden in Japan rechthoekige buizen ontwikkeld. Hiervoor werden buizen met
diagonalen van 17" en 14" gekozen. In verband met de lagere prijs worden vooral ontvan
gers met 14"-buizen vervaardigd.
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Fig. 18.32. Een uitvoering van het afbuigsysteem met alle correctiesystemen op de hals van een
kleurenbeeldbuis.
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Fig. 18.33. De elektronenkanonnen van een RCA-kleurenbeeldbuis met elektrostatische focussering.
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Oorspronkelijk werd bij de kleurenbuizen een stalen kolf gebruikt. Hier is men onder
tussen van afgestapt. Men gebruikt tegenwoordig geheel glazen kolven. De stalen kolf had
het voordeel dat de invloed van het aardmagnetisch veld minder was. Van de andere kant
had hij het nadeel dat de gehele kolf op een anodespanning van 25 kV stond.

18.6.6. Het luminescerende scherm van de schaduwmaskerbuis
Het moeilijkste probleem van de kleurenbeeldbuis was de vervaardiging van het luminesce
rende scherm.
Aanvankelijk paste men de volgende fosforen toe:
voor rood: een met mangaan geactiveerd zinkfosfaat, x = 0,67, y = 0,33;
voor groen: willemiet (zinksilicaat), eveneens met mangaan geactiveerd, x = 0,21,
y = 0,71;
voor blauw: een met zilver geactiveerd zinksulfide, x = 0,14, y = 0,08.
Deze fosforen werden toegepast met het oog op de fabricage van het scherm. Het rende
ment van de rode fosfor is 1,5 NK/Watt. van de groene fosfor 5.5 NK/W. en van de blauwe
fosfor ongeveer 2 NK/W. In tegenstelling hiermee is het rendement van een zwart-witbuis
ongeveer 6,5 NK/W.
Bij de bespreking van de verschillende luminescerende stoffen voor zwart-witbuizen
werd al gewezen op de nalichttijd (par. 18.2). Deze mag slechts zo lang zijn, dat na 20 msec.
het nalichten minder dan 1 % is. De aanvankelijk voor rood en groen gekozen fosforen vol
deden niet aan deze eis. Voor de rode fosfor is het nalichten na 20 msec. nog 29% van de beginwaarde, voor de groene fosfor 18 % en voor de blauwe fosfor kleiner dan 1 %. Dit heeft
tot gevolg dat het nalichten van de rode en de groene fosforen storend zichtbaar is bij snel
bewegende beelden. Indien men zich bijv, voorstelt dat een wit voorwerp langs een donkere
achtergrond beweegt, dan zal er een gekleurde veeg achter het voorwerp ontstaan. Boven
dien wordt het beeld onscherp.
Het nalichten van de groene fosfor kan tot 4.5% na 20 msec. worden verminderd door
het toepassen van met mangaan sterk geactiveerd willemiet met kleurcoördinaten x = 0,25
en y = 0.7. Het rendement hiervan is 4.5 NK/W. Nog betere resultaten worden bereikt met
een voorstel van Philips om een met zilver geactiveerd zink-cadmiumsulfide toe te passen
met een gehalte van 32% cadmiumsulfide. De kleurcoördinaten hiervan zijn x = 0.255 en
y = 0.575, het rendement is 8.4 NK/W en de nalichttijd 1 a 1,5% na 20 msec. Sinds kort
wordt voor de rode fosfor eveneens een zink-cadmiumsulfide gebruikt met een gehalte aan
cadmiumsulfide van ongeveer 85 %. De kleurcoördinaten hiervan zijn x = 0,64 en y = 0.36.
het rendement is ongeveer 2 NK/W en het nalichten is minder dan 1 %.
Fig. 18.34 toont de spectrale energieverdeling van het door een kleurenbeeldbuis voor
wit met een kleurtemneratuur van 93OO°K uitgestraalde licht met de kleurcoördinaten x =
0.281 en y = 0.311.
De toepassing van deze reeds bekende luminescerende stoffen was gedurende lange tijd
onmogelijk, omdat men nog geen fabricagemethode voor het scherm had gevonden. Deze
werd onlangs bij Philips uitgewerkt. Tegenwoordig worden alleen nog maar deze fosforen
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in Philips kleurenbuizen toegepast. Deze fosforen heeft men in Amerika ook overgenomen.
De groene fosfor geeft een iets kleinere verzadiging dan vroeger met willemiet bereikt
werd. Dit blijkt uit de opgegeven kleurcoördinaten. De hierdoor optredende kleurver
anderingen in een normaal beeld zijn echter te verwaarlozen. Overigens zouden deze gecor
rigeerd kunnen worden met behulp van een lineaire matrix, waarin bepaalde delen van het
rode en het groene signaal worden toegevoegd aan het blauwe signaal.
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Fig. 18.34. De spectrale energieverdeling van het licht van een kleurenbeeldbuis voor wit met een
kleurtemperatuur van 9300°K.
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De fabricage van het luminescerende scherm vindt op de volgende manier plaats. Eerst
wordt bijv, de rode fosfor aangebracht. De fosfor wordt gemengd met een geschikte laksoort, ‘polyvinylalcohol'. en op het scherm aangebracht. Deze lak kan worden gedroogd
door bestraling met ultraviolet licht, zodat de fosfor aan het scherm hecht. Met behulp van
het schaduwmasker en de ultraviolette lichtbron wordt het scherm nu bestraald op de
plaatsen waar de rode fosfordeeltjes moeten blijven zitten. Vervolgens wordt de fosfor
op de niet belichte plaatsen weer weggewassen. Op deze manier ontstaat eerst het raster van
de rode fosforpunten. Vervolgens worden het groene en het blauwe puntraster op dezelfde
manier aangebracht. Hiertoe wordt de positie van het masker telkens iets verschoven.
Hierna volgt een laklaag om het oppervlak van de fosforen glad te maken, en vervolgens
een zeer dunne aluminiumlaag zoals bij de zwart-witbuis. Tenslotte wordt de laag tussen
scherm en spiegel weer door verhitting verwijderd.

18.6.7. De aansluiting van de kleurenbeeldbuis
Men kan de buis zodanig aansluiten, dat de signalen Ur, Ug en Ub ieder via een versterker,
waarvoor dezelfde eisen gelden als bij de zwart-witbuis, worden toegevoerd aan de drie
elektronenkanonnen voor rood, groen en blauw. Hierbij dient men rekening te houden met
de verschillen in rendement van de fosforen. Indien men wit wil krijgen, moeten de straal-
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stromen verschillende amplituden hebben en dus ook de stuurspanningen Ur, Ug en Ub.
De stroom van het rode elektronenkanon is normaliter het grootst. Voor de Philipskleurenbeeldbuis AX 53-14 met kort nalichtende fosforen met kleurcoördinaten voor
rood: x = 0.64, y = 0,38, voor groen: x = 0,265, y = 0,585 en voor blauw: x = 0,15, y =
0.08 wordt een straalstroomverhouding van 1:0.79:0.53 opgegeven. In dit geval wordt wit
licht met de kleurcoördinaten x = 0,287. y = 0.316 uitgestraald. De kleursoort komt prak
tisch overeen met die van de straling van een zwarte straler met een kleurtemperatuur van
9300°. Voor de verhouding tussen rood en groen wordt een tolerantie in de kathodestroom
opgegeven van 0,75— 1,75 en voor de verhouding van rood tot blauw een tolerantie van
1.16—2.6. De waarden, die gelden voor de RCA-buis 21FJ22. wijken af van de voor de
Philipsbuis opgegeven waarden.
In fig. 18.35 is de voor huiskamerontvangers gebruikelijke methode voor de sturing van
een kleurenbeeldbuis aangegeven. De kathoden van de elektronenkanonnen worden ge
meenschappelijk gestuurd door het helderheidssignaal. De gewenste verhouding van de
stuurspanningen wordt verkregen door spanningsdeling aan de anodeweerstand van de
eindbuis voor het helderheidssignaal Uy. De kathoden van het met G aangeduide groene
kanon en van het met B aangeduide blauwe kanon liggen aan instelbare aftakpunten van
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de twee parallel geschakelde anodeweerstanden. Eventueel kunnen R en G bij het afregelen
van wit verwisseld worden, daar de verhouding R :G van buis tot buis tussen 0.76 en 1,75
kan variëren. De drie Wehneltcilindcrs worden gestuurd met de kleurverschilsignalen
Ur - Uy. Ug - Dy en Ub - Uy. In de elektronenkanonnen worden de sturing met Uy en de
kleurverschilsignalen opgeteld in de resulterende straalstroom, zodat de intensiteiten van
het rode, groene en blauwe deel evenredig zijn aan de aandelen in het aan de zendkant afgetastc beeld.
De drie potentiometers Pi. P2 en P3 dienen voor de instelling van de schermroosterspanningen van de elektronenkanonnen. Deze liggen tussen 650 en 730 V. Bij een gemeenschap
pelijke regeling van de instelspanning van de elektronenkanonnen met de potentiometer P4
moeten alle drie fosforen bij dezelfde stand hiervan donker worden als de spanningen aan
de Wehneltcilinders gelijk zijn en de spanningen aan de kathoden gelijk zijn aan ongeveer
4- 315 V. De schermroosterspanningen moéten overeenkomstig deze eis worden ingesteld.
De sturing van de buis met enerzijds het helderheidssignaal en anderzijds de kleurver
schilsignalen heeft een groot voordeel. Alleen de versterker voor het helderheidssignaal
moet de volledige bandbreedte (5 MHz) bezitten, terwijl voor de kleurverschilsignaalversterkers een bandbreedte van 1 MHz voldoende is (hfdst. 21). Daardoor kan men in de
kleurkanalen eindtrappen toepassen met een relatief hoog rendement.
Indien men de drie elektronenkanonnen echter stuurt met.de drie signalen R. G en B.
moeten de gebruikte versterkers en hun eindtrappen de volledige frequentieband doorlaten.
De vereiste stuurspanning bedraagt 50 tot 100V. hetgeen bij een anodeweerstand van
2.5 kQ neerkomt op een stroomvariatie van maximaal 40 mA.

18.6.8. Andere methoden van kléurenbeeldweergave
De projectie met behulp van drie buizen met groot vermogen werd reeds vermeld. Een
algemeen bekend geworden kleurenprojectieontvanger met een zeer goede beeldkwaliteit
werd vervaardigd door Philips.
Men is reeds jarenlang bezig een kleurenbeeldbuis te vinden die eenvoudiger en goed
koper is dan de schaduwmaskerbuis. Alle pogingen hebben echter tot nu toe geen bevre
digend resultaat gehad. In de eerste plaats wil men één straal in plaats van drie stralen ge
bruiken. Het essentiële verschil met de schaduwmaskerbuis is dat men in plaats van de
fosforstippen zeer smalle verticaal of horizontaal geplaatste fosforstrepen gebruikt. Een
lijn wordt dan gevormd door drie van dergelijke strepen. Ze geven rood, groen en blauw
licht. Het oplichten kan tot stand gebracht worden door drie stralen die elkaar, evenals bij
de schaduwmaskerbuis. in een vlak op korte afstand van het scherm snijden. De verhou
dingen van hun intensiteiten bepalen de kleur. Een andere mogelijkheid bestaat uit het
wijzigen van de gelijktijdige stimulatie in een na elkaar volgende stimulatie bij toepassing
van slechts één elektronenstraal. De straal moet dan bovendien met een hoge frequentie
loodrecht op de richting van de fosforstrepen worden afgebogen en tijdens deze afbuiging
moet zijn intensiteit overeenkomstig de gewenste kleur veranderd worden. Hij bevindt zich
dan achtereenvolgens gedurende korte tijd op de rode, de groene en de blauwe fosfor. Bij
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de zogenaamde ‘apple tube’ wordt van dit principe van na elkaar volgende stimulatie van de
drie fosforen gebruik gemaakt. Hiervoor is een ingewikkeld hoogfrequent regelsysteem
nodig. Alle systemen, die met fosforstrcpen en een straal werken, hebben als nadeel dat de
lineairiteit van de afbuiging zeer nauwkeurig constant gehouden moet worden, opdat geen
kleurfouten ontstaan.
De nieuwste ontwikkeling is de ‘banana tube' waarin de fosforstrepen ieder slechts een
maal voorkomen. Het uit elkaar trekken van de geschreven lijn tot een beeld vindt mechano-optisch plaats.
Momenteel wordt op de gehele wereld voor huiskamerontvangers uitsluitend de schaduwmaskerbuis gebruikt.
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19. DE TRANSMISSIE VAN KLEURENBEELDEN VIA DRIE
KANALEN

19.1. INLEIDING

In par. 2.5 werden reeds enkele begrippen, die een rol spelen in de kleurentelevisie, kort be
sproken. Hierbij bleek dat het door additieve menging van de drie primaire kleurprikkels
voor rood, groen en blauw in bepaalde verhoudingen mogelijk was alle zichtbare kleuren
samen te stellen. In par. 8.2 werd de splitsing van de door het objectief van een kleurencamera vallende lichtstroom in drie spectrale gebieden vermeld. Hierin werd ook de samen
stelling van het kleursignaal volgens het NTSC-systeem in het kort besproken.

19.1

HET PRINCIPE VAN DE K LEUR ENTR ANSM ISS1E

Fig. >19.1 toont het principe van de transmissie. Bij de kleurenbeeldtransmissie worden de
kleursoorten. die bij de primaire kleurprikkels horen, aan de ontvangstkant opgewekt door
drie lichtbronnen. Dit zijn de drie fosforen van de kleurenbeeldbuis met de in fig. 19.1
aangegeven kleurcoördinaten. Voor de opname van het beeld zijn hier drie beeldorticons
getekend. Elk heeft een zeer bepaalde spectrale gevoeligheid die moet corresponderen met
de krommen in fig. 2.7 Deze krommen bevatten negatieve delen, die niet gerealiseerd kun
nen worden. Ze worden vervangen door een verandering in de positieve delen van de
kromme volgens de stippellijnen. De gewenste gevoeligheidskrommen die hieruit volgen
zijn in fig. 19.1. aangegeven. Iedere opnamebuis levert aan zijn uitgang een signaal, dat
evenredig is aan de binnen de spectrale kromme op de fotogevoelige laag vallende lichtenergie. Zie plaat i. Hierbij is verondersteld dat de karakteristiek van de opnamebuizen
lineair is.
Aan de zenderkant wordt de spectrale gevoeligheidskromme van elk kanaal bepaald door
de eigenschappen van de fotokathoden van de opnamebuizen en door de invloed van de
optiek op de spectrale energieverdeling van het licht dat op de fotokathoden valt. Dit geldt
ten opzichte van wit licht.
Indien men licht met een willekeurige spectrale verdeling, bijv, een gloeilamp met een
kleurtemperatuur van 2850°, wil gebruiken, moeten om eenzelfde kleurweergave te krijgen
de spectrale gevoeligheidskrommen veranderd worden. Dit moet zodanig gebeuren, dat
de in fig. 19.1 ingetekende krommen weer ontstaan als de ordinaten van de spectrale ge
voeligheidskromme vermenigvuldigd worden met de ordinaten van de spectrale energiekrommen van het gebruikte licht.
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Fig. 19.1. Het principe van de kleurenoverdracht via drie kanalen.

19.3. HET PRINCIPE VAN HET OPTISCHE SYSTEEM VAN EEN KLEURENTELEVISIECAMERA

Het principe van het voor een kleurencamera noodzakelijke optische systeem toont
fig. 19.2. In verband met de betrekkelijk lange optische weglengten is meestal een tussenafbeelding noodzakelijk, hetgeen twee objectieven eist.
Het eerste objectief maakt een afbeelding van het voorwerp in het vlak van de getekende
condensorlens (ook veld lens genaamd). Deze laatste zorgt ervoor dat een zo groot mogelijk
deel van het beschikbare licht in het tweede objectief valt. Het tweede objectief vormt een
oppervlaktespiegel ^kleurfilter
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Fig. 19.2. Het optische systeem van een kleurencamera voor het splitsen van het licht in drie spectra
le gebieden.
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afbeelding van het tussenbeeld in het vlak van de condensorlens op de drie opnamebuizen.
Dit vindt plaats via de dichroïde spiegels of het prisma voor de spectrale splitsing van de
lichtstroom. De grootte en de vorm van de drie beelden is exact gelijk. De aangegeven
kleurfilters dienen om de gewenste spectrale gevoeligheidsverdeling volgens de in fig. 19.1
getekende krommen te verkrijgen. Om de lichtstromen aan te passen aan de karakteristiek
van de opnamebuizen worden grijsfilters gebruikt. Bij studiobelichting zijn deze alleen in
het rode en groene kanaal nodig.
Bij gebruik van dichroïde spiegels heeft men nog extra voorzieningen nodig voor hel
elimineren van het door de spiegels veroorzaakte anastigmatisme. Deze worden in fig.
19.2 niet getoond.
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Fig. 19.3. Het optische systeem van een kleurendia-aftaster.
236

19.4 HET PRINCIPE VAN HET OPTISCHE SYSTEEM VAN EEN K LEU R EN DIA-AFTASTER

Fig. 19.3 toont het aanzienlijk eenvoudiger systeem voor het aftasten van kleurendia’s. De
grotere eenvoud ontstaat door het afwezig zijn van de eis van een scherpe afbeelding via het
kleursplitsende systeem. Verschillende condensorlenzen dragen er zorg voor, dat al het be
schikbare licht op de fotocellen terecht komt. Ook hier zijn kleurcorrectiefilters in de licht
weg van iedere fotocel nodig. Deze zijn niet getekend. In het rode kanaal gebruikt men
meestal een fotocel met een multi-alkalikathode (fig. 6.1) om een zo hoog mogelijke rood
gevoeligheid te krijgen. Dit is nodig, omdat de gebruikte aftastbuizen met zinkoxydescherm
een relatief kleine energie uitstralen in het spectrale gebied van het rode kanaal (fig. 19.4).

19.5 DE INVLOED VAN DE OPTIEK EN DE FOTOKATHODEN OP DE SPECTRALE
GEVOELIGHEIDSVERDELING VAN DE DRIE KANALEN

We zullen nu nagaan welke spectrale gevoeligheidskromme ontstaat in de verschillende
kanalen van een beeldorticoncamera. We gaan uit van een kleurtemperatuur van de ver
lichting van 2850° en passen dichroïde spiegels volgens fig. 19.3 toe in plaats van de in fig.
19.2 getekende prisma’s.
De objectieven beïnvloeden de spectrale energieverdeling ook. Fig. 19.4 toont de invloed
van een goed objectief. Bij de berekening van de resulterende spectrale gevoeligheid moet
hij echter buiten beschouwing gelaten worden.
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In fig. 19.5 kan men de spectrale verdeling nagaan van de twee dichroïde spiegels, die
zijn toegepast in een kleurendia-aftaster van de firma Fernseh GmbH. De kromme pi en
P2 geven de reflectiefactor in procenten en Ti en Ti de transmissiefactor als functie van de
golflengte van het licht. Bovendien zijn de krommen Ti • p2 en tj • tz getekend, die respectie
velijk gelden voor het blauwe en het groene kanaal bij de in fig. 19.3 getoonde spiegelconfiguratie. De krommen zijn verkregen door de ordinaten van dezelfde golflengten met
elkaar te vermenigvuldigen.
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Fig. 19.5. Spectrale doorlaat- en reflectiekrommen van de dichroïde spiegels van een kleurendiaaftaster van Fernseh GmbH.
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!
Fig 19.6 toont de spectrale gevoeligheidskromme van een beeldorticon met een S 10kathode (aanduiding van RCA) voor een equi-energiespectrum en voor een kleurtemperatuur van de lichtbron van 2850°K.
De kromme voor 2850°K werd verkregen door de vermenigvuldiging bij dezelfde golf
lengte van de waarde van de relatieve spectrale gevoeligheid voor een equi-energiespectrum
met de waarde van de relatieve stralingsenergie van een zwartlichaam voor 2850°K uit fig.
19.7. In fig. 19.7 is bovendien de spectrale energieverdeling van een zwartlichaam bij andere
belangrijke kleurtemperaturen aangegeven. De kleurtemperatuur van een studioverlichting ligt tussen T = 2850 a 3200°, zonlicht heeft een kleurtemperatuur van 5500°, daglicht
bij zonneschijn en heldere hemel bereikt 5800 - 6500°, terwijl daglicht bij bewolkte hemel
een kleurtemperatuur van 6300 - 7200°C heeft.
Tenslotte toont fig. 19.6 de spectrale krommen, die ontstaan door vermenigvuldiging van
de kromme van het beeldorticon bij 2850° en die van de dichroïde spiegels ri • pi, Ti • rz en
pi. Indien men ze vergelijkt met de gestippeld aangegeven vereiste krommen, ziet men de
noodzakelijkheid van een nogal grote correctie. Deze wordt zo goed mogelijk uitgevoerd
door selectieve filters toe te passen. De noodzakelijke correctiekrommen worden gevonden
door de verkregen en vereiste krommen van de drie kanalen op elkaar te delen. Indien van
een andere kleurtemperatuur wordt uitgegaan, bijv, van zonlicht, ontstaan andere krom
men voor de correctiefilters.
Het in rekening brengen van de kleurtemperatuur heeft de volgende betekenis. De spec
trale krommen van fig. 2.7 hebben als referentiewit het standaardwit C met de coördinaten
x = 0,31, y = 0,316, z = 0,347. Het in rekening brengen van de kleurtemperatuur heeft dus
tot gevolg, dat altijd een kleurweergave ontstaat zoals ze door het oog zou worden waarge
nomen als de scène verlicht zou worden met standaardwit C, dus een kleurtemperatuur van
ongeveer 6700° (daglicht bij bewolkte hemel).
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Bij een lagere kleurtemperatuur komen de kleuren in het weergegeven beeld daarom niet
precies overeen met de kleuren, die het oog ziet als het naar de scène kijkt. Zoals bekend
maakt men daarom ook onderscheid tussen kleurenfilms voor daglicht en voor kunstlicht.
Ook hierbij wordt de kleurweergave teruggebracht tot ongeveer dezelfde kleurtemperatuur
van de belichting.
Uit fig. 19.6 blijkt, dat bij de gekozen kleurtemperatuur van 2850° het rendement van het
blauwe kanaal vrij laag is. Bij kleurencamera’s in de studio is dit daarom het kanaal met de
kleinste signaal-ruisverhouding. Het oog waardeert blauw echter met de laagste helderheid
(fig. 2.1) hetgeen dit feit weer compenseert. In verband met het lage rendement, dat bij een
zelfde lichtsterkte van de optiek slechts 1 /40 van dat voor een zwart-witcamera is (gegeven
van Neuhauser, RCA), heeft men voor het blauwe kanaal een beeldorticon ontwikkeld met
een kathode met grotere blauwgevoeligheid (spectrale kromme SI 1). De trefplaatcapaciteit
is 120pF. Het typenummer is 4416. De buis heeft een veldnet om de in par. 13.10 genoemde
dynamische convergentiefouten te vermijden.

19.6. DE EISEN VOOR DE DRIE ELEKTRISCHE TRANSM ISSIEKANALEN

19.6.1. Inleiding
Om een kleur, waarvan de coördinaten in de kleurendriehoek niet gelijk zijn aan die van een
der primaire kleuren, te produceren zijn tenminste twee signalen, bijvoorbeeld Ur en Ug.
en meestal drie signalen Ur, Ug en Ub nodig. Zo ontstaat bijv, geel uit 100% Ur en 100%
Ug, en wit uit 100% Ur. 100% Ug en 100% Ub. Afhankelijk van de kleurtoon en de ver
zadiging kunnen de signaalamplituden 100% of minder bedragen. 100% correspondeert
dan bijv, met een spanning van 0.7 Vu aan de uitgang van de camcraversterker. Indien de
kleur wit gereproduceerd moet worden, moeten de drie signalen, die aan de eindversterkers
van de ontvanger worden toegevoerd, even groot zijn. Deze versterkers moeten in dit geval
zo grote signalen aan de kleurenbeeld buis leveren, dat er wit ontstaat. Bij de nu volgende
beschouwingen wordt eenvoudigheidshalve aangenomen, dat even grote signalen aan de
elektronenkanonnen van de kleurenbeeldbuis wit leveren en dat de karakteristieken van de
drie elektronenkanonnen gelijk zijn.

19.6.2. De invloed van de kromming van de stuurkarakteristiek op de kleurweergave
Indien een willekeurig gekozen kleur wordt overgedragen ontstaan, na de splitsing in de
drie primaire componenten, drie signalen aan de uitgang van de opnamebuis die zeer
bepaalde amplitudes ten opzichte van elkaar hebben. De energieverhouding van de pri
maire kleuren moet, willen er geen kleurfouten ontstaan, in het door het scherm van de
beeldbuis uitgestraalde licht onveranderd blijven. Dit is alleen het geval als het transmissiekanaal enerzijds ten opzichte van de energiedichtheden van de primaire kleuren in het
opgenomen beeld en anderzijds ten opzichte van de door het beeldscherm uitgestraalde
energiedichtheden, lineair is.
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Indien men bijv, veronderstelt, dat de opnamebuis een lineaire karakteristiek heeft,
zouden er kleurfouten optreden door een weergavebuis met een karakteristiek met y = 2,2,
zoals wordt opgegeven voor de RCA-kleurenbeeldbuizen. Dit wordt duidelijk gemaakt in
fig. 19.8. Op de x-as zijn vanuit de oorsprong drie signalen Ur, Ug en Ub uitgezet, die zich
verhouden als 20:55:80. De verhoudingen veranderen niet via de lineaire karakteristiek.
Via de gemakshalve kwadratisch aangenomen karakteristiek van de beeldbuis wordt de
verhouding echter gewijzigd in 4:30:64. Er moet dus een correctie voor de karakteristiek
van de beeldbuis worden uitgevoerd. Deze vindt plaats door een versterkertrap in ieder
kanaal met een y = 0.45, waarbij een gamma van de beeldbuis van 2,2 is verondersteld. In
dien het produkt van de twee exponenten van 1 verschilt, ontstaan er dus kleurveranderin
gen. Of een kleurverandering door het oog wordt waargenomen is afhankelijk van de
grootte der verandering. De verandering kan bestaan uit een verschil in verzadiging of in
kleurtoon. Een verschil in verzadiging wordt minder hinderlijk ervaren dan een verschil in
kleurtoon.
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Fig. 19.8. Het ontstaan van kleurfouten ten gevolge van de kromming van de karakteristiek.

Men mag kleine afwijkingen van het lineaire verband toelaten, indien in alle drie kanalen de
exponent y even veel van 1 verschilt. Hierbij is aangenomen, dat het verband tussen in- en
uitgangssignaal wordt gegeven door V2 = V>y. Hierin is Vj het ingangssignaal en V2 het
uitgangssignaal. De eventueel toelaatbare afwijking van de exponent y van de theoretische
waarde 1 bedraagt ±0,1. Deze waarde werd door een aantal proefpersonen vastgesteld.
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Indien de signalen even groot zijn, als er dus grijs wordt overgedragen, veranderen de
amplitudeverhoudingen niet als de ingangsspanning verandert of als de exponent ver
andert. De kleursoort (grijs) blijft dus behouden. Voor het oog verandert dan alleen de
helderheid. Hieruit volgt, dat een verandering van de exponent des te minder invloed heeft
op de kleurtoon naarmate de verzadiging kleiner is. Een kleinere verzadiging betekent
namelijk een grotere hoeveelheid grijs. Dit treedt op als de signalen Ur. Ug en Ub vooralle
in het beeld voorkomende kleursoorten slechts weinig verschillen.
Als een van de drie signalen nul is en de twee andere even groot zijn, treedt ook geen ver
andering van de kleurtoon op als de exponent y verandert. In dit geval verandert alken de
helderheid.
Uit het bovenstaande volgt, dat men een gammacorrectie niet zoals bij zwart-wittelevisie
kan gebruiken om het contrast van het opgenomen kleurendia of voorwerp bij de weer
gave te veranderen. Indien het contrast veranderd moet worden of instelbaar moet zijn,
moeten kleurcorrecties worden uitgevoerd. Men moet dan, afhankelijk van de gewenste
exponent van de karakteristiek, aan ieder kleurkanaal verschillend grote delen van de
andere kleursignalen toevoeren. Dergelijke schakelingen zijn ingewikkeld, maar wel
mogelijk.
Tot nu toe werd aangenomen, dat de exponent in alle drie kanalen evenveel verandert.
Men kan dezelfde overwegingen hebben als slechts in een kanaal de exponent veranderd
wordt. Dan zijn de drie overdrachtskarakteristieken niet gelijk. Er treden dan ook signaalveranderingen op, die eventueel slechts betrekking hebben op Ur, Ug of Ub. Of hierbij een
zichtbare kleurverandering optreedt hangt af van de beeldinhoud. Een verandering van de
karakteristiek van een kanaal kan een beter zichtbare kleurverandering veroorzaken dan
eenzelfde verandering in alle drie kanalen. Deze kleurverandering kan echter ook kleiner
zijn.
De amplitudeverschillen van de verschillende gammakarakteristieken mogen ten opzich
te van punten met dezelfde ingangsamplituden hoogstens ±2% van de bijbehorende uilgangsamplituden zijn.

19.6.3. De invloed van het zwartniveau in het signaal van de drie kanalen
We nemen aan, dat het zwartniveau in alle drie kanalen in dezelfde mate veranderd wordt.
Dit betekent dus een verandering van de afstand tussen het zwartniveau en het onderdrukkingsniveau.
In fig. 19.9 is de invloed van het zwartniveau, dus van de minimale helderheid, aange
geven. De ingangssignalen Ur, Ug en Ub zijn zo groot gekozen, dat de uitgangssignalen zich
verhouden als 4:30:64. Bij een verschuiving van het zwartniveau in het ingangssignaal van
0 naar + 20 verandert deze verhouding tot 16 :56:100. Er treedt dus een kleurverandering
op. De verandering van het zwartniveau kan ook in een kanaal optreden. De verandering
van het zwartniveau in slechts een kanaal is meestal veel kritischer dan een even grote ver
andering in alle drie kanalen. Bij proeven met bepaalde testbeelden werd bijv, als herkenbaarheidsgrens voor het rode kanaal 1,5%, voor het groene kanaal 2,5% erf voor het
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Fig. 19.9. Het ontstaan van kleurfouten ten gevolge van de verandering van het zwartniveau.

blauwe kanaal ook 2,5% van het maximale signaal vastgesteld. De herkenbaarheidsgrens
bij eenzelfde verandering in alle drie kanalen bleek ongeveer 5 % te zijn. Hieruit volgt dat het
zwartniveau een zeer kritische grootheid is. Het moet in de drie kanalen op ± 1 % van het
maximale signaal ingesteld kunnen worden en hierop ook gehouden worden.
In de praktijk vindt men in elk van de drie versterkers van een kleurendia-aftaster of een
kleurencamera een regeling voor het instellen van precies hetzelfde zwartniveau bij gesloten
objectief (lichtstroom nul) en een regeling, die een gemeenschappelijke instelling van het
zwartniveau mogelijk maakt. De methode, die tegenwoordig veel in zwart-wituitzendingen
wordt toegepast om het zwartniveau nul te kiezen, schijnt niet erg gunstig te zijn. Men heeft
er dan geen controle over of het zwartniveau misschien een negatieve waarde heeft, hetgeen
betekent dat door de onderdrukkingssignalen niet reeds een deel van het signaal in de
schaduwpartijen van het beeld afgesneden wordt. Dit kan grote kleurfouten veroorzaken.
Het zwartniveau moet tijdens een uitzending constant blijven. Indien het contrast in het
opgenomen kleurenbeeld zo klein is dat het zwartniveau in de zender te hoog ligt, kan dit
alleen nog verlaagd worden door een kleurgetrouwe gammacorrectie in de aftaster en niet
door een verlaging van het zwartniveau, indien men kleurfouten wil voorkomen.
19.6.4. De regeling van de uitsturing van de drie kanalen
Om de juiste uitsturing van de beeldbuis te bereiken, moet er een mogelijkheid zijn de ver
sterking op een bepaalde plaats van de transmissiekanalen te kunnen regelen. We nemen
aan dat het totale systeem een gamma van 1 heeft. In dit geval is zonder meer een regeling
van de versterking met dezelfde factor in de drie kanalen mogelijk als de versterkingsrege243

°/
Zo
100

UER
b•ri
,
1,25
80
BR2

90

Bg7|
: Üeb : UEG = 20:55:80
: Bbi : BICI
( = 4:30:64 4—l-Z-1
UER : 1,25
• - UEn : 1,25 UER - 25:69:100
: BD2 : Bg, = 6,25 :47,5 :100 '4
1

70

z

■’

■Boy /

-= 60
Q

I

2 50
'uyj
/1
f 1

O 40

d

i

“H?
BülzZ-

|30

S 20

, BR2-x*'ZC _
Bi

10
0
0
,

20 '
40
60
80
I ' relatief ingangssignaal

100%

---------------- uG--------- —
Fig. 19.10. Het regelen van de uitsturing bij een driekanalensysteem.
ling een karakteristiek heeft die kan worden voorgesteld door Uu = UL Dit is aangegeven
in fig. 19.10. Hierin is een karakteristiek met een exponent gelijk aan 2 getekend. Het nul
punt van de stuurspanning moet samenvallen met de oorsprong van het coördinaten
systeem. Er zijn verschillende ingangsspanningen voor de drie kanalen aangegeven. Deze
verhouden zich als 20:55:80. Bovendien zijn ingangsspanningen aangegeven die een factor
1,25 groter zijn. De verhouding van de uitgangsspanningen blijft nu gelijk als de ingangs
spanningen met dezelfde factor veranderen. Dit is het duidelijkst in te zien als men de
waarden Brz. Bbz en Bgi met 64/100 vermenigvuldigt. Indien men echter een karakteristiek
neemt, die niet door een machtsfunctie kan worden voorgesteld, verandert de verhouding
als de drie spanningen met dezelfde factor vermenigvuldigd worden. Er treden kleurfouten
op. Dit geval is in fig. 19.6 aangegeven met de stippellijn. De verhouding, die in dit geval
voor de drie helderheden ontstaat, is 4:30:57,5. Bij vermenigvuldiging met de factor 1,25
wordt deze verhouding 6,25 :45,5:79. Er ontstaan dus kleurfouten. Voor het toepassen van
een gemeenschappelijke versterkingsregeling in de drie versterkers met dezelfde karak
teristiek geldt dus de eis, dat het verband tussen de ingangsspanning van de versterkingsregelaar en het uitgangssignaal kan worden voorgesteld door een machtsfunctie.

19.6.5. Te stellen eisen aan de karakteristiek van de opnamebuizen
Uit bovenstaande beschouwingen blijkt, dat de vorm van de karakteristiek van de toege
paste opnamebuizen of fotocellen zeer goed gedefinieerd moeten zijn indien men kleur
fouten wil voorkomen. Het eenvoudigst is te werken met een lineaire karakteristiek. Dit is
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echter alleen in een groot uitsturingsgebicd te bereiken met een fotocel. Het lineaire deel
van zijn karakteristiek is meestal veel groter dan het werkelijk toegepaste gebied. De toe te
passen correctieschakclingen dienen dan enkel voor de compensatie van de karakteristiek
van de klcurenbceldbuis. Deze schakeling is betrekkelijk eenvoudig en kan gecompleteerd
worden met een gebruikelijke gradatieregeling. In par. 13.6 werd uitvoerig ingegaan op de
gradatiekarakteristiek van het beeldorticon en werden de grootheden besproken, die de
vorm van de karakteristiek bepalen. Bovendien werd verklaard op welke manier de vorm
van de karakteristiek afhankelijk is van de mate van uitsturing door de invallende licht
stroom. Het onderste deel van de karakteristiek van het beeldorticon is lineair. Het is daar
om zinvol de karakteristiek slechts in het lineaire deel te gebruiken, waardoor een deel van
het bereikbare signaal verloren gaat en de signaal-ruisverhouding iets lager wordt. Een
uitsturing tot in het kromme deel van de karakteristiek zou niet eenduidig gedefinieerd
kunnen worden, met het gevolg dat men geen eenduidige correctie kan toepassen.
Men kan het lineaire deel van de karakteristiek van het beeldorticon vergroten door een
hogere trefplaatspanning toe te passen. Indien men in plaats van 2V een instelspanning
van 3 V kiest, loopt het lineaire deel tot een spanningssprong van 2 V op de trefplaat. Men
kan ook een instelspanning van 4 V met een uitsturing tot een spanningssprong tot 3 V toe
passen.
Uit het bovenstaande volgt verder, dat de stoorsignalen van de toegepaste opnamebuizen
buitengewoon klein moeten zijn. In het zwart zijn maximaal afwijkingen van ± 1 % van
het zwart-witsignaal toelaatbaar. In de heldere becldpartijen is ongeveer ±2.5% van de
gemiddelde waarde der zwart-witovergang toelaatbaar. Indien een stoorsignaal optreedt,
dat voor de drie buizen verschillend is. kan het voorkomen, dat bijv, een van links naar
rechts lopende man van kleur verandert. Dit is ook bij kleine kleurveranderingen duidelijk
zichtbaar. Het is een moeilijk realiseerbare cis. dat een voorwerp met een bepaalde kleur,
afhankelijk van de positie in het beeld, niet van kleur mag veranderen. Hierbij wordt ver
ondersteld. dat de spectrale verdeling van de lichtbron die het voorwerp verlicht, constant
blijft als het voorwerp in het beeld beweegt. De door het oog waargenomen kleurtoon is
afhankelijk van de dominerende kleur in het beeld of in het betreffende beelddetail. Het is
bijvoorbeeld mogelijk dat een voorwerp, dat zich rechts in het beeld voor een blauwe
achtergrond bevindt, schijnbaar van kleur verandert als het in het beeld naar links beweegt
en daarbij voor een groene achtergrond terecht komt. Voor de waargenomen kleur moet
ook nog rekening gehouden worden met het feit, dat gekleurde vlakken gekleurd licht
reflecteren en op die manier de spectrale verdeling van de verlichting van een ander voor
werp in het beeld beïnvloeden. Afhankelijk van de plaats van dit voorwerp in het beeld kan
daardoor de kleur hiervan werkelijk enigszins veranderen.
In het algemeen kan men vaststellen, dat bij kleurentelevisie de eisen aan de belichting,
aan de spectrale gevoeligheidsverdeling van de fotokathoden. aan de constantheid van de
signaalniveaus, aan de karakteristiek van het transmissiekanaal en niet in de laatste plaats
aan de opmerkzaamheid en de zorgvuldigheid van het bedienend personeel, veel groter zijn
dan bij een zwart-wituitzending.
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20. DE TRANSMISSIE VAN EEN KLEURENBEELD VIA EEN
ENKEL KANAAL

20.1. INLEIDING

In het vorige hoofdstuk werd uiteengezet hoe een kleurenbeeld via drie aparte kanalen ge
transporteerd kan worden. Bij een kleurentelevisieuitzending moet het signaaltransport
echter met behulp van een bepaald codeersysteem via een enkel kanaal plaats vinden. Er
zijn momenteel verschillende systemen. De belangrijkste zijn het door RCA ontwikkelde
NTSC-systeem. het door Henri de France uitgevonden SECAM-systeem en het door
W. Bruch van Telefunken ontwikkelde PAL-systeem. Het in Amerika en in Japan toege
paste NTSC-systeem zal uitvoerig behandeld worden. Het PAL-systeem kan daarbij wor
den beschouwd als een variatie op het NTSC-systeem en zal kort worden toegelicht. Even
eens zal het SECAM-systeem behandeld worden.

20.2. DE EISEN DIE GESTELD MOETEN WORDEN BIJ DE KEUZE VAN EEN KLEURENTELE VIS IESYSTEEM

In principe zijn drie punten van belang bij de keuze van een coderingssysteem:
1. de compatibiliteit;
2. de recompatibiliteit;
3. de bandbreedte van het systeem, resp. de videobandbreedte.
Onder compatibiliteit verstaat men de eis, dat het door een kleurenzender uitgezonden
kleurensignaal kBOS ook met een zwart-witontvanger ontvangen moet kunnen worden.
Hierbij dient een beeld te ontstaan waarvan de helderheidswaarden Bu via een machtsfunctie, bij voorkeur met de exponent 1, gecorreleerd zijn aan de helderheidswaarden Bi in
het opgenomen beeld, Bu = BL De kleureninformatie mag hierbij geen storing in het
zwart-witbeeld veroorzaken. Onder recompatibiliteit verstaat men de eis, dat men met een
kleurenontvanger het door een zender uitgezonden signaal van een zwart-witbeeld kan
ontvangen, waarbij op de kleurenontvanger een zwart-witbeeld ontstaat. Hoe dit mogelijk
is zal uit par 20.6 duidelijk worden. Hiertoe wordt het zwart-witsignaal in een zodanige ver
houding aan de drie elektronenkanonnen toegevoerd als de kleurenbeeldbuis nodig heeft
om wit te reproduceren. De compatibiliteitseis scheen belangrijk omdat men kon verwach
ten, dat de kleurentelevisie slechts langzaam ingang zou vinden. Een kleurenontvanger kost
ongeveer 2| a 3 maal zo veel als een zwart-witontvanger. Daarom moet men met een zwartwitontvanger ook een kleurenbeeld kunnen ontvangen. Omgekeerd zijn er voorlopig slechts
weinig kleurenuitzendingen, zodat de bezitter van een kleurenontvanger voor het grootste
gedeelte op zwart-wituitzendingen aangewezen is.
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De videobandbreedte (bij 625 lijnen 5 MHz) mag bij een kleurenuitzending niet groter
zijn dan bij een zwart-rwituitzending. De extra kleurinformatie moet dus in de videoband
ondergebracht worden. Hoe dit gerealiseerd kan worden, wordt hieronder beschreven.

20.3. HET HELDERHEI DSSIGNAAL

Iedere kleurindruk wordt bepaald door zijn helderheid en zijn kleursoort. Om de helderheidswaarden over te dragen van een door een kleurencamera opgenomen voorwerp, moet
een signaal gevormd worden, dat overeenstemt met de helderheidswaarden van het voor
werp, onafhankelijk van de kleur. De zwart-witcamera produceert een juist helderheidssignaal als de spectrale gevoeligheid van zijn fotogevoelige laag ongeveer overeenkomt met
de ooggevoeligheidskromme (fig. 2.1). Bij een kleurencamera, waarvan de spectrale gevoeligheidskrommen van de verschillende kanalen verlopen zoals in fig. 20.1 is aangegeven,
moeten de signalen Ur, Ug en Ub in de volgende amplitudeverhoudingen gemengd worden
om het helderheidssignaal Uy te krijgen.

Uy = 0,3 UR + 0,59 Ug 4- 0,11 Ub

(20.1)

In dit geval correspondeert het signaal Uy met het signaal van een zwart-witcamera. Om
aan de eis van de compatibiliteit te voldoen, moet dit signaal dus door een kleurenzender
worden uitgezonden. Fig. 20.1 toont een eenvoudige methode om met behulp van een
weerstandsnetwerk Uy samen te stellen uit Ur, Ug en Ub. De verhouding van de spanningsdelers voor de drie ingangsspanningen wordt Ur/Uy = 1/0,3, Ug/Uy = 1/0,59 en Ub/Uy
= 1/0,11. De noodzakelijke verhoudingen van de weerstanden zijn:
Rs

R2 (R3 4~ R4) 4~ R3R4
R2R3R4
R1 (R3 4- R4) 4~ R3R4

Rö

R1R3R4

_1_
R7

Ri (R2 4- R3) 4- R2R4

(20.2)

R1R2R4
Ri

UR
UD

R2

R?

Uv

Fig. 20.1. Weerstandennetwerk (matrix) voor het samenstellen van het helderheidssignaal.
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Hierbij moet:

R5
= 0.3
Ri 4- R5
Ró
= 0.59
R2 4- Ró

(20.3)

R-7
= 0.11
R.3 4- R?

Ri.RjenRj bevatten tevens de inwendige weerstanden van de signaalbronnen. R5. Ró en
R7 zijn:
Rs = — Ri
0.7

r6

=

0,41

r2

R - 0J1 R
K7 = ------ k.3

0.89

R4 kan willekeurig gekozen worden. R5. Ró en R7 worden ingevuld in (20.2). Men krijgt
dan drie vergelijkingen met drie onbekenden, die hieruit eenvoudig bepaald kunnen wor
den. De weerstanden Ri. R2 en R3 moeten in de grootte-orde van 1000<2 liggen, opdat hun
parasitaire capaciteit geen invloed heeft op de frequentiekarakteristiek tot 5 MHz.

20.4. DE K.LEURVERSCH1LSIGNALEN

In totaal zijn er drie signalen nodig voor de overdracht vaneen kleurenbeeld. Dit wordt toe
gelicht in hfdst. 19. Bij de transmissie via een kanaal wordt een van deze signalen gevormd
door het helderheidssignaal. Er zijn dus nog twee andere signalen nodig, die informatie leve
ren over de klcursoort. Deze bevatten de helderheid niet meer. Dit zijn de zogenaamde kleurverschilsignalen, waarvan men er drie kan vormen. Het zijn Ur— Uy,Ug — Uy en Ub — Uy.
Indien men deze signalen uitzendt, kan men aan de ontvangstkant weer Ur. Ug en Ub
terug winnen door bij ieder signaal Uy op te tellen. Hoe dit aan de ontvangstkant kan wor
den uitgevoerd, wordt in fig. 20.37 aangegeven en in par. 21.6 toegelicht.
Volgens deze methode worden de kathoden van de kleurenbeeldbuis in de juiste verhou
dingen gestuurd door het helderheidssignaal, welke verhoudingen bepaald worden door
de verschillen in rendement van de drie fosforen. De Wehneltcilinders worden gestuurd
door de kleurverschilsignalen. De twee signalen voor een elektronenkanon veroorzaken
natuurlijk een helderheidsvariatie van een bepaalde fosfor. Indien bijvoorbeeld Ug = Ub
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== 0 en Ur = 1. wordt het elektronenkanon voor de rode straal door het helderheidssignaal
voor 0.3 en door het kleurverschilsignaal voor 0.7 deel uitgestuurd. Dit levert samen 1,
dat wil zeggen Ur = 1. Indien de kleurverschilsignalen gelijk aan nul zijn, worden de
elektronenkanonnen alle drie met dezelfde spanning gestuurd. Hierbij is eenvoudigheidshalve aangenomen, dat de drie fosforen hetzelfde rendement hebben. Indien deze verschil
len. wordt door de kleurverschilsignalen voor iedere fosfor de helderheid extra gestuurd,
zodat de helderheden verschillend worden. Een voorbeeld kan dit nog duidelijker maken.
Stel dat de relatieve helderheid voor grijs gelijk is aan 0.437. Dan is Ur = Ug = Ub- Indien
echter Ur = 0.5, Ug = 0.3 en Ub = 1. dan wordt volgens (20.4) Ur — Uy = 0.063.
Ug— Uy = —0.137 en Ub— Uy — 0.563. De bij grijs optredende helderheden van de
verschillende fosforen worden veranderd met de door de kleurverschilsignalen veroorzaak
te bedragen. Hierdoor worden Ur = 0,437 4- 0,063, Ug = 0.437 — 0,137, Ub — 1- De resul
terende helderheid blijft ongewijzigd. Deze berekening maakt duidelijk, dat de kleurver
schilsignalen alleen maar de kleurtoon bepalen.
Aangezien naast het helderheidssignaal slechts nog twee andere signalen nodig zijn voor
de transmissie van een kleurenbeeld, is het voldoende om slechts twee kleurverschilsignalen
uit te zenden. Het derde wordt in de ontvanger samengesteld uit de twee andere. Voor het
helderheidssignaal en de kleurverschilsignalen ontstaan de volgende vergelijkingen:

Uy
Ur-Uy
Ug- Uy
Ub- Uy

=
=
=
=

0,3 Ur 4- 0,59 Ug 4- 0.11 Ub
0.7 Ur — 0.59 UG —0,11 Ub
0,3 Ur 4- 0.41 Ug - 0.11 Ub
-0.3 Ur 4- 0,41 Ug 4- 0,89 Ub

(20.4)

Uit deze vergelijkingen kan men Ur. Ug en Ub niet oplossen. Men kan wel het bij de
transmissie ontbrekende kleurverschilsignaal uit de andere bepalen. Zo wordt bijv.:
Ug-Uy = -0,51 (Ur — Uy) — 0,19 (UB — Uy)

20.5. DE VERANDERING VAN DE KLEURVERZADIGING

Het begrip kleurverzadiging werd behandeld in par. 2.5. Een zuivere verandering van de
kleurverzadiging treedt op als alleen het witaandeel en niet de helderheid van een kleur ver
anderd wordt. De signalen Ur. Ug en Ub. die corresponderen met de primaire kleuren,
kunnen op de volgende manier geschreven worden:

Ur = (Ur — Uy) 4- Uy
Ug — (Ug — Uy) 4- Uy
Ub = (Ub— Uy) 4- Uy

■

I
i

(20.5)

De termen tussen haakjes stellen de signalen voor, die de kleurtoon bepalen en Uy stelt het
helderheidssignaal voor. Een verandering van de kleurverzadiging moet dus verkregen
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worden als de uitdrukkingen tussen haakjes alle met dezelfde factor k vermenigvuldigd
worden.
Bij de in par. 18.6 beschreven methode om de kleurenbeeldbuis te sturen kan men een
regeling van de kleurverzadiging eenvoudig realiseren. Hiertoe maakt men een zodanige
gemeenschappelijke regeling van de amplituden van de aan de kathoden toegevoerde
kleurverschilsignalen, dat de amplitudeverhouding van de signalen ten opzichte van elkaar
niet verandert.
In par. 19.6 en 19.7 werden de eisen geformuleerd, die aan de versterkers gesteld moeten
worden opdat deze de kleurindruk niet beïnvloeden. Hierbij werd in het midden gelaten in
hoeverre bijv, bij gammaregeling of andere veranderingen in de karakteristiek van een
enkel kleurkanaal of bij een verandering van het zwartniveau in alle drie kanalen de kleur
toon, de kleurverzadiging of beide veranderen. Aan de hand van een voorbeeld zal duidelijk
gemaakt worden hoe de verhouding Ur : Ug : Ub verandert, als k niet gelijk aan 1, maar
bij verminderde verzadiging gelijk aan | gekozen wordt. We nemen aan dat Ur = 0,2,
Ug = 0,4 en Ub = 1,0. Indien deze waarden worden ingevuld in de formule voor de hel
derheid, gelden de volgende vergelijkingen:
UY =
UR - UY =
UG - UY =
UB - UY =

0,406
0,2 - 0,406 = - 0*206
0,4 - 0,406 = —0,006
1,0 - 0,406 = + 0,594

Indien men de kleurverschilsignalen nu met 0,5 vermenigvuldigt, ontstaan volgens (20.5)
de volgende waarden vo'or Ur, Ug en Ub:
Ur = — 0,103 4- 0,406 = 0,303
Ug = — 0,003 4- 0,406 = 0,403
UB = 0,297 4- 0,406 = 0,703

Indien men nu weer Ub = 1 neemt, dan vindt men Ur = 0,43 en Ug = 0,572. De verhou
ding Ur .Ug:Ub is dus van 0,2:0,4:1 veranderd in 0,403:0,572:1. De waarden voor rood en
groen zijn dichter bij 1 komen liggen. R, G en B verschillen minder van elkaar dan eerst
toen k = 1 genomen werd. De kleurverzadiging is dus kleiner geworden. Deze berekening
toont aan. dat met een verandering van de verhoudingen van de met de primaire kleuren
Ur, Ug en Ub overeenkomende signalen ten opzichte van elkaar g^en verandering van de
kleurtoon gepaard kan gaan. In dit voorbeeld is de helderheid ook constant gebleven, het
geen volgt uit (20.1).

20.6. DE KLEURENBALKENGENERATOR

Een kleurenbalkengenerator wordt gebruikt om bij de overdracht van kleurenbeelden een
juiste afregeling te kunnen uitvoeren van het coderingssysteem dat in de volgende para-
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grafen beschreven zal worden. Men vormt een videofrequente pulsreeks voor het rode,
groene en blauwe kanaal uit even grote signaalspanningen Ur, Ug en Ub. Als deze drie sig
nalen aan de beeldbuis worden toegevoerd (hfdst. 19) ontstaan op het scherm naast elkaar
verticale kleurenbalken met maximale verzadiging. Met de eenheidsspanningen voor Ur,
Ug en Ub zijn de volgende combinaties mogelijk: Ur = rood, Ug = groen, Ub = blauw,
Ur 4- Ug = geel, Ur 4- Ub = magenta, Ub 4- Ug = cyaan (blauw-groen). Ur 4- Ug 4Ub = wit, Ur = Ug = Ub = 0 levert zwart. Indien mende relatieve helderheidswaarden
van Ur, Ug en Ub volgens de verhouding 0,3 : 0,59 : 0,11 invult, vindt men door optelling
voor de mengkleuren de bij de kleurindrukken behorende helderheidswaarden. Op deze
manier ontstaan de in fig. 20.2 aangegeven waarden. Het relatieve niveau van geel is met
0.89 ten opzichte van die voor wit met 1,0 het grootst.
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Fig. 20.2. De vorm van de signalen voor Ur, Ug en Ub voor het samenstellen van een kleurenbalkenpatroon met afnemende helderheid.
De opeenvolging van de kleurenbalken kan feitelijk willekeurig gekozen worden. Er
worden twee reeksen toegepast:
1. Op volgorde van afnemende helderheden. In dit geval ontstaat de reeks wit, geel, cy
aan, groen, magenta, rood, blauw, zwart uit het voor Ur. Ug en Ub in fig. 20.2 aangegeven
signaalverloop langs een lijn.
2. Op volgorde van afnemende fasehoek van de, na de kleurmodulatoren optredende,
kleurendraaggolf ten opzichte van de referentiefase (p = 180°. De reeks, die in dit geval
ontstaat, is zwart, wit, groen, geel, rood, magenta, blauw, cyaan en wordt verkregen uit de
in fig. 20.3 aangegeven signalen gedurende een lijn in het rode, groene en blauwe kanaal.
Hierbij ontstaat geen fasehoek voor zwart en wit, omdat hiervoor de kleurinformatie nul
is. In fig. 20.4 is aangegeven welke signalen ontstaan voor Ur — Uy, Ub — Uy en Ug — Uy-
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Fig. 20.3. De vorm van de signalen voor Ur. Ug en Ub voor het samenstellen van een kleurcnbalkenpatroon met afnemende fase van de bij de diverse kleuren behorende vectoren.
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Fig. 20.4. De vorm van de signalen (Ur-Uy). (Ug-Uy) en (Ub-Uy) voor het kleurenbalkenpatroon
volgens fig. 20.2.
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20.7. DE KEUZE VAN DE KLEURENDRAAGGOLF EN DE ZICHTBAARHEID HIERVAN IN

HET BEELD

Bij de ontwikkeling van de kleurentelevisiesystemen ontstond de vraag of het mogelijk zou
zijn de kleurinformatie ook nog in de videoband voor zwart-wittelevisie onder te brengen.
In par. 8.2 werd reeds het bestaan van een kleurendraaggolf vermeld. Indien men het
videosignaal van een stilstaand beeld volgens Fourier ontwikkelt in een reeks frequentie
componenten, blijkt dat in het signaal in hoofdzaak wisselspanningen voorkomen waarvan
de frequenties een veelvoud zijn van de lijnfrequentie of hiervan slechts weinig verschillen.
De door de zender uitgestraalde energie is dus geconcentreerd om de lijnfrequentie en om
veelvouden hiervan. Er ontstaan dus lege stukjes frequentieband waarin zich geen energie
bevindt. Hierin kan men extra informatie onderbrengen zonder dat een hinderlijke ‘overspraak’ van de ene informatie op de andere, of omgekeerd, ontstaat.
Om de kleurinformatie over te dragen is het noodzakelijk een kleurendraaggolf met
frequentie fk in te voeren, waarop de kleurinformatie gemoduleerd wordt. De draaggolf
mag niet zichtbaar worden in het beeld. In par. 10.5 over de signaal-ruisverhouding bij
kleurentelevisie werd aangegeven, dat een sinusvormig signaal geen storing veroorzaakt,
indien de frequentie hiervan een oneven veelvoud van de halve lijnfrequentie is. Indien men
een sinusvormig signaal kiest met een frequentie in de buurt van de bovenste bandgrens.
bijv, op een afstand van 0.5 MHz hiervan, ontstaat de vraag of de genoemde voorwaarde
voldoende is om ervoor te zorgen dat het signaal niet meer zichtbaar is.
Indien men eerst een enkele lijn gedurende een enkel raster beschouwt, is het helderheidsverloop hiervan voor het oog onafhankelijk van de frequentie gemoduleerd voor zover
deze tussen de lijnfrequentie van 15625 Hz en 5 MHz liggen. Indien de frequentie relatief
hoog is, neemt het oog een stippenpatroon waar. Het is interessant na te gaan hoe de plaats
van deze stippenpatroon bij een gegeven frequentie van raster tot raster verandert, indien
men telkens de eerste lijn van ieder raster bijv, gedurende vier rasters beschouwt. We nemen
aan, dat de frequentie een oneven veelvoud van de halve lijnfrequentie is.
Om dit duidelijker te kunnen voorstellen, bekijken we niet de frequentie, maar de golf
lengte van een periode van de kleurendraaggolf. De golflengte 2 is gelijk aan de voort
plantingssnelheid v gedeeld door de frequentie f:

(20.6)
2=^
f
De noodzakelijke eis voor de golflengte 2k van de kleurendraaggolf kan men beschrijven:
2k = 22,---- !---2n 4- 1

(20.7)

Hierin is n een willekeurig geheel getal, dat echter naar boven begrensd wordt door de
bandbreedte van het systeem, fk moet op een voldoend grote afstand onder de bovenste
frequentieband liggen. Hierop zullen we nog terugkomen.
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Fig. 20.5. De verklaring van het uitwissen van de kleurendraaggolf over vier rasters.
Aan de hand van Tig. 20.5 zullen we verklaren hoe het mogelijk is dat de kleurcndraaggolf
niet zichtbaar is voor de toeschouwer. We veronderstellen, dat de golflengte van de lijn
frequentie 8 eenheden bedraagt. Bovenaan in fig. 20.5 is een ongemoduleerde lijn van deze
lengte getekend. De halve lijnfrequentie correspondeert dus met een golflengte van 16 een
heden. De noemer van de breuk in (20.7) stellen we gelijk aan 5. De golflengte 2k komt dus
volgens (20.7) overeen met 3,2 eenheden. Ter wille van de duidelijkheid is de vorm van de
modulerende trilling met de golflengte & rechthoekig verondersteld en is de karakteristiek
van de beeldbuis, die door de trilling met golflengte Ak uitgestuurd wordt, lineair veronder
steld. De helderheidsvariatic langs de lijnen in een beeld met 7 lijnen is in fig. 20.5 getekend.
Achtereenvolgens worden in het eerste raster de oneven lijnen en tijdens het tweede raster
de even lijnen van een beeld geschreven. De helderheidsvariaties. die tijdens een beeldperiode optreden, zijn aangegeven in fig. 20.5a. Nadat lijn 6 van het tweede raster geschreven is.
begint het derde raster weer met lijn 1. De polariteit van de modulerende trilling is nu 180°
gedraaid (fig. 20.5b). Nadat in het derde raster lijn 7 geschreven is. begint het vierde raster
met lijn 2. De modulerende trilling heeft nu dezelfde polariteit als in de eerste lijn van het
derde raster. De helderheidsvariaties tijdens het aftasten van het derde en het vierde raster
zijn dus complementair aan de helderheidsvariaties gedurende het schrijven van het eerste
en het tweede raster. Indien over een tijdsduur van vier rasters een ideale integratie plaats
vindt, ontstaat dus een gemiddeld grijsniveau, dat wil zeggen dezelfde helderheid, als zou
ontstaan bij afwezigheid van de draaggolf. Hierdoor is de zichtbaarheid van de draaggolf
verdwenen.
Indien dit verdwijnen van de draaggolf voor het oog in werkelijkheid wil optreden, moet
het oog in staat zijn een zeer kortstondige indruk gedurende 80 msec. vast te houden. De
frequentie, waarmee de helderheid van polariteit omkeert, bedraagt 12,5 Hz. hetgeen
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correspondeert met een periode van 80 msec. In werkelijkheid integreert het oog niet ge
durende zo’n lange tijd. De hèlderheidsvariaties door de kleurendraaggolf die het oog
waarneemt, zijn daarom zichtbaar als een stippenpatroon. dat schijnbaar over het beeld
naar boven of naar beneden beweegt. Het oog neemt een soort stroboscopisch effect waar.
Om deze in het compatibele zwart-witbeeld optredende storing te elimineren is het nood
zakelijk in het videokanaal een sperfilter op te nemen, dat is afgestemd op de kleurendraag
golf. In het algemeen is een verkleining van de amplitude van kleurendraaggolf tot 20 A
30% van haar oorspronkelijke waarde voldoende, omdat in de meeste beelden de kleur
verzadiging meestal relatief klein is en deze, zoals nog nader toegelicht zal worden, de
amplitude van de kleurendraaggolf bepaalt. Bij het Amerikaanse systeem met 60 rasters
per seconde is de integratiefrequentie 15 Hz. Daardoor is de zichtbaarheid van de kleuren
draaggolf bij dezelfde draaggolffrequentie iets kleiner dan bij een integratiefrequentie van
12,5 Hz. Bij het Amerikaanse systeem wordt echter een kleurendraaggolffrequentie van
3.6 MHz toegepast, zodat de zichtbaarheid door de grovere structuur van de storing weer
iets groter wordt.
Fig. 20.6 toont twee foto’s. Bij de linker foto bedroeg de integratietijd 80 msec. en bij de
rechter foto 40 msec. Aangezien een fotografische plaat kan worden beschouwd als een
ideale integrator, is de kleurendraaggolf in de opname met een belichtingstijd van 80 msec.
absoluut onzichtbaar.

Fig. 20.6. Compatible zwart-witbeelden. die ontstaan zijn uit een kBOS-signaal. a. Integratietijd
80 msec., 4 rasters; b. integratietijd 40 msec., 2 rasters.
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20.8 DE TRANSMISSIE VAN KLEURSIGNALEN MET BEHULP VAN DE KLEURENDRAAG
GOLF VOLGENS HET NTSC-SYSTEEM

Een draaggolf kan zowel in amplitude als in fase gemoduleerd worden. Deze twee soorten
modulatie kunnen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden. Om deze processen te kunnen
voorstellen maakt men meestal gebruik van een vectordiagram. Een sinusvormige trilling
wordt in het complexe vlak voorgesteld door een roterende pijl, waarvan de lengte de
amplitude en de richting in het vectordiagram de fase van de trilling ten opzichte van een
referentiefase (hoek <p) aangeeft. Dit is voorgesteld in fig. 20.7.
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Fig. 20.7. De vectorvoorstelling van een sinusvormig signaal.
Er moeten twee kleursignalen Ur — Uy en Ub—Uy worden overgedragen. Voor de
fundamentele beschouwingen maakt het bijna geen verschil dat men in feite bij het NTSCsysteem twee signalen Ui en Uq en niet de kleurverschilsignalen rechtstreeks toepast voor
de modulatie van de kleurendraaggolf. Hierop wordt nog verder ingegaan. De twee signalen
worden zodanig op de draaggolf gemoduleerd, dat de kleurendraaggolf nul wordt in het
geval datUR, Ug en Ub, waaruit de twee signalen samengesteld zijn, gelijk zijn. Afhankelijk
van de van grijs verschillende kleursoort, die overgedragen moet worden, wordt de draag
golf door de kleurtoon in fase en door de kleurverzadiging in amplitude gemoduleerd. Dit
gebeurt op de volgende manier.
Ieder signaal moduleert de draaggolf in een amplitudemodulator. De kleurendraaggolf
wordt aan de twee modulatoren toegevoerd met een faseverschil van 90°. De modulatoren
bezitten de eigenschap, dat de kleurendraaggolf nul is als het modulerende signaal nul is.
De uitgangen van de modulatoren zijn parallel geschakeld, zodat er een in amplitude en
fase bepaald uitgangssignaal met de frequentie van de kleurendraaggolf ontstaat als dc
ingangssignalen een eindige amplitude hebben. Volgens (20.4) kunnen de kleurverschilsig
nalen afhankelijk van de verhouding van Ur : Ug ■ Ub positieve en negatieve waarden aan-
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nemen. De modulatoren zijn zodanig geschakeld, dat de fase van het uitgangssignaal 180°
draait als de signalen negatief worden. Hierdoor kan de resulterende draaggolf het gehele
fasegebied tussen 0° en 360° doorlopen. Dit is aanschouwelijk voorgesteld in fig. 20.8. In
het vectordiagrain is Ub — Uy gelijk aan 0,563 (UR — Uy) (par. 20.9).
De fasehoek nul kent men toe aan het kleurverschilsignaal Ub — Uy. de hoek 90° wordt
in het vectordiagram toegekend aan het signaal UR — Uy (fig. 20.8).
Uit par 20.5 volgt, dat de kleurverzadiging verandert als de twee kleurverschilsignalen
met dezelfde factor vermenigvuldigd worden. In dit geval verandert alleen de amplitude
van de kleurendraaggolf en niet zijn fase ten opzichte van een referentiefase. Dit is in fig.
20.8 aangegeven voor de kleur magenta (purper) (fasehoek <pi). Voor de kleur geel met de
fasehoek (pi worden UR — Uy en Ub — Uy met ongelijke factoren vermenigvuldigd. Hier
door verandert de kleursoort (fasehoek (pz).
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Fig. 20.8. De afbeeldingen in het vectordiagram van de draaggolffrequente kleurverschilsignalen
voor purper en geel en het effect van verandering van de verzadiging en van de kleurtoon op deze
vectoren.

In fig. 20.9 is het principe aangegeven van een diodemodulator (ringmodulator), die
voldoet aan de gestelde eisen. Li. L2 en L3, L4 zijn twee hoogfrequent transformatoren met
een middenaftakking op een wikkeling. De kleurendraaggolf wordt toegevoerd aan de
spoel Li. In overeenstemming met de tekening in fig. 20.9 moet een stuurspanning 0 corres
ponderen met de nulwaarde van het kleurverschilsignaal. De spanning tussen de punten A
en B moet voor het verschilsignaal 0 eveneens 0 zijn. De dioden Di en D2 en de twee helften
van de spoel L2 vormen een brug, evenals de dioden D3 en D4 en de twee helften van L3.
De bruggen zijn in evenwicht als de spanningen in A en B gelijk zijn. Als de polariteit van de
draaggolf positief is. loopt er een stroom door Di en D2. In punt D treedt echter geen wis257

selspanning op ten opzichte van de middenaftakking van L3. Op dezelfde manier loopt bij
omgekeerde polariteit een stroom door D3 en D4. zonder dat er een wisselspanning ont
staat in punt F. Indien de potentiaal van A en B verschilt, treedt er bij positieve en negatieve
waarden van de modulerende spanning een kleurendraaggolfspanning op tussen D en F.
De polariteit hiervan verandert, als de signaalspanning aan de basis van de links getekende
transistor 1 van een positieve naar een negatieve waarde ten opzichte van de nulspanning
overgaat. De amplitude van de draaggolfspanning aan L3 is evenredig met de modulatiespanning. Een dergelijke modulator voldoet dus aan de gestelde eisen.
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Fig. 20.9. Een ringmodulator voor de modulatie van de kleurendraaggolf.

20.9. DE AMPLITUDE VAN HET K LEU REN BEELDSIG NAAL EN DE FASE VAN DE KLEU
RENDRAAGGOLF BIJ DE VERSCHILLENDE SIGNALEN VAN DE K LEU R EN BALK ENGENERATOR

Aangezien bij de transmissie het helderheidssignaal en het kleurendraaggolfsignaal een
voudig bij elkaar opgeteld worden, zal de zender overstuurd worden als bijv, geel wordt
overgedragen, indien de zender op de normale wijze door het helderheidssignaal al uitge
stuurd wordt. Voor de kleur geel wordt de amplitude van het helderheidssignaal volgens
fig. 20.4 reeds 0,89, als wit gelijk aan 1 gesteld wordt. Hierbij wordt het kleurendraaggolf
signaal, met voor dit geval een waarde van 0,9 opgeteld, zodat de som van beide 1,79
wordt. Met een zo grote videoamplitude kan de zender niet gemoduleerd worden. Met het
oog op de compatibiliteit moet de zender echter door het helderheidssignaal volledig uitge
stuurd worden. Daarom heeft men de relatieve amplitude van Ur — Uy met de factor
0,877 en de relatieve amplitude van Ub — Uy met de factor 0,493 verkleind. Op deze
manier bereikt men een relatieve maximumamplitude voor geel van 1,33. Weliswaar wordt
de zender nu ook nog, zij het minder, overstuurd. Aangezien bij een normaal beeld de
kleurverzadiging bijna altijd minder is dan van de kleurenbalken, blijken de gekozen
relatieve amplituden in de praktijk toelaatbaar te zijn.
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Met behulp van eerr amplitudebegrcnzer (‘limiter’) kan men voorkomen, dat de zender
overstuurd wordt. Indien de begrenzing zodanig plaats heeft, dat daarbij de fase van de
kleurendraaggolf niet verandert, treedt alleen een kleine vermindering van de kleurver
zadiging op. Dit is echter van geen praktisch belang.
Het totale kleurenbeeldsignaal, het kBO-signaal. kan door de volgende vergelijking
voorgesteld worden:
Uk = UY 4- 0,877 (Ur - Uy) cos cokt 4- 0,493 (UB - UY) cos (cokt 4- 90°)
= Uy 4- 0,877 (Ur — Uy) cos cokt 4- 0.493 (Ub — Uy) sin cukt

(20.8)

De amplitude van de kleurendraaggolf wordt:
Uk = j/0,8772 (Ur - Uy)2 4- 0,4932 (UB - Uy)2

(20.9)

en de fasehoek wordt
t 0.877 (Ur —Uy)
(p — arctg--------------------0,493 (UB - Uy)

(20.10)

Uit (20.9) en (20.10) kan men de fase en de amplitude bepalen van de kleurendraaggolfvectoren van de verschillende kleurenbalken van de kleurenbalkengenerator. Fig. 20.10
toont dit vectordiagram. Hieruit kan men de relatieve amplituden en fasen bepalen. Als
voorbeeld zal de fasehoek voor de kleur geel berekend worden.
Hiervoor geldt:
Ur = 1, Ug = 1. Ub = 0

UR - Uy = 1 - 0,3 - 0,59 = 0.11
Ub-Uy = 0-0,3-0,59 = -0,89

<p = arctg

0,877-0.11
— 0,493-0.89

<p = 180°- 13° = 167°
In fig. 20.11 is het totale kleurenbeeldsignaal voor een kleurenbalkentestbeeld met af
nemende helderheden getekend. Het ontstaat door optelling van het helderheidssignaal
met het verloop volgens fig. 20.2 en het kleurendraaggolfsignaal met de door de genoemde
factoren verkleinde amplitude waarden volgens fig. 20.10. Bovendien zijn hier in fig. 20.11
nog het kleursynchronisatiesignaal (‘burst’ zie par. 20.17) en het synchronisatiesignaal bij
opgeteld.
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Fig. 20.10. Het vectordiagram van de kleurendraaggolfsignalen voor de kleuren van de kleurenbalkengenerator.
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20.10. HET I- EN Q-S1GNAAL

Het onderscheidingsvermogen van het oog voor kleine details is voor kleurveranderingen
bij constante helderheid aanzienlijk kleiner dan voor details in het zwart-witbeeld. Af
hankelijk van de kleurveranderingen bedraagt dit slechts 20 tot 50%, als men het onder
scheidingsvermogen voor zuiver helderheidsvariaties gelijk stelt aan 100%. Het onder
scheidingsvermogen wordt het kleinst voor bepaalde kleuren die naast elkaar in het beeld
optreden.
Uitgebreide onderzoekingen hebben aangetoond, dat het het kleinst is voor kleuren, die
in het vcctordiagram op een as liggen die 33° gedraaid is ten opzichte van Ub — Uy. Deze
as wordt de Q-as genoemd. De vector, die in deze richting ligt, wijst naar magenta/blauw
en in tegengestelde richting naar groen/geel. Het onderscheidingsvermogen wordt het
grootst voor de richting, die hier loodrecht op staat en die de I-as wordt genoemd. In de
ene richting wijst deze naar cyaan/blauw en in de andere richting naar oranje. Indien dus
in het beeld twee kleuren naast elkaar liggen, die voorgesteld worden door de I-vector in
positieve of negatieve richting, dan neemt het oog deze overgang het scherpst waar. Deze
twee kleuren kunnen dus verschillen in verzadiging en kunnen complementair zijn (posi
tieve, negatieve richting). Bij kleursoorten. die op de Q-as liggen, wordt de overgang door
het oog het minst scherp waargenomen.

20.11. DE BANDBREEDTE VAN HET I- EN Q-SIGNAAL

Zoals in hfdst. 7 is toegelicht, betekent een bepaalde bandbreedte bij televisie altijd een
beperking van de weergave van een verticaal streepraster. De strepen moeten een minimale
dikte hebben, opdat ze nog weergegeven kunnen worden. Op een bepaalde kijkafstand
kunnen dan de strepen nog net gescheiden worden waargenomen. Deze kijkafstand be
draagt voor het 625-lijnensysteem met een bandbreedte van 5 MHz ongeveer zesmaal de
beeldhoogte. Op deze kijkafstand is de bandbreedte aangepast aan het oplossend ver
mogen van het oog. Indien men deze beschouwing nu toepast op het 1- en Q-kanaal, vindt
men voor het Q-kanaal een noodzakelijke bandbreedte van ongeveer 0,5 MHz en voor het
I-kanaal van 1,5 MHz.
Bij het CCIR-systeem is de bandbreedte 5 MHz met een zeer steile bandbegrcnzing. De
frequentie van de kleurendraaggolf is vastgelegd op 4,43 MHz. Het Q-signaal kan daarom
worden overgedragen met een dubbelzijbandmodulatie met een maximale bandbreedte
van 5— 4.43 = 0,57 MHz. Hierbij wordt aangenomen, dat een frequentie van 5 MHz nog
volledig door de ontvanger wordt doorgelaten. Het I-signaal wordt daarentegen overge
dragen met een semi-enkelzijbandmodulatie met een bandbreedte van 1,5 MHz.
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20.12. HET RELATIEVE NIVEAU VAN HET I- EN Q-SIGNAAL

De voor het I- en Q-signaal noodzakelijke niveaus worden gevonden door projectie van de
vectoren, die de kleurverschilsignalen voorstellen, met de vastgestelde lengten (d.w.z.
niveaus) op de I- en Q-as. Dit is aangegeven in fig. 20.12. Hieruit kan men de waarden van
Ui en Uq aflezen.

Ui = 0,877 (Ur - Uy) cos 33° - 0,493 (Ub - Uy) cos 57°
Uq = 0,877 (Ur - Uy) cos 57° 4- 0.493 (UB - Uy) cos 33°
Hieruit volgt

Ui = 0,74 (Ur - Uy) - 0,27 (Ub - UY)
UQ = 0,48 (Ur - Uy) 4- 0.41 (Ub - UY)

(20.11)

Indien men substitueert: Uy = 0,3 Ur 4- 0.59 Ug 4- 0.11 Ub dan vindt men:

Ui = 0,6 Ur - 0,28 UG - 0,32 Ub
Uq = 0,21 Ur - 0,52 UG 4- 0.31 Ub

(20.12)

In de ontvanger kunnen de kleurverschilsignalen na de demodulator uit Ui en Uq terugge
vonden worden. Hiertoe dient een matrix.
Ur — Uy = 0.96 Ui 4- 0,63 UQ
Ub —Uy = -1.11 Ui + 1.72 Uq
Ug - Uy = -0,28 Ui - 0,64 Uq

0,877 (UR-UY)

I-as

'0,8

0,6
33°

0,4 \
•*'"57O
0,2

Q-as
33° \ k0,493 (UP-Yy)

-0,4 -0,2

-0,2

0,2 Jo',4

0,6

^57’

-0,4f
Fig. 20.12. De bepaling van de relatieve amplituden van het I- en het Q-signaal.
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(20.13)

20.13. HET PRINCIPE VAN DE CONSTANTE HELDERHEID

Voor het compatibele zwart-witbeeld geldt de eis dat. indien in een vlak alleen de kleursoort verandert in een met de kleurencamera opgenomen beeld en niet de helderheid, deze
laatste in het ontvangen compatibele beeld eveneens constant moet blijven. Tevens geldt de
eis, dat bij overgang van de ene kleursoort naar de andere (bijv, in een richting langs de
lijnen van het kleurenbeeld) bij constante helderheid in het opgenomen beeld, deze over
gang ook met constante helderheid moet plaatsvinden. Als dus bijv, een kleursoort via de
lijn door het kleurpunt en het witpunt overgaat in de complementaire kleur met een be
paalde verzadiging, vindt deze overgang plaats door steeds afnemende verzadiging via
grijs en daarna toenemende verzadiging tot het kleurpunt voor de complementaire kleur,
zodanig dat de helderheid in alle punten van de overgang voor het oog constant blijft.
In feite wordt aan het principe van de constante helderheid niet voldaan als gevolg van
de noodzakelijke gammacorrectie voor de karakteristiek van de beeldbuis, welke plaats
heeft voor de codeerschakeling (‘encoder’) aan de zenderzijde. Dit wordt in de volgende
paragrafen nader toegelicht.

20.14. DE INVLOED VAN DE GAMMACORRECTIE OP HET HELDERH EIDSSIGNAAL, HET
Q- EN HET I-SIGNAAL

20.14.1. Inleiding
Tot dusver is aangenomen, dat er een lineair verband bestaat tussen de lichtenergie, die op
de fotokathoden van de buizen van een kleurencamera valt en de signaalamplituden, die
de diverse kanalen aan de matrix respectievelijk de modulatoren afgeven. In dit geval
moeten de signalen na de demodulatie zodanig gecorrigeerd worden, dat ze ook in lineair
verband staan met de helderheden van de verschillende fosforen. Door deze aannamen
werden de voorgaande beschouwingen eenvoudiger.
In feite worden de signalen in de camera reeds zodanig gecorrigeerd, dat de exponent van
de uitsturingskarakteristiek van de versterkers voor het rode, groene en blauwe kanaal de
reciproke waarde is van de exponent van de becldbuiskarakteristiek (y = 2.2). We zullen
nu bespreken welke consequenties dit heeft.
20.14.2. De invloed van de gammacorrectie op de helderheid in het compatibele beeld
Alle opmerkingen, die bij de beschrijving van de kleurenbalkengenerator gemaakt zijn
over de helderheid van het compatibele beeld en over de fase en de relatieve amplitude van
de kleurendraaggolf. worden door de gammacorrectie niet beïnvloed. Dit komt omdat bij
een gammacorrectie in de versterkers de eindwaarde van het signaal, ten opzichte van de
lichtstroom 0, onveranderd blijft. Dit is namelijk een voorwaarde voor de afregeling van
een camera. De kleurenbalkengenerator levert zelfs slechts signalen, die zijn samengesteld
uit de eenheden van Ur, LJg en Ub263

We zullen de gecorrigeerde signalen nu aangeven als Ur. Ug en Ub. Voor het helderheidssignaal Uy vinden we dan de vergelijking:
,454
Uy = 0,3 Ur0-454 4- 0,59 Ug0-454 4- 0,11 Ub0454

(20.14)

Indien men Ur = Ug = Ub stelt, als dus een kleurloos (grijs) vlak met een kleurencamera
wordt afgetast, of bijv, een zwart-witfilm met een kleurenfilmaftaster, dan krijgt men een
compatibel beeld op een zwart-witontvanger, waarvan de helderheden in de verschillende
beeldpunten in dezelfde verhouding tot elkaar staan als in het opgenomen beeld. Het beeld
wordt dan weergegeven met hetzelfde contrast als in het opgenomen beeld. Dit geldt op
voorwaarde dat de zwart-witbeeldbuis dezelfde exponent heeft, dat er geen licht op het
scherm valt en dat het halo-effect verwaarloosd kan worden.
Indien men in (20.14) voor het geval van een kleurloos vlak dezelfde waarden van Ur, Ug
en Ub in vult, kan men schrijven:
Uy = Ur (0,3 4- 0,59 4- 0,11) = Ur0-454

(20.15)

Indien daarentegen een gekleurd vlak wordt afgetast, waardoor willekeurige, ongelijke
aandelen van Ur, Ug en Ub worden veroorzaakt, krijgt men in het compatibele beeld niet
de juiste helderheid. Deze is te klein. Hij wijkt meer van de juiste voorwaarde af naarmate
de kleurverzadiging groter is. Indien bijv. Ur = Ug = 0.5 en Ub =0, vindt men voor Uy
zonder gammacorrectie:
UY = 0,3- 0,4 4- 0,59- 0,7 = 0,12 4- 0.413 = 0,533
Met gammacorrectie vindt men:

UV = 0,3- 0,4°-454 4- 0,59- O,70454 = 0,171 4- 0,407 = 0,578
De gevonden waarde van Uy moet tot de macht 2,2 verheven worden, daar de beeldbuis
hiermee gestuurd wordt. Er ontstaat nu een relatieve helderheid B2 van 0,47. Deze is kleiner
dan de waarde Bi, die men zonder gammacorrectie vindt. Indien nu een enkel signaal, bijv.
Ub. met het relatieve niveau 1 optreedt, wordt de relatieve helderheid zonder gamma
correctie 0,11 en met gammacorrectie 0.112-2 = 0,0195. Men ziet, dat in dit geval de fout in
de helderheid relatief groot is. De fout is kleiner voor Ur = 1 en het kleinst als Ug = 1 ■
De helderheidsfouten bij mengkleuren zijn kleiner naarmate de verzadiging lager is. In
dien nu bijv, alleen Ur met het relatieve niveau 1 optreedt, ligt de helderheidswaarde in het
compatibele beeld vrij ver naar onder op de karakteristiek van de beeldbuis. Dit is in fig.
20.13 getekend. Op deze helderheidswaarde is echter de kleurendraaggolf met zijn bijbe
horende amplitude gesuperponeerd. Door de karakteristiek van de beeldbuis treedt nu gelijkrichting op, die van groot belang is. Deze gelijkrichting betekent, dat het compatibele
beeld helderder wordt, zodat de in werkelijkheid opgewekte helderheid de juiste waarde
beter benadert. De mate waarin de helderheid toeneemt hangt ervan af in hoeverre de
amplitude van de kleurendraaggolf al verzwakt is door het reeds genoemde kleurendraaggolffilter.
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Fig. 20.13. De verandering van de helderheid in het compatibele beeld ten gevolge van de gel ij krichting van de kleurendraaggolf door de karakteristiek van de beeldbuis.

20.14.3. De invloed op het I- en Q-signaal
Het I- en Q-signaal gaan door de gammacorrectie over in:

Uq = 0,21 Ur0,454 —0,52 Ug0,454 + 0,31 Ub0454
Ui = 0,6 Ur0,454 - 0,28 Ug0 454 - 0,32 Ub0-454

(20.16)

Indien men bij willekeurige waarden van Ur, Ug en Ub Uq en Ui met dezelfde factor ver
menigvuldigt, hetgeen zonder gammacorrectie een zuivere verandering van de kleurver
zadiging zou betekenen, ontstaat een amplitude- en faseverandering van de kleurendraaggolf. Dit betekent, dat er een verandering van de kleurenverzadiging resp. van de kleurtoon
ontstaat ten opzichte van het geval dat er geen gammacorrectie aanwezig is. Met andere
woorden, bij een verandering van de kleurverzadiging verandert niet alleen de amplitude
maar ook de fasehoek van de vector. Alleen voor de eindwaarde van de vector blijft hij
ongewijzigd, als de relatieve amplitude van tenminste een der signalen Ur, Ug of Ub gelijk
aan 1 is en de andere gelijk aan 0 of 1 zijn. Uit deze overwegingen kan men berekenen
welke kleurpunten in de kleurendriehoek bij toepassing van gammacorrectie correspon
deren met een constante fasehoek. Dit is in fïg. 20.14 aangegeven. Er ontstaan krommen die
door het witpunt C gaan.
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Fig. 20.14. Kleurpunten met dezelfde fasehoek bij gammacorrectie van de signalen Ur. Ug en Ub20.15. DE INVLOED VAN DE BANDBREEDTEBEPERK 1NG EN DE GAMMACORRECTIE OP
DE HELDERHEID EN DE KLEUROVERGANGEN IN HET KLEURENBEELD

20.15.1. Inleiding
Er ontstaan beeldfouten bij kleurovergangen ten gevolge van de bandbreedtebeperking
en de gammacorrectie. We zullen deze nu de revue laten passeren.
20.15.2. De invloed van de bandbreedtebeperking
Het Q'- en het I'-signaal hebben een verschillende bandbreedte, te weten resp. 0,5 en 1,5
MHz. Dit heeft tot gevolg, dat een sprongsgewijze verandering van het I'- en het Q'-signaal
niet met dezelfde snelheid wordt weergegeven. Ten gevolge hiervan worden tijdens de
overgang andere kleurtoon- en verzadigingswaarden doorlopen dan het geval zou zijn bij
gelijke bandbreedte. In een normaal kleurenbeeld is deze fout echter niet van belang.
20.15.3. De invloed van de gammacorrectie
De invloed hiervan wordt aan de hand van een voorbeeld toegelicht. We stellen: Ur = 0,3,
Ug = 0,5, Ub = 1- Dan wordt:
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Ué = 0,3°-454 = 0,47, Ug = 0,50-454 = 0,595, Ué = 1
Uit (20.14) volgt voor het helderheidssignaal zonder gammacorrectie de waarde 0,5. De
kleurverschilsignalen worden:
Ué - Uy = 0,7 Ur0,454 - 0,59 Ug0 454 - 0,11 UB0-454
UÓ-Uy = 0.3 Ur°-454 + 0,41 Ug0,454 —0,11 Ub0-454
Ué - Uy = 0,3 Ur0-454 - 0,59 Ug0 454 - 0,89 Ub0 454

(20.17)

Door invullen van de getalwaarden voor Ur, Ug en Ub vinden we:

Ué - Uy = -0,134
Uó - Uy = - 0,008
Ub - Uy = 4- 0,397

Ur = 0.469
Ug = 0.596
Ub = 1

Om de bijdrage tot de helderheid te bepalen, die het helderheidssignaal veroorzaakt, moet
het signaal tot de macht 2.2 verheven worden. Er ontstaat dan een helderheid By van 0.246.
Om de helderheidsbijdrage van de kleurverschilsignalen te bepalen, moet deze eveneens
tot de macht 2.2 verheven worden. We vinden dan voor de helderheden Br = 0.233.
Bg = 0,248 en Bé = 0.09. Indien men de beide voor de verschillende fosforen gevonden
helderheden bij elkaar optelt en het helderheidssignaal uitrekent, vindt men een helderheid
van 0.5. Dit is dus dezelfde helderheid als ontstaan zou zijn zonder gammacorrectie van de
signalen Ur, Ug en Ub. We kunnen hieruit het volgende concluderen. Bij toepassing van
gammacorrectie wordt een deel der helderheid overgedragen via de kleurverschilsignalen.
Bij kleurovergangen bijv, op de I-as van oranje naar cyaan/blauw vindt de overgang niet
plaats met constante helderheid. Er treedt een helderheidsafname op in het beeld, welke in
het beeld van een kleurenbalkengenerator zichtbaar is als een donkere streep tussen twee
kleurenbalken. Aan het principe van de constante helderheid wordt dus niet voldaan. Bij
grotere vlakken worden de helderheid en de kleursoort in het kleurenbeeld echter precies
even juist weergegeven als het geval zou zijn bij toepassing van de gammacorrectie vlak
voor de beeldbuis. Ze is echter slechts van belang indien twee vlakken met hoog verzadigde
kleuren naast elkaar liggen. In een normaal kleurenbeeld zijn deze fouten meestal onbe
langrijk.

20.16. HET OVERSPREKEN VAN DE HELDERHEIDSINFORMATIE OP DE KLEUR1NFOR-

MATIE BIJ HOGE VIDEOFREQUENTIES

Bij het aftasten van fijne beelddetails. bijv, een zwart-witte lijnenwig in het RTMA-testbeeld, kunnen frequenties optreden, die in de buurt van de kleurendraaggolffrequentie
liggen. Er ontstaan dan periodieke veranderingen van de kleurinformatie met de verschilfrequentie. Deze storing is goed zichtbaar als een gekleurd patroon in een lijnenwig. Aan
zwart-witovergangen worden hierdoor onregelmatige kleurvariaties veroorzaakt, die niet
erg goed zichtbaar zijn.
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20.17. HET K LEURSYNCHRON ISAT1ESIGNAAL

In par. 8.2 werd reeds de noodzaak genoemd een referentiefase voor de kleurverschilsignalen over te dragen. Het zogenaamde kleursynchronisatiesignaal wordt in de ontvanger
gebruikt om een draaggolfoscillator met de frequentie van de kleurendraaggolf te syn
chroniseren. Deze draaggolfïrequentie is nodig om de kleurverschilsignalen weer uit de
gemoduleerde draaggolf terug te winnen. Dit vindt plaats in een synchrone detector. De
kleurendraaggolftrilling wordt ondergebracht op de achterstoep. De voorgestelde plaats en
vorm van de omhullende van dit signaal wordt getoond in fig. 20.15. Het signaal bevindt
zich op het voorste deel van de achterstoep en beslaat hiervan ongeveer de helft. Deze
plaats is voorgesteld om op de achterstoep na het kleursynchronisatiesignaal het zwartniveau met een klemschakeling op een bepaalde waarde te kunnen vastleggen.
Het kleursynchronisatiesignaal wordt verkregen met behulp van een zeer eenvoudige
modulator. Men kan bijv, zoals in fig. 20.16 de kleurendraaggolf toevoeren aan het eerste
rooster van een buis met twee stuurroosters. Aan het tweede stuurrooster voert men dan
positieve pulsen toe met een zodanige amplitude en positie ten opzichte van het synchronisatiesignaal, dat de kleurendraaggolf gedurende de achterstoep op de gewenste plaats
wordt doorgelaten.
-8 //sec.

—-5,3 //sec.——■

4,7 //sec.

I onhullende van het
kleursynchronisatiesignaal
lijnsynchronisaticpuls
Fig. 20.15. De plaats en de vorm van het kleursynchronisatiesignaal.

kleursynchronisatiesignaal

kleurendraaggolf
°—Ib
A sin (wt 4- (p)

.+ schakelpuls voor
| kleurendraaggolf

I

J__ L

1

Fig. 20.16. Een schakeling voor het formeren van het kleursynchronisatiesignaal.
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20.18. DE TOTALE SCHAKELING VOOR HET CODEREN VAN DE SIGNALEN Ur, Ug EN Ub

EN HET SAMENSTELLEN VAN HET KBOS-SIGNAAL

Fig. 20.17 toont een blokschema van de hele kleurcodeerschakeling. De signalen UR,
Ug en Ub worden toegevoerd aan drie matrixen, welke in feite bestaan uit weerstanden en
buizen of transistors, die dienen voor het opstellen resp. omkeren van de polariteit van de
verschillende signalen. Fig. 20.18 toont een volledige matrixschakeling voor het samen
stellen van de signalen Uy, Ui en Uq. Men kiest hierbij voor de buizen 1,3 en 4 trioden met
een zeer grote steilheid om zo klein mogelijke uitgangsimpedanties, dus inwendige impedanties van de signaalbronnen voor de weerstandsnetwerken te krijgen. Zoals reeds in par.
20.3 werd besproken vormen de inwendige impedanties van de signaalbronnen een deel van
de matrixweerstanden. Via de bronimpedanties treedt, indien meer spanningsdelers door
dezelfde bron gevoed worden, een kleine overspraak op tussen de spanningsdelers, die
ieder uit vier weerstanden bestaan. Deze overspraak moet zo klein mogelijk zijn. De sig
nalen + Ug en — Ub worden slechts eenmaal gebruikt en kunnen daarom worden afge
nomen van de anoden van de buizen 3 en 4. De inwendige impedantie van de bron kan hier
bij groter zijn omdat in dit geval geen overspraak mogelijk is.

+ U'g

+ U'RZ±N

+U'gz±x =
3

+U'R

U___ -U'b

Tuvix
—) 4

-U'g

■
1+ U'u
----------- U

U'y

U'.

U'q

U'y = 0,3 U'R 4- 0.59 U'G + 0,11 U'B; U', - 0,6 U'R - 0,28 U'G - 0,32 U'u;
U'Q = 0,21 U'R - 0,52 U'G + 0,31 U'B.
Fig. 20.18. Een matrixschakeling voor het samenstellen van de signalen Ui, Uq en Uy.
De dimensionering van de weerstanden volgt uit par. 20.3. De bandbreedte van het I'- en
het Q'-signaal moet beperkt worden. Dit gebeurt in de getekende versterkers. In fig. 20.17
is aangenomen, dat de bandbreedtebeperking videofrequent plaats vindt. Het is ook moge
lijk draaggolffrequente bandbreedtebeperking na de modulatoren uit te voeren. Ten ge
volge van de bandbreedtebeperking ondervinden de diverse signalen een tijdsvertraging.
Om deze te compenseren moet men vertragingsschakelingen toepassen. Het Q-signaal heeft
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de grootste vertragingstijd. In het I-signaal is een vertragingstijdcompensatie nodig van
ongeveer driemaal de waarde van de vertragingstijd in het Y'-signaal, in het helderheidskanaal van ongeveer tienmaal deze waarde. De vertragingstijdcompensatie is ook in fig.
20.17 aangegeven. De kleurendraaggolf wordt met een faseverschil van 90° toegevoerd aan
de beide modulatoren. Tevens is de modulator voor het opwekken van het kleursynchroni
satiesignaal aangegeven. De fasehoeken zijn in het vectordiagram aangegeven.
Met behulp van de in fig. 20.19 getekende eenvoudige schakeling worden uit het kleurendraaggolfsignaal aan de ingang van de buis drie kleurendraaggolfsignalen verkregen, die
de gewenste fase ten opzichte van elkaar hebben. Aangezien de fasehoek van de spanning
over Ri ten opzichte van de stroom k 45° moet zijn, moet Ri = een stroom k/j/2^ De spanning over Ri wordt
Uci =

zijn. Door Ri loopt

k Ri
|/2

De spanning over Li is Uli = II coLi

Tenslotte wordt
(IlcoL»)2 = Uè2 +

IlR
1/2

II2

Hieruit volgt de tweede voorwaarde dat Ri = coLj moet zijn.

Q-fasc

k
Li

1-2

klcurcndraaggolfk—
o

1---.

ingang l '•

c
C‘T

tCz
---- -I-fase

R,

Jo

I-f X
. 57^

ks-f

^33°

\-I-f

-X
’+ fase van kleursynchronisatiesignaal

Fig. 20.19. Een schakeling voor het opwekken van de draaggolfsignalen met de juiste fase voor de
I'-modulator, de Q'-modulator en de modulator voor kleursynchronisatiesignaal.
De fasehoek tussen het kleursynchronisatiesignaal en de draaggolf voor het Q'-signaal
moet 147° zijn. De stroom moet dus voorijlen op de spanning. De spanning over de
kathodeweerstand is in fase met de stroom door de buis, zodat het kleursynchronisatie
signaal van de kathodeweerstand afgenomen kan worden en 147° in fase voorijlt op het
Q'-signaal. De fasehoek wordt

, C0L2 4- Ri — co2 R1L2C2
(p = — arctg------------------------------------co2 R!L2C1

(20.19)
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Voor (p = 147° wordt L2

l2

Ra____________
(o {cd Ri (C2 - 0.649 Ci) - 1}

= ___________

(20.20)

Ri en Ci kunnen gekozen worden, co wordt gegeven door de frequentie van de kleurendraaggolf. Men vindt dan een minimale waarde voorC2. waarvoor aan (20.20) voldaan kan
worden. Met behulp van de spoel L2 kan de gewenste fasehoek tussen het kleursynchronisatiesignaal en Uq ingesteld worden. Bij verandering van L2 verandert de fase tussen Uq en
Ui niet.
In het helderheidskanaal kan zonodig nog een onderdrukkingssignaal worden toege
voerd aan het videosignaal. Dit is gewenst om een juist onderdrukkingsniveau te verkrijgen.
Met behulp van dit onderdrukkingssignaal wordt het juiste zwartniveau in het kBOSsignaal volgens het voorgestelde systeem op ongeveer 5% ingesteld. De vier signalen wor
den opgeteld en bovendien wordt het normale synchronisatiesignaal toegevoerd. Op deze
manier ontstaat tenslotte het kBOS-signaal dat aan de zender wordt toegevoerd.

20.19. DE INVLOED VAN FASEFOUTEN EN NIET-LINEAIRE VERVORMING IN DE VER
STERKERS OP HET kBOS-SIGNAAL

20.19.1. Inleiding
In iedere versterker wordt de fasehoek van een sinusvormig aangenomen ingangsspanning,
als we deze bijv, als een vector voorstellen, over een bepaalde hoek gedraaid. Bovendien
heeft de karakteristiek van ieder versterkend element, dus van een buis of een transistor,
een bepaalde kromming. Hierdoor ontstaat altijd niet-lineaire vervorming. In deze para
graaf zal de invloed van deze fasevcranderingen en niet-lineaire vervormingen op het kBOSsignaal besproken worden.

20.19.2. De differentiële fase
Het golftreintje van het kleursynchronisatiesignaal bevindt zich altijd op de achterstoep
van het kBOS-signaal en dus altijd op een bepaalde plaats van de karakteristiek. De
kleurendraaggolfspanning. waarvan de fase en de amplitude bepaald worden door de kleursoort die overgedragen moet worden, bevindt zich echter afhankelijk van de bijbehorende
helderheidswaarde op een andere plaats van de karakteristiek. Het helderheidssignaal voor
blauw met de grootste verzadiging is zeer klein (0,11), terwijl het helderheidssignaal voor
geel bijv. 0.89 bedraagt. Speciaal bij het toepassen van tegenkoppeling in versterkertrappen
kan de fasehoek tussen de ingangs- en de uitgangsspanning, afhankelijk van het niveau
van de beschouwde spanning op de karakteristiek, variëren. Zo toont fig. 20.20 een
kathodevolger. De fasehoek cp tussen de sinusvormig veronderstelde ingangsspanning en
de uitgangsspanning wordt gegeven door de volgende vergelijking:
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tg<p =

co Ck Rk
ï + Sg Rk

(20.21)

Aangezien de fasehoek afhankelijk is van de steilheid van de karakteristiek en de steilheid
afhangt van het beschouwde punt van de karakteristiek, zal ook de fasehoek van de uitgangsspanning veranderen als we een slechts kleine amplitude van het ingangssignaal ver
onderstellen en dit langs de karakteristiek van plaats verandert. Indien de fasehoek varieert
met de plaats van het sinusvormige signaal op de karakteristiek van de buis, zal bij een
zuivere helderheidsverandering in een constante kleurtoon in het opgenomen beeld de op
het scherm van de beeldbuis opgewekte kleurtoon variëren, daar de amplitude van het
Y-signaal de plaats van het kleurendraaggolfsignaal op de karakteristiek van de buis be
paalt.
Daarom is voor het NTSC-systeem de zgn. differentiële fase van groot belang. Deze
grootheid geeft aan hoeveel de fasehoek verandert, als de helderheid van zijn minimale
waarde toeneemt tot zijn maximale waarde. In totaal kan men een fasehoekverandering van
± 10° over de gehele karakteristiek toelaten zonder dat hinderlijke kleurtoonvariaties
optreden.

°----

Ui

ï

1

c-f

Ckl

R. U“

1

Fig. 20.20. Een kalhodevolgerschakeling als toelichting bij het begrip differentiële fase.

De problemen om differentiële fasefouten te voorkomen zijn in het algemeen het grootst
bij televisiezenders, bij eenvoudige studioversterkers zijn ze in het algemeen het kleinst. Bij
videöregelversterkers. zoals verdeelversterkers. kan men gemakkelijk waarden van de
differentiële fase kleiner dan 0,5° bereiken. Differentiële fasedraaiingen treden bij nega
tieve modulatie van een zender op bij toenemende helderheid en worden het grootst bij de
maximale waarden van de helderheid. Daardoor neemt men kleurfouten het best waar bij
geel met grote verzadiging en met grote helderheid. Blauw en rood met grote verzadiging
hebben het minst last van differentiële fase. Met het oog hierop worden differentiële fase
fouten tot 25° in een kleurenbeeld nauwelijks opgemerkt als men geen directe vergelijking
kan maken.
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20.19.3. De differentiële versterking
We gaan uit van een versterkertrap zonder enige vorm van tegenkoppeling. Dit kan bijv,
een transistor zijn met een vast instelpunt van de basis en een ohmse collectorweerstand.
waarover het uitgangssignaal wordt afgenomen. De signaalbron waarmee de transistor ge
stuurd wordt moet zeer laag-ohmig zijn en de collectorweerstand moet eveneens een zo
danige waarde hebben, dat de invloed van spanningsafhankelijke capaciteitsvariaties op de
fasehoek van het versterkte signaal praktisch nihil is. We nemen aan, dat we een kBOSsignaal zodanig versterken, dat de transistor vrij ver uitgestuurd wordt, en bovendien dat
we bijv, geel met maximale verzadiging hebben, zodat het helderheidssignaal 0,89 is. Hierop
wordt het kleurendraaggolfsignaal nog gesuperponeerd.
De polariteit van het signaal aan de basis van de transistor moet zodanig zijn, dat het
kleurendraaggolfsignaal zich in het gebied met kleinere steilheid bevindt dan het zwartniveau van het signaal. Het gevolg is, dat de relatieve amplitude van het kleurendraaggolf
signaal kleiner wordt dan het geval zou zijn bij een lineaire karakteristiek. Het helderheids
signaal, dat altijd aan.het zwartniveau gerefereerd wordt, verandert hierbij in het algemeen
met een ander bedrag. Hierdoor verandert de verhouding van de amplitude van het helder
heidssignaal tot die van het kleurendraaggolfsignaal. In het gekozen voorbeeld wordt de
kleurverzadiging kleiner. Een vermindering van de kleurverzadiging is echter niet zo hin
derlijk, zodat de kromming van de karakteristiek, mits ze binnen bepaalde grenzen blijft,
een minder belangrijke rol speelt dan fasedraaiingen. In fig. 20.21 is de invloed van de
kromming van de karakteristiek op het kBO-signaal aangegeven. De verhouding van de
kleurendraaggolfamplitude CD tot de zwart-witovergang AB wordt in het gekozen voor-

kBO-signaal
met lineaire
met kromme
karakteristiek
karakteristiek
B2
Bt

n

F nIcJ

I! l r
c,

Ai

□

Di

sssssssssssi
wit—I

d2

a2

CiDj : AjB, - 0,63
C2D2 : A2B2 = 0,47

ssssss^
zwart

Fig.20.21. De invloed op de kleurverzadiging van de kromming van de uitsturingskarakteristiek
van een transmissiekanaal, waarmee een kBOS-signaal wordt overgedragen.
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beeld kleiner door de kromming van de karakteristiek en daardoor wordt de verzadiging
kleiner ten opzichte van het geval van een lineaire karakteristiek.
Men heeft voorgesteld in het gehelé transmissiesysteem een differentiële versterking van
±20% toe te laten. Dit betekent een afwijking van de steilheid van de karakteristiek van
±20% ten opzichte van zijn gemiddelde waarde.

20.20 DE DEMODULATIE VAN HET KBOS-SIGNAAL IN EEN DECODEERSCHAKELING
(DECODER)

20.20.1. Inleiding
De decodeerschakeling heeft de taak uit het kBOS-signaal het helderheidssignaal en de
kleurinformatie terug te winnen. Het kBOS-signaal wordt toegevoerd aan het helderheidskanaal en aan het kleurkanaal. Het kleurkanaal levert het I'- en het Q'-signaal of dekleurverschilsignalen en het kleursynchronisatiesignaal voor de synchronisatie van een kleurendraaggolfgenerator, die nodig is voor de demodulatie van de draaggolffrequente kleursignalen. Het I'- en het Q'-signaal of de kleurverschilsignalen worden toegevoerd aan een ma
trix. waaruit tenslotte weer Ur. Ug en Ub verkregen worden. Zoals reeds werd beschreven
worden normaliter in een huiskamerontvanger het helderheidssignaal en de kleurverschil
signalen gebruikt om de beeldbuis te sturen. Voor een controle-ontvanger bij de zender ge
bruikt men hiervoor echter de signalen Ur. Ug en Ub.
20.20.2. De demodulator voor de kleurinformatie
De demodulatie van de gemoduleerde kleurendraaggolf geschiedt met behulp van syn
chrone detectors waaraan de kleurendraaggolf wordt toegevoerd met een faseverschil van
90°. Het principe van de synchrone detector wordt getoond in fig. 20.22. Hierin is een buis
met twee stuurroosters aangegeven. De gemoduleerde draaggolf wordt toegevoerd aan het
eerste stuurrooster, het kleursynchronisatiesignaal wordt toegevoerd aan het tweede
stuurrooster. Het toegevoerde gemoduleerde signaal heeft de vorm U'icos tot ± Uq sin cot.

r 11
U'i cos rot ± U'q sin tot
klcurinformatie

1 — Q' rep. I'
laagdoorlaatfilter
| o r II--- O
1
A
kleurendraaggolf
/
U
A sin (cot ± <p)

ïI

Fig. 20.22. De demodulatie van het klcurendraaggolfsigriaal met een penthode.
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Het kleursynchronisatiesignaal is Ua sin (tot 4- <p). De buis vormt het produkt van de beide
signalen. Dit wordt

(Uq sin tot 4- Ui

cos

tot) Ua sin (tot 4- (p) = k • i.

(20.22)

k is een constante factor, die bepaald wordt door de eigenschappen van de buis en i« is de
anodestroom van de buis. Aangezien
sin a- cos p = ( sin (a 4- p) 4- i sin (a — ƒ)

(20.23)

en
sin a- sin p = | cos (a — p) — 4 cos (a — p)

(20.24)

kan men ook schrijven:
5 juj sin (2 tot 4- <p) 4- Ui sin (p 4- Uq cos (p — Uq cos (2 tot 4- (p) j

kia

(20.25)

Door het laagdoorlaatfilter in de anodeketen worden de termen met de dubbele frequentie
P
P
uitgezeefd. Als (p = 90° vinden we kia - — Ui en voor (p -- 0° vinden we kia = — Uq.

Op deze manier verkrijgt men dus de signalen Ui en Uq. Volgens de bekende ver
gelijkingen kunnen uit Ui en Uq de kleurverschilsignalen Ur — Uy, Ug — Uy en Ub—Uy
met behulp van een matrix verkregen worden.
Fig. 20.23 toont een tweede principiële mogelijkheid voor synchrone detectie, welke te
genwoordig meestal wordt toegepast. Aan de kathode van de getekende triode wordt het
signaal van de gesynchroniseerde oscillator en aan het stuurrooster het te demoduleren
signaal toegevoerd.

I I

TT

banddoorlaatfiltcr'
voor kleurinformalie

—X-'TiP-A—

laagdoorlaatfilter
Af = 6 MHz

U'i COS COt o-

U'Q sin ->
kleurendraaggolf
A sin (tot 4- <p)

Fig. 20.23. De demodulatie met behulp van een triode.
In fig. 20.24 wordt het blokschema van een volledige decodeerschakeling getoond. Het
kBOS-signaal wordt tegelijkertijd toegevoerd aan een versterker met een bandbreedte van
5 MHz en looptijdegalisatie. aan een kleurendraaggolfversterker en aan een synchronisatie276
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scheider zoals wordt toegepast in iedere zwart-witontvanger. De kleurinformatie gaat via
de kleurendraaggolfversterker naar de beide synchrone demodulatoren. Deze leveren het
Q'- en het I'-signaal. Het I'-signaal wordt gefilterd tot het een bandbreedte heeft van 1,5
MHz en wordt door een vertragingsnetwerk of een vertragingslijn zodanig in de tijd ver
schoven dat het midden van het signaal samenvalt met het midden van het Q'-signaal. Het
zelfde geldt voor het Y'-signaal.
Fig. 20.25 toont hoe de drie signalen langs de tijdas ten opzichte van elkaar moeten
liggen. Indien dit niet het geval is, zou dus bijv, het Y'-signaal niet vertraagd worden, dan
zou de kleurinformatie ten opzichte van de helderheidsinformatie een stuk op het beeld
scherm verschoven worden.
U'v

Fig. 20.25. De positie van de signaalflanken van het Y'-, het Q'- en het l'-signaal ten opzichte van
elkaar op de tijdas.
Bij het Q'-signaal wordt alleen de bandbreedte beperkt, daar het de grootste tijdsvertra
ging van de drie signalen ondergaat.
Tenslotte worden uit Uq en U{ met behulp van een matrix de signalen Ur, Ug en Ub ver
kregen. Nadat ze versterkt zijn tot een waarde van maximaal 100V. worden deze signalen
toegevoerd aan de beeldbuis om de elektronenkanonnen te sturen.
De kleurendraaggolf wordt met een faseverschil van 90° toegevoerd aan de twee demo
dulatoren. Deze faseverschuiving wordt verkregen met hetzelfde netwerk als in fig. 20.19 is
weergegeven.
Het kleursynchronisatiesignaal wordt uit het kBOS-signaal verkregen met behulp van
een puls, die afgeleid wordt uit het synchronisatiesignaal. Dit kleursynchronisatiesignaal
synchroniseert de kleurendraaggolfoscillator, die met het oog op de noodzakelijke nauw
keurigheid wordt uitgevoerd als kristaloscillator. Aan de fasedetector wordt enerzijds het
kleursynchronisatiesignaal en anderzijds het signaal van de oscillator toegevoerd. De
frequentie van de oscillator wordt door een reactantiebuis zodanig geregeld, dat ze over
eenstemt met de kleurendraaggolffrequentie aan de zenderkant. Uit het faseverschil tussen
het kleursynchronisatiesignaal en het oscillatorsignaal wordt een regelspanning verkregen.
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waarmee de oscillatorfrequentie wordt bijgeregeld. De oscillatorspanning moet de juiste
fase hebben ten opzichte van de kleurinformatie, opdat de demodulatie plaatsvindt langs
de I'- en de Q'-as. Daarom moet de fase van de oscillatorspanning over een hoek van
± 30° instelbaar zijn om de juiste kleurweergave in te kunnen stellen. Hiervoor heeft
iedere ontvanger volgens het NTSC-systeem een knop, die door de kijker kan worden be
diend. om de instelling van de juiste kleuren mogelijk te maken. In fig. 20.26 wordt het
principe getoond van de fasesynchronisatie. Dit wordt ook in iedere zwart-witontvanger
toegepast om de mengoscillator in de afstemschakeling automatisch bij te regelen. Buis 1 is
een kristalgestuurde oscillator waarvan de frequentie met behulp van de reactantiebuis 2,
binnen bepaalde grenzen, bijv. ±200 kHz, kan worden bijgeregeld. Met behulp van de
kring Li Ci wordt de oscillatorspanning getransformeerd in een exact symmetrische wis
selspanning van ongeveer 80 V, die precies in tegenfase is ten opzichte van de middenaftakking van Li. Deze wisselspanning wordt toegevoerd aan de dioden Di en Da. Tegelijkertijd
wordt aan de twee parallel geschakelde elektroden van de dioden het kleursynchronisatiesignaal toegevoerd. Afhankelijk van de fasehoek tussen de beide signalen ontstaat een
andere gelijkspanning over de condensator C3. Deze gelijkspanning wordt toegevoerd aan
de reactantiebuis om de reactantie die deze buis voor het kwartskristal vormt, te veran
deren. Het vanggebied en het houdgebied van een dergelijke schakeling zijn natuurlijk maar
klein ten gevolge van de lage demping van het kwartskristal. De frequentiestabiliteit van
het binnenkomende kleurendraaggolfsignaal en van de kristaloscillator zijn echter zeer
groot, zodat dit geen nadeel vormt. Hier gelden niet dezelfde overwegingen als bij de
fasesynchronisatie van de horizontale afbuigschakeling. In de anodekring van buis 1 wordt
het kleurendraaggolfsignaal aan L2 afgenomen en met een faseverschuiving van 90° van
C2. Deze twee signalen worden aan de beide demodulatoren toegevoerd.

kleursynchronisatiesignaal r3[^
<> ingang
l2

kleurendraaggolf-'
oscillator
ken
filter en dempingsnetwerken

C3

V
-I

fasesplitsing

regel buis

1

I kwartskristal
4,43 MHz

regelspanning
Fig. 20.26. Een schakeling voor het synchroniseren van de kleurendraaggolfoscillator in een decodeerschakeling.
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20.20.3. De equibanddemodulator
In fig. 20.24 zijn de bandbreedten aangegeven, die in de demodulator worden gebruikt voor
het F- en het Q'-signaal. De verschillende bandbreedten garanderen een optimale aanpas
sing van het systeem aan het oplossend vermogen van het oog voor kleurverschillen bij
constante helderheid. Dit betekent echter een bepaalde gecompliceerdheid van de ont
vanger, welke men aanzienlijk kleiner kan maken door de beide bandbreedten even groot te
maken. Indien men voor beide signalen een bandbreedte van bijv. 1 MHz kiest, kan men de
bandbreedtebeperkingeenmaal draaggolffrequent voorde demodulator uitvoeren. Boven
dien bespaart men dan een vertragingsnetwerk. terwijl de afregeling eenvoudiger wordt.
Men bereikt nu echter niet de optimale aanpassing van de kleurovergangen aan de eigen
schappen van het oog. In de praktijk schijnt dit echter geen essentiële vermindering van de
gemiddelde beeldscherpte met zich mee te brengen. Uit deze overwegingen is de ‘equibandontvanger’ ontstaan. Als men geen onderscheid meer maakt tussen de verschillende kleur
overgangen wat betreft de bandbreedte, maakt het geen verschil meer langs welke assen
men demoduleert. Deze kunnen geheel willekeurig gekozen worden. Bij iedere asrichting
hoort echter wel een zeer bepaalde matrix om aan de uitgang de kleurverschilsignalen te
verkrijgen. Men kan de assen dus zodanig kiezen, dat de terugwinning van de kleurver
schilsignalen na de demodulatoren zo eenvoudig mogelijk wordt. Dit is het geval bij toe
passing van de door RCA ontwikkelde X-Z-demodulator.

20.20.4. De X-Z-demodulatie
De X-Z-demodulatie is gebaseerd op de in fig. 20.27 aangegeven schakeling. Bij RCA werd
een zo eenvoudig mogelijke schakeling ontwikkeld om de kleurverschilsignalen te vormen.
Het gaat hierbij om het vinden van een compromis tussen gecompliceerdheid en nog toe
laatbare kleurfouten. Aan deze schakeling werden de volgende eisen gesteld:
1. De kleurendraaggolf wordt aan de twee synchrone demodulatoren toegevoerd met
een vast ingestelde fasehoek tussen de beide draaggolfsignalen en met een eveneens vast
ingestelde fasehoek ten opzichte van de referentiefase van het kleursynchronisatiesignaal.
2. De spanningen, die van de beide demodulatoren worden afgenomen, moeten een be
paalde verhouding van hun amplitudes bezitten.
3. Deze spanningen moeten worden toegevoerd aan een eenvoudige buizenschakeling.
en wel rechtstreeks aan de stuurroosters van twee van de hierin aanwezige buizen.
4. In de anodeketen van de buizen worden de kleurverschilsignalen verkregen over even
grote anodeweerstanden. Dit vindt plaats in de juiste amplitudeverhouding voor het sturen
van de drie elektronenkanonnen. Deze verhouding bedraagt (Ur— Uy):(Ug — Uy) :
(Ub-Uy) - 1 : 0,8: 0.6.
Bij toepassing van de X-Z-demodulatie liggen de twee voor de demodulatie gekozen
assen op de in fig. 20.28 aangegeven hoeken. Ze vormen samen een hoek van 63°. De
X-vector is 9,5° gedraaid ten opzichte van de verticaal Ur — UyHet uitgangssignaal van iedere demodulator bevat delen van Ur —Uy en Ub — Uy- Deze
percentages zijn voor elke demodulator verschillend. In het uitgangssignaal van de Z280

demodulator is het aandeel van — (Ub — Uy) groter dan bij het signaal van de demodulator,
die — Ux levert. De drie kleurverschilsignalen worden verkregen met behulp van de drie
trioden in Tig. 20.27. Aan de eerste buis wordt — Ux en aan de derde buis wordt — Uz toege
voerd. De verhouding van de amplituden van Ux en Uz bedraagt 0,96. De buizen zijn met
elkaar gekoppeld via een gemeenschappelijke kathodeweerstand. Het stuurrooster van
buis 2 bevindt zich op aardpotentiaal. Er geldt
0.59 (Uó - UV) = -0,3 (Ur - UV) - 0,11 (U& - Uy)

ÓR’ o.S [

r2
Uz,
-X

o
R4

U'y f—-(Uzo-U'y) -- 0,6 (U'o-U'y)

-z

1.

ingang

ingang

Fig. 20.27. De principeschakeling voor de X-Z-demodulatie.

U', U'y

fase van het
kleursynchronisatiesignaal

-z

.63°

,9,5°

UZD-UZY
1,78

-X
Fig. 20.28. De fasehoek tussen de X- en de Z-as.
Indien de signalen — Ux en — Uz nu de signalen — (Ur — Uy) en — (Ub—Uy) in de verhou
ding 0,3 :0,11 bevatten, zal in triode 2 een stroom ontstaan, die evenredig is met (Ug — Uy).
Fig. 20.29 toont een vectordiagram waarbij is uitgegaan van de draaggolfsignalen en waar
uit de vorming van de kleurverschilsignalen blijkt.
De som van de vectoren — Ux en — Uz levert vector 2. vermenigvuldigd met een bepaalde
factor A. Deze wordt zodanig gekozen dat 0.8 maal het verschilsignaal Ug — Uy wordt ver
kregen. Vector 2 is evenredig met de uitgangsspanning van triode 2 en moet identiek zijn
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met de vector 0.8 (Ug — Uy). De beide andere kleurverschilsignalen worden op de volgende
manier verkregen. Het stuurrooster van triode 1 krijgt een spanning, die het verschil is
tussen de spanning — Ux en de aan de kathode optredende spanning — A (Ux 4- Uz). De
rooster-kathodewisselspanning is dus:
(20.26)

Un =-Ux4-A(Ux+Uz)
De uitgangsspanning van triode 1 is dus de negatieve waarde van dit signaal. Dus

Uui = Ux - A (Ux 4- Uz)

(20.27)

Deze spanning is in fig. 20.29 aangegeven met de vector 1. In het ideale geval moet deze
vector samenvallen met de (Ur — UV)-as.
De ingangsspanning van triode 3 is het verschil tussen — Uz en de kathodewisselspanning. Dus
Ui3 = - Uz 4- A (Ux 4- Uz)

(20.28)

De uitgangsspanning van deze triode is dus evenredig met Uz — A (Ux 4- Uz)- Dit levert
vector 3. De richtingen van de X- en de Z-as zijn zodanig gekozen, dat de uitgangsspanningen van de trioden 1, 2 en 3 resp. evenredig zijn met (Ur — Uy). 0.8 (Ug — Uy) en 0,6
(Ub — Uy). Deze verhouding is bij benadering die van de spanningen, die met inachtname
van de rendementen der fosforen nodig zijn voor het sturen van de kleurenbeeldbuis.

1,0 (R'-Y')

><

ï
B'-Y'
1,78

bufs 3

-AZ

0,6 (B'-Y')
-A(X 4- ZV -AX
^buiS2l>

H-Z

hoekfouten

0,8 (G'-Y')
Fig. 20.29. Het diagram van de draaggolffrequente vectoren bij de X-Z-demodulatie. In verband
met de duidelijkheid werd in dit diagram R' in plaats van Ur enz. uitgezet.
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Zoals uit het vectordiagram blijkt, worden de assen van de drie kleurverschilsignalen
slechts bij benadering bereikt bij de gekozen X- en Z-as. Er ontstaan kleine hoek verschillen.
Dit betekent, dat er kruismodulatie optreedt, daar de uitgangssignalen van de trioden een
klein percentage van de andere kleurverschilsignalen bevatten. In werkelijkheid is het
signaal van triode 1

Ui = 1.0 (Ub - UV) - 0,07 (Ub - UV)

van triode 2
U2 = 0,8 (Ub - Uy) - 0,07 (Ub - UV)

(20.29)

en van triode 3
U3 = 0,6 (Ub - Uy

4- 0,07 (Ub - Uy)

Er resteert dus een kruismodulatie van 7%. De assen X en Z zijn echter zodanig gekozen,
dat dit het minimum is. Dit betekent kleine kleurfouten. De X-Z-demodulatie is een goed
voorbeeld van een geval dat men gedwongen wordt om in verband met de gecompliceerd
heid en dus van de prijs inbreuk te maken op de technische volmaaktheid.

20.21. HET SECAM-SYSTEEM

20.21.1. Inleiding
Een tweede transmissiesysteem, dat in Frankrijk ontwikkeld werd, is het SECAM-systeem.
Ook hier wordt op dezelfde manier als bij het NTSC-systeem het helderheidssignaal en twee
kleurverschilsignalen Ur — Uy en Ub—Uy overgedragen. Ook worden bij dit systeem de
twee kleurverschilsignalen op een hulpdraaggolf gemoduleerd.
20.21.2. Het principe van de codering
Bij het NTSC-systeem worden drie informaties tegelijkertijd overgedragen, Uy, Ui en Uq.
Ui' en Uq bevatten de signalen Ur — Uy en Ub — Uy. Bij het SECAM-systeem worden
eveneens drie informaties overgedragen en wel Uy, Ur — Uy en Ub — Uy. De transmissie
van de kleurverschilsignalen met gelijke amplitude voor de maximale waarde vindt echter
afwisselend, dus na elkaar in de tijd, plaats telkens voor de duur van een lijn.
Het systeem is gebaseerd op de volgende overwegingen. Bij het NTSC-systeem worden
slechts relatief kleine bandbreedten toegepast voor het overdragen van de kleurinformatie.
Bij een equibandontvanger slechts 0,7 a 1 MHz voor het I - en het Q'-signaal. In par. 20.11
werd duidelijk gemaakt waarom dit mogelijk is. De keuze van de bandbreedte betekent dat
de bereikbare scherpte het meest beperkt wordt voor horizontale kleurovergangen. Zoals
uit par. 7.8 blijkt, heeft men echter voor het overdragen van randen, die een kleine hoek
maken met de horizontaal, een kleinere bandbreedte nodig dan voor het overdragen van
verticale randen. De maximale scherpte, die bereikt kan worden voor schuine randen, is
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daarom groter dan voor verticale randen en wel meer naarmate de hoek ten opzichte van de
verticaal groter is. Bij bijna horizontale randen (bijv. 10°) wordt de bereikbare scherpte
slechts bepaald door de elektronenoptiek. Het lijkt daarom zinvol de horizontale en de
verticale scherpte aan elkaar aan te passen. Dit wordt bereikt met de verderop in deze
par. beschreven geheugenmethode.
Bij het aftasten van de eerste lijn van het eerste raster wordt bijv. Ur — Uy door de zender
uitgezonden. Tijdens het aftasten van de tweede lijn van het eerste raster, dus de derde lijn
van het beeld, wordt Ub — Uy uitgezonden. De kleurverschilsignalen worden met behulp
van een elektronische schakelaar, die tijdens de onderdrukkingsperiode omschakelt, via
een laagdoorlaatfilter aan een modulator toegevoerd. De bandbreedte van het laagdoorlaatfilter is 0,7 MHz. Oorspronkelijk werd voor de transmissie gebruik gemaakt van
amplitudemodulatie van een kleurendraaggolf. waarvan de frequentie een oneven veel
voud van de halve lijnfrequentie was. Daar echter amplitudemodulatie gevoelig is voor sto
ringen en ook kleurfouten veroorzaakt als er niet-lineaire vervorming optreedt in het transmissiekanaal, werd in plaats van amplitudemodulatie frequentiemodulatie ingevoerd.
Voor een maximale kleurverzadiging van 75% werd een frequentiezwaai van ±0,75 MHz
gekozen. Als de kleurverschilsignalen nul zijn, wordt een kleurenhulpdraaggolf uitge
zonden, waarvan de frequentie evenals bij het NTSC-systeem een oneven veelvoud van de
halve lijnfrequentie is. Hierdoor wordt bereikt dat in kleurloze vlakken in het compatibele
zwart-witbeeld de zichtbaarheid van de kleurendraaggolf even groot is als bij het NTSCsysteem bij de transmissie van gekleurde vlakken. Als de kleurverschilsignalen echter niet
gelijk aan nul zijn, dus als er gekleurde vlakken worden overgedragen, kan de kleuren
draaggolf iedere willekeurige frequentie binnen de maximale zwaai aannemen. Ze wordt be
paald door de amplitude van het kleurverschilsignaal. Het draaggolfsignaal kan hinderlijk
zichtbaar worden in het beeld. Om de storende invloed klein te houden werd de amplitude
oorspronkelijk gekozen als 16% van de amplitude van het helderheidssignaal. Voor het
signaal, dat als modulatie aan de zender wordt toegevoerd, vinden we de volgende verge
lijkingen :
U = Uy + A-cos^(t)
<p (t) = jln (f0 + Uk • f max) dt

(20.30)

(20.31)

Hierin is fo de frequentie van de kleurendraaggolf en

UK = 1,12 (Ub — Uy) of 1,141 (Ur—Uy)

(20.32)

Het kleurinformatiesignaal Uk wisselt om met de halve lijnfrequentie.
Fig. 20.30 toont het principe van de codeerschakeling. De signalen Ur, Ug en Ub worden
.aan een matrix toegevoerd om de kleurverschilsignalen te vormen. De beide signalen wor
den met behulp van een elektronische schakelaar toegevoerd aan een laagdoorlaatfilter.
Dit beperkt de bandbreedte tot 0,7 a 1 MHz. Hierna volgt een voorcompensatie (pre-emphasis) voor de frequentiekarakteristiek, waar verderop in deze paragraaf nog nader wordt
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ingegaan. Dan volgt de frequentiemodulator met een begrenzingsschakeling (limiter), een
filter en een amplitudemodulator. Op de functie hiervan zal ook nog worden ingegaan. Het
helderheidssignaal gaat'via een vertragingslijn, die dient om zijn looptijd aan te passen aan
de tijdsvertraging van de kleurverschilsignalen ten gevolge van hun bandbreedtebeperking,
naar een optelschakeling. waarin het synchronisatiesignaal en de draaggolffrequente
kleurverschilsignalen bij hem opgeleid worden.
20.21.3. Het principe van de decodering
Fig. 20.31 toont het blokschema van de decodeerschakeling. In de ontvanger wordt het
kBOS-signaal verkregen aan de uitgang van de videodetector. Hieruit wordt het helderheidssignaal verkregen door de kleurendraaggolf voldoende te onderdrukken. Na de nood
zakelijke tijdsvertraging in verband met de looptijdcompensatie voor de verschillen in band
breedten tussen het helderheidssignaal en de kleurverschilsignalen wordt het, evenals bij
een ontvanger volgens het NTSC-systeem het geval is, rechtstreeks aan de beeldbuis toege
voerd. Met behulp van een bandfilter wordt de kleurinformatie van het kBOS-signaal ge
scheiden en via een begrenzer (‘limiter’) toegevoerd aan een elektronische schakelaar. Dit
gebeurt rechtstreeks en via een vertragingslijn (geheugen). De elektronische schakelaar
levert het draaggolffrequente signaal Ur — Uy en het draaggolffrequente signaal Ub — UyOm de vertragingstijd van 64 /zsec. te bereiken wordt een ultrasone vertragingslijn van
kwartsglas gebruikt, waarvan de resonantiefrequentie gelijk is aan de frequentie van de
kleurendraaggolf. De bandbreedte (tussen de 3 dB-punten) hiervan bedraagt 1,5 MHz. ter
wijl de karakteristieke impedantie 50Q is. De aanpassing en de plaatsing in de schakeling
vindt plaats volgens fig. 20.33. Volgens metingen, uitgevoerd bij de Duitse firma Femseh
GmbH, ontstaat hierbij de in fig. 20.32 aangegeven kromme. Door een juiste dimensionering van het aanpassingsfilter kon de bandbreedte vergroot worden tot 1,7 MHz. Om de
volledige kleurinformatie terug te krijgen, moeten de twee kleurverschilsignalen tegelijker
tijd beschikbaar zijn. Op de volgende manier wordt dit met behulp van het genoemde filter
bereikt.
De elektronische schakelaar schakelt het vertraagde en het onvertraagde signaal afwis
selend van lijn tot lijn naar twee verschillende schakelingen, die naar de matrix leiden. De
demodulator 1 wordt dus gedurende een lijntijd verbonden met het uitgangssignaal van de
vertragingslijn en gedurende de volgende lijn met het onvertraagde signaal. Bij modulator 2
is de volgorde omgekeerd. Als dus bijv, juist Ur — Uy wordt overgedragen, komt Ur — Uy
via de demodulator 1 rechtstreeks in de matrix. Gedurende de voorafgaande lijn werd
Ub —Uy aan de vertragingslijn toegevoerd, zodat dus tijdens het aftasten van de aan
vankelijk beschouwde lijn tegelijkertijd het signaal Ub — Uy van de voorafgaande lijn via
demodulator 2 aan de matrix wordt toegevoerd. Indien de elektronische schakelaar aan de
zendkant overschakelt op Ub — Uy. staat tijdens de overdracht van deze lijn tegelijkertijd
het vertraagde signaal Ur — Uy van de vorige lijn via de vertragingslijn ter beschikking,
baar op het zelfde moment de elektronische schakelaar in de ontvanger omschakelt, komt
Ur — Uy weer in demodulator 1 terecht. De tegelijkertijd optredende kleurverschilsignalen
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Fig. 20.33. De schakeling van een ultrasone vertragingslijn tussen twee versterkerbuizen.
Ur — Uy en Ub — Uy worden dus verkregen uit twee op elkaar volgende lijnen. Dit zijn
bijv, de eerste en de derde lijn van een raster. Het gevolg is dat in verticale richting van een
geheel beeld gezien een integratie van de kleurinformatie over de afstand tussen de eerste
en de derde lijn plaats heeft. Hierdoor ontstaat een dienovereenkomstige vermindering van
de maximale scherpte in verticale richting. Deze vermindering komt ongeveer overeen met
de verkleining van de bereikbare stijgtijd voor het I'-signaal bij het NTSC-systeem. De
maximale scherpte in verticale richting is hierbij dus nog ruim voldoende. Op dezelfde
manier als bij het NTSC-systeem worden uit de tegelijkertijd ter beschikking staande sig
nalen Uy. Ur — Uy en Ub — Uy met behulp van een matrix de signalen voor het sturen van
de beeldbuis verkregen. Opdat het juiste kleurverschilsignaal nu telkens in de juiste demo
dulator terecht komt, moet de elektronische schakelaar bij twee op elkaar volgende lijnen
(bijv, de eerste en de derde) een bepaalde fase hebben.
De bekrachtiging van de elektronische schakelaar vindt plaats door een bistabiele multi-
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vibrator, die rechtstreeks gestuurd wordt door de lijnpulsen van het synchronisatiekanaal.
Hierdoor is men er echter niet zonder meer zeker van. dat de fase van de elektronische
schakelaar in fase is met de schakelaar in de zender. De schakelaar in de ontvanger kan nog
in fase of in tegenfase starten. Om de juiste fase te verkrijgen werd oorspronkelijk na iedere
tweede lijn een puls uitgezonden, die de fase eenduidig vastlegt. Tegenwoordig gebruikt
men nog slechts controlepulsen bij iedere tweede lijn tijdens vier lijnen gedurende de
rasteronderdrukkingsperiode (par. 20.22). De controle van de juiste fase vindt dus slechts
eenmaal in ieder raster plaats. Dit heeft echter het nadeel, dat de schakelaar bijna gedurende
een heel raster de verkeerde fase kan hebben, als hij bijv, door een stoorpuls aan het begin
van het raster eenmaal extra omschakelt. Een verkeerde fase betekent verkeerde kleuren.
20.21.4. De voor- en nadelen van hei SECAM-systeem
Het belangrijkste voordeel van het SECAM-systeem ten opzichte van het NTSC-systeem is
zijn ongevoeligheid voor amplitude-afhankelijke fasedraaiingen. De kleurtoon in het
beeld wordt namelijk bepaald door twee op een afstand van 64/^sec. na elkaar komende
frequenties, d.w.z. frequentieverschillen ten opzichte van een vaste frequentie fo. die met
wit correspondeert. De waarden van de frequenties kunnen niet beïnvloed worden door de
eigenschappen van het transmissiekanaal.
Bij de oorspronkelijke uitvoering met eenvoudige frequentiemodulatie traden er aan
vankelijk enige nadelen op voor het compatibele zwart-witbeeld. De kleurendraaggolf is
dan niet meer gekoppeld (‘locked’) met de lijnfrequentie en wordt daardoor beter zicht
baar. In afwijking van het NTSC-systeem is zijn amplitude voor zwart of wit ongeiijk aan
nul. Bovendien treedt het nadeel op. dat de amplitude van de kleurendraaggolf relatief
klein is hetgeen een verhoogde gevoeligheid voor storingen met zich meebrengt. Ook treedt
er kruismodulatie op tussen het helderheidssignaal en het kleursignaal ten gevolge van het
optellen van het kleursignaal en de hoge videofrequenties. Gedurende de laatste jaren heeft
men getracht deze nadelen te omzeilen en door speciale maatregelen is men er intussen in
geslaagd de kwaliteit van het NTSC-systeem te bereiken. Er wordt nog gewerkt aan verdere
verbeteringen.
20.21.5. Pre- en de-emphasis voor het kleursignaal
Het systeem van pre- en de-emphasis bestaat hieruit, dat men in de zender de hogere fre
quenties relatief meer versterkt en in de ontvanger relatief minder versterkt. Dit systeem is
in de FM-techniek bekend om de signaal-ruisverhouding voor de hogere frequenties te ver
beteren. Men bereikt hiermee een verbetering van de signaal-ruisverhouding voor het
kleursignaal van 2 - 3 dB en een aanzienlijke afname van de door de amplitudckarakteristiek veroorzaakte niet-lineaire vervorming. De verhouding van de minimale en de
maximale amplitude bedraagt 11,5 dB. Ten gevolge van het ophalen van de hoge frequen
ties kan de frequentiezwaai voor de lage frequenties tot 350 kHz verkleind worden. Door
deze verkleining van de frequentiezwaai wordt de winst aan signaal-ruisverhouding door
de toepassing van pre-emphasis bijna te niet gedaan. Het essentiële voordeel van het toe-
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passen van dit systeem is echter, dat de structuur van de in het compatibele beeld optreden
de storing door de kleurendraaggolf minder zichtbaar wordt. In de ontvanger wordt de
compensatie van de frequentiekarakteristiek (de-emphasis) verkregen met behulp van een
eenvoudig, weinig kritisch netwerk, dat uit weerstanden en een condensator bestaat.

20.21.6. Amplitudemodulatie van de kleurendraaggolf
Een tweede maatregel, die men genomen heeft om het SECAM-systeem te verbeteren, is een
amplitudemodulatie van de kleurendraaggolf. Oorspronkelijk was de amplitude van de
kleurendraaggolf 16% van de zwart-witamplitude. Indien men bij de kleurendraaggolffrequentie van 4,43 MHz de kleurendraaggolf verkleint tot 10%, neemt de storing van de
kleurendraaggolf in kleurloze (grijze) vlakken van het compatibele beeld nog verder af. Bij
de maximale frequentiezwaai van ± 0,35 MHz stijgt de amplitude met 6 dB. De amplitude
modulatie kan verkregen worden met behulp van een afgestemde kring, die zich bijv, in de
anodekring van een buis bevindt, waaraan het frequentiegemoduleerde signaal aan het
stuurrooster wordt toegevoerd. Als een sprong wordt overgedragen worden dus de amplituden van de zijbandsignalen vergroot, terwijl de amplitude van de draaggolf zelf dienover
eenkomstig verkleind wordt. Het effect is hetzelfde als bereikt wordt door de pre-emphasis
In de ontvanger wordt de vervorming weer gecorrigeerd om het oorspronkelijke signaal te
verkrijgen. Door dit systeem wordt de signaal-ruisverhouding nog verder verbeterd. Deze
verbetering bedraagt ongeveer 5 dB. Men kan tegen dit systeem het bezwaar aanvoeren dat
bij grote frequentieveranderingen de amplitude ten opzichte van die bij 4,43 MHz met 6 dB
toeneemt, en dus in het compatibele beeld een toename ontstaal van de zichtbaarheid van
de kleurendraaggolf. Deze toename is in het algemeen echter van geen betekenis, omdat de
kleurverzadiging in de meeste beelden relatief klein is en een grote frequenlieverschuiving
slechts optreedt bij sterk verzadigde kleuren. Een tweede gezichtspunt bij het toepassen van
een extra amplitudemodulatie van de kleurendraaggolf is de kruismodulatie tussen het
kleursignaal en de hoge frequenties in het helderheidssignaal. Deze hoge frequenties wor
den zonder meer bij het kleursignaal opgeteld. Hierdoor worden de frequenties van het
kleursignaal stochastisch beïnvloed en daardoor de kleur in het ontvangen beeld. Deze
invloed is groter naarmate de verhouding tussen de storende spanningen van het helder
heidssignaal en het draaggolffrequente kleursignaal groter is. Het optreden van kruismodu
latie is sterk afhankelijk van de inhoud van het uitgezonden beeld en speelt vooral een rol
bij het overdragen van randen of kleine details. Om de kruismodulatie te onderdrukken
wordt een amplitudemodulator in de codeerschakeling opgenomen, waardoor de kleuren
draaggolf gemoduleerd wordt met de in het helderheidssignaal aanwezige frequenties tussen
3 en 5 MHz. Hierdoor wordt de uitgangsspanning van het kleursignaal groter als er fre
quenties in de genoemde band van het videosignaal optreden. Hierdoor wordt de kleurstoring verminderd. De in deze par. beschreven verbeteringen van het SECAM-systeem
zijn in fig. 20.30 en 20.31 aangegeven.
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20.22. HET PAL-SYSTEEM

20.22.1. Inleiding
Het PAL-systeem is een modificatie van het NTSC-systeem. De afkorting betekent
‘Phase-Alternating Line’-systeem. Dit systeem werd voorgesteld om het grote nadeel van
het NTSC-systeem. dat beslaat uit de gevoeligheid voor differentiële fasedraaiingen van de
kleurendraaggolf, te elimineren. Zoals de naam al aangeeft, wordt van lijn tot lijn de fase
omgekeerd.
20.22.2. De modulatiemethode
In een geïnterlinieerd beeld volgt de derde lijn van het beeld op de eerste, de vijfde lijn op de
derde, enz. Alle oneven lijnen vormen dus een raster. Tijdens het aftasten van het tweede
raster vallen de lijnen 2,4,6. enz. tussen de lijnen van het eerste raster. Dit is de gebruikelijke
nummering van de lijnen. In tegenstelling hiermee zullen we nu de op elkaar volgende lijnen
van een raster nummeren als 1. 2, 3, 4. 5. 6. enz. Alle lijnen met een oneven nummer
worden nu op een bepaalde manier gemoduleerd en alle lijnen met een even nummer wor
den op een andere manier gemoduleerd. Tijdens de transmissie van de oneven lijnen worden
de signalen Ui en Uq door een NTSC-codeerschakeling op de gebruikelijke wijze gemodu
leerd, waarbij de aan de twee modulatoren toegevoerde draaggolf 90° in fase verschoven is.
Het Q'-kanaal heeft de gebruikelijke bandbreedte van 500 a 600 kHz, het I'-kanaal heeft
een bandbreedte van ongeveer 1,5 MHz. Het draaggolffrequente signaal kan dan worden
voorgesteld door de formule:

uK(2n - 1) = Uy 4- Ui cos (cot 4- 33°) + I' sin (wt 4- 33°)

(20.33)

Tijdens het uitzenden van een even lijn (2n). 2n 4- 2 wordt de fase van de kleurendraaggolf
voor het I'-signaal 180° gedraaid ten opzichte van de voorafgaande oneven lijn (2n — 1),
2n 4- 1. Voor dit signaal kunnen we schrijven:

UK(2n) = Uy 4- Ui cos (tot + 33° 4- 180°) 4- Uq sin (tot 4- 33°)
of
UK(2n) = Uy - Ui cos (tot 4- 33°) 4- Uq sin (tot 4- 33°)

(20.34)

(20.35)

Het ompolen van de fase van het I'-signaal over 180° kan worden uitgevoerd door de aan
de modulator toegevoerde draaggolf met behulp van een blokspanningsgenerator om te
polen. Men kan ook het modulerende I'-signaal ompolen, zodat — I' ontstaat.
Fig. 20.34 toont het vectordiagram, dat hoort bij de oneven lijnen van de signalen van
een kleurenbalkengenerator (getrokken vectoren) en het vectordiagram voor de even
lijnen (gestippelde vectoren). De vector van het kleursynchronisatiesignaal heeft in beide
gevallen de richting — (Ub — Uy). Aan de zendkant wordt dus alleen van lijn tot lijn de fase
van de I'-vector omgepoold. Alle andere gegevens en relatieve amplituden zijn gelijk aan
die bij het NTSC-systeem. Aan de ontvangstkant wordt de fase van het I'-signaal weer in
omgekeerde richting omgepoold.
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Fig. 20.34. Het diagram van de kleurvectoren bij periodieke omschakeling van de polariteit van
het I'-signaal.
Op deze manier wordt het volgende bereikt. Fig. 20.34 toont, dat bij dezelfde kleuropeenvolging de omlooprichting van de vectoren voor de even lijnen tegengesteld is aan die
voor de oneven lijnen. Een differentiële fasefout komt in het vectordiagram tot uiting door
dat de beschouwde vector in een bepaalde richting rechts- of linksom over een hoek van
enkele graden verdraaid wordt. We nemen aan. dat de gele vector in de richting van de
groene vector draait. Indien men echter de tweede fasehoek van I' bekijkt en men zich deze
vector in dezelfde richting gedraaid denkt, treedt nu een afwijking in de richting naar de
rode vector op. Indien men nu gedurende de tijd van twee lijnen deze beide optredende
kleursoorten integreert, wordt de voor het oog zichtbare fout praktisch gelijk aan nul. Deze
integratie kan rechtstreeks op het beeldscherm door het oog worden uitgevoerd. Indien men
hogere eisen stelt, kan men beter de beide signalen voor 1'enQ' met behulp van een vertragingslijn. die het signaal precies een lijntijd vertraagt, optellen waardoor een resulterend
signaal wordt verkregen met een fout die gelijk is aan nul. In dit geval zijn dus op ieder
moment de vectoren van I' met een fasedraaiing van 0° en 180° tegelijkertijd beschikbaar.
Bij de optische integratie ontstaat afhankelijk van de grootte van de fout een meer of minder
storend flikkeren van de lijnen.
20.22.3. De synchronisatie en de fase-omkering van het I'-signaal
Zowel in de zender als in de ontvanger heeft men een elektronische schakelaar nodig om de
fase van het draaggolffrequente I'-Signaal om te schakelen. De schakelaar aan de zendkant
moet in de juiste fase gesynchroniseerd worden. Dit gebeurt op de volgende manier.
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Tijdens de verticale onderdrukkingsperiode wordt gedurende de tijd van vier lijnen, met
onderbrekingen voor de lijnonderdrukkingsperioden, een draaggolfsignaal uitgezonden,
waarvan de amplitude gelijk is aan de amplitude van het kleursynchronisatiesignaal. De
fase van dit signaal is gelijk aan de fase van de vector 4- Ui cos (cut 4- 33°).
Deze reeks van lijnen gedurende vier rasters is:
eerste raster: 7, 9, 11, 13;
tweede raster: 319, 321, 323, 325;
derde raster: 8, 10, 12, 14;
vierde raster: 320, 322, 324, 326.

Met behulp van een verticale synchronisatiepuls worden deze signalen van het totale sig
naal gescheiden. Ze controleren de polariteit van de synchroon met de lijnfrequentie lopen
de faseschakelaar voor het I'-signaal.
20.22.4. De zichtbaarheid van de kleurendraaggolf bij het PAL-systeem
Om de storende werking van de kleurendraaggolf in het compatibele beeld te beoordelen
moeten we onderscheid maken tussen kleuren, die voor het grootste deel via het Q'-kanaal
worden overgedragen, en kleuren, die voornamelijk via het I'-kanaal worden overgedragen.
Indien I' gelijk is aan 0 verandert er niets aan de structuur van de storing. Indien echter Q'
gelijk is aan 0 geldt de volgende overweging.
Het omschakelen van de fase van de I'-vector heeft tot gevolg dat de fase van de kleuren
draaggolf, mits zijn frequentie een oneven veelvoud van de halve lijnfrequentie is. gedurende 4 opeenvolgende rasters constant is en dus met een integratietijd van 80 msec. niet uitge
wist wordt. Het is daarom noodzakelijk het verband tussen de lijnfrequentie en de kleuren
draaggolf zodanig te kiezen, dat de kleurendraaggolffrequentie fk. voldoet aan:
fk = (2n - i) fi 4- fr/2

(20.36)

Het patroon van de storing van de kleurendraaggolf verandert daardoor echter ten opzichte
van de storing bij een compatibel beeld volgens het NTSC-systeem. De storende invloed
blijft echter ongeveer gelijk. Voor 2n = 284 wordt fk = 4.43361875 MHz. als fi = 15625
Hz en fi/2 = 25 Hz.

20.22.5. De decodering van het PAL-signaal
Evenals bij het SECAM-systeem wordt het draaggolffrequente kleursignaal toegevoerd
aan een vertragingslijn met een looptijd, die zeer nauwkeurig overeenstemt met de duur van
een lijnperiode, dus bijv. 64 ^sec. Aan het begin en het eind van de vertragingslijn zijn dus
steeds beide draaggolffrequente signalen met fase 0° resp. 180° voor I' beschikbaar. Deze
signalen zijn echter afkomstig van twee bij de aftasting op elkaar volgende lijnen. Na het
omkeren van de polariteit wordt het ingangssignaal toegevoerd aan een optelschakeling 1
en bovendien aan een optelschakeling 2. Zie fig. 20.35.
Op deze manier verkrijgt men het in fig. 20.36 getekende vectordiagram. Een bepaalde
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kleursoort, die voor alle oneven lijnen wordt voorgesteld door de vector Fin, levert bij de
optelling altijd 2Q' (fig. 20.36a).
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Fig. 20.35. Een voorbeeld van het blokschema voor het decoderen van de kleurinformatie bij het
PAL-systeem.
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Fig. 20.36 toont het vectordiagram voor de beide afgetrokken vectoren, en wel in fig.
20.36b als 2n rechtstreeks en 2n — 1 via de vertragingslijn verkregen wordt. In fig. 20.36c
komt het signaal 2n— 1 rechtstreeks van de zender, terwijl 2n via de vertragingslijn wordt
afgenomen. In het eerste geval ontstaat 2 I' en in het tweede geval — 2 I'. Daar echter in
beide gevallen 4-2 1' moet worden opgewekt, is het nodig een lijnsynchrone polariteitsomschakeling uit te voeren voor alle lijnen met negatieve waarden voor I'. Dit kan worden
uitgevoerd in de I'-demodulator.
De demodulatie van de draaggolffrequente signalen kan, zoals bij het oorspronkelijke
NTSC-systeem gebruikelijk is. worden uitgevoerd met twee synchrone demodulatoren.
Het is ook mogelijk eenvoudige AM-demodulatoren toe te passen als het signaal van de
kleurendraaggolfoscillator eerst bij het I'-resp. Q'-signaal wordt opgeteld. In fig. 20.35 zijn
synchrone detectoren toegepast. De getekende elektronische schakelaar dient voor het om
keren van de fase van het I'-signaal. Na iedere lijn schakelt hij de fase van het aan de I'demodulator toegevoerdc draaggolfsignaal, waarvan de frequentie en de fase wordt be
paald door het kleursynchronisatiesignaal, om.
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21. DE AFBUIGING EN DE FOCUSSERING VAN DE STRAAL
IN OPNAME- EN WEERGAVEBUIZEN

21.1. INLEIDING

In bijna alle opname- en weergavebuizen wordt de elektroncnstraal elektromagnetisch af
gebogen. In de meeste oscillograafbuizen gebeurt dit elektrostatisch. Alleen bij het vidicon
wordt de laatste tijd ook elektrostatische afbuiging toegepast (Westinghouse USA). De
elektrostatische velden worden verkregen door een spanning aan te leggen tussen twee afbuigplaten die zich in vacuüm bevinden en tussen welke de elektronen zich bewegen. De
elektromagnetische velden worden, zoals reeds in par. 8.3 werd vermeld, opgewekt door de
stroom door twee spoelen te laten lopen. Deze spoelen zijn op een cilinder aangebracht die
de ruimte, waarin de elektronen zich van de kathode naar de trefplaat of naar het beeld
scherm bewegen, omsluit. In het elektrostatische veld worden de elektronen, zoals reeds in
hfdst. 4 werd toegelicht, in de richting van de veldlijnen afgebogen. In een homogeen mag
netisch veld vindt de afbuiging loodrecht op de richting van de krachtlijnen plaats. Indien
de momentane waarde van de velden 0 is, loopt de elektronenstraal in de richting van de as
van de buis. In par. 4.6 werd het principe van de elektrostatische focussering en in par. 4.7
van de magnetische focussering behandeld. In fig. 5.4 wordt een uitvoering getoond van een
elektrostatische lens van een beeldbuis voor een huiskamerontvanger.

21.2. DE EISEN. DIE AAN DE AFBUIGING GESTELD MOETEN WORDEN

21.2.1. Het verloop van het veld als functie van de tijd
Het elektrostatische of elektromagnetische veld, dat nodig is voor de afbuiging, moet een
wisselveld zijn. De straal moet met een door het gebruikte systeem bepaalde snelheid van
links naar rechts bewegen en moet binnen een bepaalde tijd weer naar de linkerrand van
het af te tasten of weer te geven beeld terugkeren. Als een hele lijn geschreven moet worden,
moet het veld bijv, met zijn maximale negatieve waarde beginnen, tot 0 afnemen en daarna
stijgen tot een maximale positieve waarde. Daarna keert de veldsterkte binnen een door het
systeem bepaald deel van de heenslag terug naar de maximale negatieve waarde (terugslag).
Dan volgt weer een heenslag, enz. Voor de afbuiging van de straal in zowel horizontale als
verticale richting zijn twee, 90° ten opzichte van elkaar verdraaide, spoelparen nodig. Het
is hierbij essentieel dat de elektronenstraal met bij benadering constante snelheid in beide
richtingen over het scherm of aftastvlak beweegt.
21.2.2. De gewenste nauwkeurigheid van de afbuiging
De onnauwkeurigheid in de positie van een willekeurig beeldpunt van het origineel ten op-
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zichte van het beeldkader moet in alle richtingen
1 % van de beeldhoogte zijn. Fig. 21.1
maakt duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Ieder beeldpunt kan dan binnen de getekende
tolerantiecirkel liggen, waarvan de diameter 2% van b is. Dit betekent echter niet, dat de
geëiste tolerantie kan worden toegepast op twee vlak bij elkaar liggende zeer kleine beeldelementjes. Als bijv, een zodanige continue vervorming optreedt, dat bij 50 op een horizon
tale lijn liggende beeldpunten met precies gelijke afstanden in het origineel, de afstandsfout
in het weergegeven beeld van links naar rechts langzaam toeneemt, is de vervorming voor
het oog klein en praktisch meestal niet storend. Indien echter in het weergegeven beeld
twee naast elkaar liggende kleine beelddetails, bijv, van smalle heldere verticale strepen op
gelijke afstanden in het afgetaste beeld, een te grote afstand hebben en de volgende streep
in de lijnrichting een te kleine afstand heeft, is de vervorming aanzienlijk beter zichtbaar.
In het algemeen treden echter binnen kleine stukjes van de lijntijd geen grote vervormingen
op. Het oog is ook zeer gevoelig voor waarneembare vervormingen, als een in het opge
nomen beeld aanwezige cirkel, bijv, een klok, vervormd wordt weergegeven.
Bij huiskamerontvangers worden veel minder hoge eisen gesteld aan de nauwkeurigheid
van de afbuiging als bij opnamebuizen. De lineairitcit wordt binnen economisch verant
woorde grenzen zo goed mogelijk benaderd. Een continu toenemende vervorming, bijv, in
de lijnrichting van 10% blijkt nog toelaatbaar.
---------------- a —

GH1’50/^
| beeldpunt
tolerantiecirkel

2%b
b

Fig. 21.1. De toelaatbare tolerantie in de geometrie bij opnamecamera’s.

21.2.3. De eisen, die gesteld moeten worden aan de synchronisatie van de afbuiging aan de
zend- en ontvangstkant
Aan alle afbuigschakclingen, die in telcvisieontvangers worden toegepast voor het opwek
ken van de afbuigvelden. moet men de eis stellen dat ze feilloos gesynchroniseerd kunnen
worden. De nauwkeurigheid van de synchronisatie van de horizontale afbuiging moet
binnen 1 /5 van de duur van een beeldpunt liggen. De nauwkeurigheid van de synchronisatie
van de verticale afbuiging moet binnen ongeveer 1/10 van de lijntijd liggen. Deze laatste
moet in ieder geval zo nauwkeurig zijn, dat de twee rasters van een geïnterlinieerd beeld
precies tussen elkaar vallen en dat de lijnen niet twee aan twee tegen elkaar liggen of elkaar
zelfs overlappen. Het ‘paren’ van de lijnen in een geïnterlinieerd raster van een opnamebuis
met aftasting door langzame elektronen kan ongelijke signaalamplituden van de beide
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rasters veroorzaken. Hierdoor ontstaat een zeer onaangenaam flikkeren met de halve
beeldfrequentie (25 Hz). Dergelijke verschijnselen kunnen speciaal bij het beeldorticon
voorkomen. Een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van schakelingen voor het op
wekken van afbuigstromen en van afbuigsystemen was vooral de eis om de nauwkeurig
heid van de synchronisatie van de afbuiging van de elektronenstraal aan de ontvangstkant
zo goed mogelijk onafhankelijk te maken van ongewenste storingen (ruis, pulsstoringen,
storingen door draaggolven).

21.3. DE AFBUIGSYSTEMEN

21.3.1. Het principe
Het principe van de uitvoering van een stel afbuigspoelen wordt getoond in fig. 21.2. Men
maakt bij de spoelen onderscheid tussen de langsdraden (axiale), die in de richting van de
buisas lopen, en de dwarsdraden (radiale), die de langsdraden met elkaar verbinden. We
noemen de lengte van de langsdraden 1, de gemiddelde afstand van deze draden, dus de ge
middelde breedte van de spoel a en de gemiddelde diameter van het systeem b. Het aantal
windingen van het spoelenstel is n.

afbuigruimte
r—------ —t

i

1 -*;

du scherm

n

afbuighóek
Fig. 21.2. Het principe van de vorm van de afbuigspoelen voor de elektroncnstraal.
—-c —

21.3.2. Algemene hoedanigheden
Bij de beoordeling van een afbuigsysteem zijn de volgende grootheden van belang:
1. de afbuiggevoeligheid;
2. de zelfmductie van het systeem;
3. de ohmse weerstand van de spoelen;
4. de parasitaire capaciteit van de spoelen.
Bij de beoordeling moet men verschil maken tussen horizontale en verticale afbuig-
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spoelen. Bij het 625-lijnensysteem duurt de heenslag van de horizontale afbuiging ongeveer
54 //sec. en de terugslag ongeveer 10 //sec. (maximaal 11,5 //sec.). De totale stroomvariatie
vindt daarom binnen vrij korte tijd plaats, vooral tijdens de terugslag. Iedere spoel heeft een
bepaalde parasitaire capaciteit en dus een eigen resonantiefrequentie. Deze is bepalend
voor de kleinst mogelijke waarde van de terugslagtijd van het afbuigveld. De resonantie
frequentie mag slechts zo laag gekozen worden, dat de terugslagtijd precies de tijd duurt
van een halve periode van de resonantiefrequentie. Hierdoor wordt de keuze van het aantal
windingen, dus van de zelfinductie. naar boven begrensd. Praktijkwaarden liggen bij onge
veer 3 a 6 mH.
De ohmse weerstand R van de horizontale afbuigspoelen is van belang in verband met
de tijdconstante L/R. Deze grootheid is mede bepalend voor de lineairiteit van de stroomtoename tijdens de heenslag, als gedurende deze tijd een constante spanning op de spoelen
is aangesloten, die de afbuigstroom veroorzaakt. Naarmate de tijdconstante groter, dus R
kleiner is. wordt de afwijking van de 54 //sec. durende stroomtoename van de lineaire
(di/dt = const.) toename kleiner, omdat de stroom volgens een e-macht toeneemt. De
waarde van R wordt beperkt door de beschikbare wikkelruimte.
Bij de verticale afbuigspoelen duurt de heenslag ongeveer 19 msec. Dit is dus meer dan
300 maal langer. De terugslagtijd is ongeveer 100 maal groter dan bij de horizontale af
buiging. Ten gevolge hiervan kan men een veel groter aantal windingen toepassen dan bij
de horizontale afbuigspoelen. De spoel wordt zodanig gedimensioneerd, dat de zelfinductie
tijdens de heenslag geen invloed heeft. Ze is alleen van belang tijdens de terugslag» Deze
mag niet te lang duren. Hiervoor is de tijdconstante bepalend, die gevormd wordt door de
zelfinductie L. de ohmse weerstand van de spoel en de inwendige weerstand van de bron, die
parallel aan de spoel ligt. Tijdens de heenslag gedragen de verticale afbuigspoelen zich als
zuivere weerstanden. De aanpassing aan de afbuigschakclingen met elektronenbuizen
vindt meestal plaats via een transformator. De zelfinductie van deze transformator heeft
grote invloed op het verloop in de tijd van dc afbuigstroom.

21.3.3. De afbuiggevoeligheid en de ajbuigkwaliteit
De afbuiggevoeligheid AG wordt gegeven door dc grootte van dc afbuiging D van de elektronenstraal per ampèrewinding. Ze wordt gegeven door
AG = —

(21.1)

nl

waarin nl = 1 wordt gekozen.
Bij bepaalde afmetingen a. b, en 1 van het systeem (zie fig. 21.2) in centimeters, wordt de
grootte van de afbuiging bij benadering gegeven door

D

0,24 In — 1c
b2

(21.2)

Hierin is U de versnellingsspanning van de elektronen en nl het aantal ampèrewindingen.
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Uit (21.2) volgt, dat men de afbuigspoelen zo dicht mogelijk over de hals van de buis moet
aanbrengen (kleine waarde van b). indien men bij een bepaalde afbuiging een minimale afbuigstroom I wenst te bereiken. De twee spoelenparen. die nodig zijn voor de afbuiging in
horizontale en in verticale richting, moeten precies loodrecht op elkaar staan, dat wil zeg
gen dat ze een zo klein mogelijke koppeling met elkaar hebben. Hiervan is men verzekerd
als het door de horizontale afbuigspoelen veroorzaakte wisselveld geen enkele spanning
induceert in de verticale afbuigspoelen of omgekeerd.
Meestal liggen de spoelenparen met verschillende gemiddelde diameter over elkaar heen.
Aangezien voor de horizontale afbuiging in verband met het beeldformaat van 4:3 het
grootste aantal ampèrewindingen nodig is, plaatst men de horizontale spoelen direct op de
buishals en de verticale afbuigspoelen daar overheen. Bij hetzelfde aantal windingen is de
zelfinductie L kleiner bij de binnenin gelegen spoelen en dus wordt K in (21.4) groter. Dit is
speciaal een groot voordeel bij de dimensionering van de horizontale afbuigschakeling, als
deze wordt uitgevoerd met transistors. Bij hetzelfde aantal ampèrewindingen wordt bij ge
lijke terugslagtijd van de elektronenstraal de over de spoelen veroorzaakte spanning Ul
kleiner. Deze is namelijk gelijk aan

UL = L*
dt

(21.3)

en dus bij een zelfde snelheid van de stroomverandering evenredig met L.
Voor het beoordelen van een systeem heeft men de afbuigkwaliteit K. ingevoerd. De
formule voor de kwaliteit bevat de zelfinductie L. Naarmate L kleiner is, wordt de kwaliteit
K groter hetgeen blijkt uit (21.4).
k

=

di/ü"
ci r l

De dimensie van K is [A

(21.4)
S

]•

21.3.4. Afbuigfouten
Afhankelijk van de toepassing van de afbuigschakelingen worden andere eisen gesteld aan
hun eigenschappen. Dit geldt speciaal voor de invloed van de binnen in de spoel opgewekte
afbuigvelden op de vervorming van de doorsnede van de elektronenstraal. Evenals bij
optische systemen treden hierbij fouten op. Men kan niet voorkomen dat de dwarsdraden
van een afbuigspoel ook magnetische krachtlijnen veroorzaken, die invloed hebben op de
elektronen en afbeeldingsfouten veroorzaken. Bij afbuigsystemen van hoge kwaliteit is het
daarom van belang de binnendiameter zo groot mogelijk te maken. Bij een gegeven afbuighoek blijft de straal dan op grotere afstand van de dwarsdraden. De afbeeldingsvoorwaarden worden gunstiger bij de beeldrand waardoor hier de scherpte beter wordt. De grens
wordt hierbij bepaald door de vermindering van de afbuigkwaliteit en dus door de gecom
pliceerdheid van de afbuigschakelingen.
We behandelen nu de belangrijkste fouten die door de afbuiging veroorzaakt worden.
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21.3.5. Astigmatisme
Bij opname- en aftastbuizen van lichtstipaftasters geldt in de eerste plaats de eis, dat het
systeem absoluut niet astigmatisch mag zijn. Indien een elektronenstraal door een homo
geen magnetisch veld wordt afgebogen, ontstaat hierdoor een meer of minder focusserende
werking, waardoor de brandpuntsafstand van de lens voor de focussering van de straal
schijnbaar verandert. De focusserende werking treedt op als de afgebogen straal de veldlijnen niet meer loodrecht snijdt. Er ontstaat dan een component van het veld in de bewe
gingsrichting van de elektronen. Indien men eerst bij een eindige straaldiameter in de afbuigruimte een loodrecht vlak aanneemt in de richting van de as van de buis, moet de focus
serende werking van het afbuigveld steeds gelijk blijven als een willekeurig ander om de as
van de buis gedraaid vlak beschouwd wordt. Indien deze focusserende werking verschillend
is, ontstaat bij het instellen van de optimale scherpte een horizontale of verticale streep op
het scherm, afhankelijk van de focusseerveldsterkte. Evenals bij optische systemen treedt
er astigmatisme op (par. 3.3). Of er astigmatisme aanwezig is, hangt af van het verloop van
de veldsterkte in de afbuigruimte (als functie van de plaats) en dus van de vorm van de afbuigspoelen. Een zo goed mogelijk anastigmatisch systeem wordt bij benadering verkregen
als de afbuigveldcn zo goed mogelijk homogeen zijn. De mogelijke fout in een niet helemaal
anastigmatisch systeem wordt kleiner, naarmate de diameter van de aftaststraal binnen de
afbuigvelden kleiner is. Men moet daarom altijd streven naar een kleine straaldoorsnede.
De focussering van de straal moet dus zo dicht mogelijk bij het elektronenkanon beginnen.
De diameter van de divergerende elektronenstraal neemt dan maar over een kort stuk in de
richting van de as van de buis toe, tot de straal door het focusserend veld convergent wordt.
Hij blijft dus kleiner dan bij een grotere afstand tot de focusseerspoel in de richting van de
as van de straal. Dit is aangegeven in fig. 21.3. Men kan de straaldiameter ook klein houden
door de juiste vorm van het elektronenkanon te kiezen (zie par. 5.3).

elcklronenkanon focusseerspoel

afbuigsysteem

H—i

Fig. 21.3. De invloed van de plaats van de focusseerspoel op de diameter van de elektronenstraal.

21.3.6. De.onscherpte.aan de rand en de nafocussering
Bij een bepaald afbuigsysteem zal de meetkundige plaats van de punten met maximale
scherpte over het hele beeldbereik meestal niet samenvallen met het vlak van het scherm
van de beeldbuis, als de niet afgebogen straal een scherp lichtpunt levert. Dit geldt onaf
hankelijk daarvan, of het veldverloop in de afbuigruimte een focusserende werking heeft of
niet. Als het afbuigsysteem anastigmatisch is, kan men in dit geval in alle delen van het
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beeld een scherp raster krijgen door nafocussering toe te passen. Dit betekent dat de focusseerveldsterkte synchroon met de afbuiging geregeld wordt. Het principe van de uitvoering
wordt getoond in fig. 21.4. Dit wordt bijv, toegepast in beeldregistratiebuizen, waarbij een
zeer goede scherpte in de hoeken en aan de randen bereikt moet worden. De nafocussering
kan zowel in verticale als in horizontale richting plaatsvinden. Bij een vlak beeldscherm is
het gewenste verloop van de stroom bij benadering parabolisch, zoals in fig. 21.4 is aange
geven. Men gebruikt hiervoor een aparte focusseerspoel omdat de frequentie van de veldverandering betrekkelijk hoog is. Daardoor kan de zelfinductie maar heel klein zijn omdat
er geen fasedraaiing mag optreden tussen de correctiestroom en de afbuigspanning. Deze
fasedraaiing wordt bepaald door de zelfinductie en de inwendige weerstand van de schake
ling, bijv, een elektronenbuis, die de correctiestroom levert. Het is praktisch onmogelijk de
hoofdfocusseerspoel rechtstreeks met een zo hoge frequentie te sturen.

afbuigsysteem

I

j/

K

focussecrspoel

stroom in spoel K

\

t

Fig. 21.4. Het principe van de nafocussering.

21.3.7. De hoekfout ten gevolge van de kromming van het beeldvlak
We gaan uit van een vlak beeldscherm, dus bijv, van een beeldbuis van een camerazoeker.
We nemen aan dat de afbuighoek 7° bedraagt. Dit is aangegeven in fig. 21.5. De linkerzijde
van de driehoek met de lijnstukken b en c is bijv, de halve beeldhoogte. Als we een homo
geen afbuigveld in de afbuigruimte veronderstellen, is de afbuighoek evenredig met de afbuigstroom. In dit geval is
tg a = a

tg 2a =

b +c
a

(21.5)
(21.6)

Hieruit volgt dat
c=
tga
b
tg 2a — tga
Als a = 15° wordt b = 0,865c; als a = 6° wordt b = 0,98c
302

(21.7)

c

b

bewegingsrichting
van de lichtstip

> a
a

a
Fig. 21.5. Het optreden van hoekfouten bij de afbuiging.

Bij een kleine afbuighoek, zoals bijv, bij een vidicon het geval is, is de vervorming dus
klein.
Als het verschil tussen b en c te groot wordt, moet men er bij grote afbuighoeken van
bijv. 110°, zoals voorkomt bij beeldbuizen voor huiskamerontvangers. voor zorgen, dat de
hoeksnelheid van de aftast- of schrijfstraal naar de rand toe kleiner wordt. Dit bereikt men
door een juiste dimensionering van de afbuigsystemen en door schakeltechnische maat
regelen in de schakelingen voor het opwekken van de afbuigstromen.
21.3.8. Kussenvervorming
Als men de bovenstaande beschouwingen toepast in de horizontale en de verticale afbuigrichting, ontstaat op de beeldbuis een raster met een kussenvormigc rand als de afbuigvelden goed homogeen zijn en het beeldscherm of de afgetaste trefplaat bijna of helemaal
vlak is. Dit is aangegeven in fig. 21.6. De afbuighoek in horizontale richting is a. in verticale
richting p. In het geval dat de elektronenstraal in horizontale richting is afgebogen tot
punt A en de afbuiging in verticale richting 0 is, wordt de grootte van de halve lijn gelijk
aan AB. Als de straal tegelijkertijd maximaal naar beneden wordt afgebogen, ontstaat het
lijnstuk ED. Bij B heeft de straal zijn kleinste lengte. Met toenemende afbuighoek wordt hij
groter. In punt D is de lengte van de straal KD. Dit heeft tot gevolg dat het stuk ED groter
is dan AB. Tenslotte ontstaat de in fig. 21.7 aangegeven vorm van het raster. Dit moet ge
corrigeerd worden, hetgeen kan plaatsvinden met de eveneens in figuur 21.7 aangegeven
methode. In het vlak van het scherm worden vier magneten geplaatst. Men kan hiervoor
zowel permanente magneten als elektromagneten gebruiken. Ten gevolge van de magne
tische krachtlijnen wordt de straal in de richting van de diagonaal naar de as toe afgebogen.
Op deze manier kan men kussenvervorming corrigeren. Daartoe moeten de magnetische
velden een bepaalde vorm en een bepaalde sterkte hebben. Voor het instellen van de veld
sterkte kunnen permanente magneten radiaal ten opzichte van het midden van het beeld ver
schoven worden. Vooreen nauwkeurige instelling van de geometrie past men bijv, bij beeldregistratiebuizen een groot aantal kleine magneetjes (diameter 5 mm. lengte 5 a 10 mm)
toe, die vlak voor het vlak van het scherm aan de rand worden opgesteld. Bij huiskamerontvangers volstaat men meestal met twee, ongeveer 5 cm lange, verticaal geplaatste staaf-
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magneten, die in de buurt van het afbuigsysteem zodanig zijn opgesteld, dat hun midden
zich op de halve beeldhoogte bevindt (fig. 21.8). Dc juiste plaats van dergelijke magneten
moet zeer nauwkeurig uitgeprobeerd worden. Bij een onjuiste plaatsing tussen het afbuig
systeem en het scherm van de beeldbuis kunnen hun velden de scherpte beïnvloeden, als bij
een eindige diameter van de elektronenstraal hel correctieveld inhomogeen is.
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Fig. 21.6. Kussen vervorming.
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Fig. 21.7. Correctie van kussenvervorming met behulp van vier permanente magneten.
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Fig. 21.8. De gebruikelijke opstelling voor de correctie van vertekening bij weergavebuizen.
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21.3.9. AJbuigsystemen voor het opwekken van velden met maximale homogeniteit
In verband met de kleine afbuighoek past men bij opnamebuizen zo goed mogelijk homo
gene afbuigvelden toe. Hiermee kan men het best voldoen aan alle voorwaarden. De ver
tekening en het astigmatisme blijven klein. Men verkrijgt een homogeen veld als de stroomverdeling in een afbuigsysteem volgens een sinuslijn over de omtrek van 180° verdeeld is.
De stroomdichtheid is evenredig met het aantal langsdraden per cm van de omtrek van het
systeem. Een voldoende homogeniteit bereikt men ook dooreen gelijkmatige verdeling van
de stroomdichtheid over tweemaal 60° per spoel, zoals is aangegeven in fig. 21.9. Hierbij
worden de langsdraden meestal gebundeld in groepen met een zelfde aantal windingen en
worden deze groepen weer gelijkmatig verdeeld over 60° van de omtrek van de cirkel (fig.
21.10).

spoel 1

afbuigrichting

spoel 2

C
A r’
60° / \

spoel 1
spoel 2

60 °-

Fig. 21.9. De verdeling van de stroomdichtheid bij een afbuigspoclensysteem voor het verkrijgen
van de optimale homogeniteit.

dwarsdraden

langsdraden Jij

Fig. 21.10. De splitsing van de langsdraden in groepen.

21.3.10. Ajbuigsysternen voor het opwekken van inhoniogene velden
Door de stroomdichtheid over de omtrek van een afbuigsysteem te veranderen kan men
inhomogene velden verkrijgen. Dit is aangegeven in fig. 21.11. Met behulp hiervan kan men
kussenvormige vertekening ook elimineren. Bij constante stroom door de spoelen neemt de
veldsterkte van het midden naar buiten af. De hoek van 60° in fig. 21.9 is hier verkleind tot
45°. De afbuighoek a in horizontale richting wordt dan een functie van de afbuighoek p in
verticale richting en omgekeerd. Dit komt omdat de veldsterkte voor de horizontale af-
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buiging afneemt bij toenemende afbuiging in verticale richting. Dit komt in fig. 21.11 tot
uiting in de divergentie van de getekende veldlijnen.

Fig. 21.11. Een afbuigsysteem voor het opwekken van een inhomogeen veld.

21.3.11. Symmetrering en parasitaire resonanties van horizontale afbuigspoelen
De twee afbuigspoelen, die bij een paar behoren, zijn vrij zwak met elkaar gekoppeld. De
strooizelfinductie vormt met de parasitaire capaciteiten trillingskringen. die aangestoten
worden door de grote stroomveranderingen tijdens de terugslag. Indien men de stroom
kring bekijkt, ziet men dat het ene einde van de eerste spoel zich op aardpotentiaal bevindt
en dus geen wisselspanning voert. De tweede spoel staat in serie met de eerste. Hier tussenin
ligt de parasitaire capaciteit naar aarde. Deze bevindt zich parallel aan de zelfinductie en
vormt een trillingskring die niet gedempt wordt door de afbuigschakeling. De opstelling is
dus asymmetrisch. Er ontstaan veldvariaties, die een snelheidsmodulatie veroorzaken van
de afbuiging aan de linkerkant van het raster. Deze snelheidsmodulatie veroorzaakt
helderheidsvariaties met afnemende amplitude aan de linkerkant van het beeld. Deze zijn
zichtbaar als afwisselend heldere en donkere verticale strepen met continu variërende hel
derheid. Om deze trillingen te compenseren worden de spoelen gesymmetreerd door een
kleine condensator parallel aan de tweede spoel te plaatsen (fig. 21.12). De grootte hiervan
wordt zodanig gekozen, dat er geen strepen meer zichtbaar zijn in het raster. Men kan deze
fouten ook voorkomen door de spoelen symmetrisch aan de afbuigtransformator aan te
sluiten.
Spoelen, die zijn opgebouwd uit aparte draadbundels, zoals in fig. 21.10. vertonen boven
dien parasitaire resonanties bij veel hogere frequenties. De zelfinducties van de verschillen
de draadbundels vormen eveneens resonantiekringen met de parasitaire capaciteiten, die

horizontale afbuigspoelen

trimmer

Fig. 21.12. De schakeling van de trimcondcnsator voor het symmetreren van de beide spoelen van
een afbuigspoelensysteem.
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tijdens de terugslag worden aangesloten. Deze kunnen ook zichtbaar worden in het beeld.
De trillingen hebben een zo hoge frequentie en zijn zo sterk gedempt, dat ze nog tijdens de
onderdrukkingsperiode van het videosignaal uitdempen als de horizontale terugslag korter
duurt dan de onderdrukkingsperiode. In dit geval zijn ze niet zichtbaar in het beeld.
Bij horizontale afbuigschakelingen, die zijn uitgevoerd met transistors, werkt men met
veel grotere stromen (tot 12 A piekstroom bij een 110°-beeldbuis) dan bij uitvoeringen met
elektronenbuizen. Dit komt door de relatief lage spanningspieken, die men mag toelaten
op de collector van een transistor. Bij een zelfde gewenste aantal ampèrewindingen kan men
hierdoor het aantal windingen van de horizontale afbuigspoelen zeer sterk verkleinen. Bij
een tienmaal zo klein aantal windingen kan men daardoor de zelfinductie honderdmaal zo
klein maken als de gebruikelijke waarden bij afbuigschakelingen met elektronenbuizen.
Parasitaire resonanties worden dan zo hoogfrequent, dat ze praktisch geen rol meer spelen.
Bovendien worden de afbuigspoelen meestal parallel geschakeld, zodat er geen asymmetrie
optreedt zoals bij in serie geschakelde spoelen.
22.3.12. Magnetische afscherming
De afbuigsystemen van opnamebuizen zoals het beeldorticon of het vidicon, worden
meestal afgeschermd door ferrietringen of door een wikkeling van mumetaaldraad. Daar
door wordt de magnetische weerstand in het krachtlijnenveld kleiner en de afbuiggevoeligheid iets groter. Bij opnamebpizen is een afscherming altijd noodzakelijk, opdat uitwendige
magneetvelden de positie van de elektronenstraal niet kunnen beïnvloeden, waardoor
speciaal bij kleurencamera’s ongewenste verschuivingen van het raster veroorzaakt wórden.
In par. 18.6 werd reeds gesproken over de invloed van het aardmagnetisch veld op de
elektronen van een kleurenbeeldbuis. Bij het beeldorticon heeft de afscherming van het af
buigsysteem, die hierbij ook bestaat uit ringen van mumetaal aan de voor- en achterzijde,
nog een tweede doel. Hierdoor wordt namelijk kruismodulatie voorkomen tussen de afbeeldingsruimte en de afbuigruimte. De invloed hiervan op de beeldscherpte werd behan
deld in par. 13.4.

dwarsdraden
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Fig. 21.13. Een afbuigsysteem met ferrietring.
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Om de afbuiggevoeligheid van het afbuigsysteem van een beeldbuis te vergroten, kan
men om de afbuigspoelen een ferrietring aanbrengen zoals is aangegeven in fig. 21.13. De
afbuigkwaliteit van een dergelijk systeem wordt groter met een factor
T

Vl+4fë)

Hierbij is di de diameter van de spoelen en da de binnendiameter van de ring.

21.3.13. Toroïdale ajbuigspoelen
Men kan de afbuigvelden ook opwekken als men de afbuigstroom stuurt door een wikke
ling. die zich op de bovengenoemde ferrietring bevindt. Dergelijke systemen bevatten bijv,
in totaal acht betrekkelijk smalle spoelen, afwisselend telkens twee voor de horizontale en
de verticale afbuiging, die over de omtrek van de ring verdeeld zijn. De wikkelingen zijn zo
gepoold, dat bijv, voor de horizontale afbuiging in het midden boven een noordpool en
onder een zuidpool ontstaat, als er stroom door de spoelen loopt. Een dergelijk systeem van
de firma Lorenz is afgebeeld in fig. 21.14 De verliezen, die in een toroïdaal systeem optre
den, zijn iets kleiner dan in de hierboven beschreven systemen. De elektronenoptische
eigenschappen zijn iets beter.
Bij huiskamerontvangers met een afbuighoek van 110° vindt men voor de verticale af
buiging een toroïdale spoel op een enkelzijdig conische ferrietring. De horizontale afbuigspoelen worden hierbij als luchtspoelen uitgevoerd. Bij deze systemen is de vorm van het
veld zodanig gekozen, dat de focusserende werking zo goed mogelijk is aangepast aan de
kromming van het beeldscherm en bovendien de kussenvorming van het op het scherm ge
schreven raster zo goed mogelijk gecompenseerd wordt. Een dergelijk modern groothoek-

I
Fig. 21.14. Een toroïdaal systeem voor een afbuighoek van 70°.
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Fig. 21.15. Een modem groothoeksysteem voor een afbuighoek van 110°.

systeem (firma Gerhard. Duitsland) wordt getoond in fig. 21.15. Om de juiste geometrie
van het raster in te stellen zijn enkele kleine magneetjes aangebracht. In de rechterhelft van
de foto is een van de bovengenoemde staafmagneten zichtbaar in de ovale opening. In de
linkerfoto ziet men boven en onder twee radiaal gemagnetiseerde draaibare staafmagne
ten. Deze magnetiseren elk een gebogen aan de rand van het systeem zichtbare strook blik.
Hierdoor wordt een extra constant veld opgewekt, dat zodra de elektronenstraal binnen
zijn invloedsfeer komt een extra afbuiging hiervan in horizontale richting veroorzaakt, dus
een vergroting van de afbuiging. Men kan de werking hiervan vergelijken met de methoden
om de kussenvervorming te compenseren met behulp van magneten, als men de polariteit
van de magneten omgekeerd veronderstelt.

21.4 SYSTEMEN VOOR MAGNETISCHE FOCUSSERI NG

Bij de meeste opnamebuizen vindt de focussering magnetisch plaats en bij huiskamerontvangers tegenwoordig elektrostatisch. De elektrostatische focussering werd reeds uitvoerig
behandeld in hfdst. 18. De focusseerspoel bestaat hierbij, zoals reeds in de hoofdstukken
over opnamebuizen ter sprake kwam, uit een lange spoel. Bij controle-ontvangers van
goede kwaliteit wordt tegenwoordig ook nog elektromagnetisch focussering toegepast,
omdat de bereikbare lijnscherpte aanzienlijk groter is dan bij toepassing van statische
focussering. Dit wordt bepaald door de mogelijke plaats van het hoofdvlak van de lens die
de straal focusseert. De vorm van het veld kan met behulp van een met ijzer afgeschermde
wikkeling beter rotatiesymmetrisch gemaakt worden dan bij toepassing van permanente
magneten. Als men een gelijkmatige scherpte over het gehele raster wenst, is dit een eerste
vereiste. Vroeger werden permanente magneten toegepast voor huiskamerontvangers. De
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gewenste veldsterkte werd ingesteld door een variabele magnetische shunt of door ver
andering van de afstand tussen twee in de richting van de buisas in tegengestelde richting
gemagnetiseerde ringen, die als focusseermagneet gebruikt worden.
Fig. 21.16 toont een korte met ijzer afgeschermde focusseerspoel. Binnenin heeft ze een
betrekkelijk kleine luchtspleet waardoor de krachtlijnen uittreden. Een focusseermagneet
van oudere datum met een variabele magnetische shunt toont fig. 21.17.
spoelwikkeling
clektronenbron

---- 1

beeld

__ *~x

clektronenbaan

jXz magnetische
<z^^; ^j| krachtlijnen
ijzcrafschcrming
Fig. 21.16. Een met ijzer afgeschermde focusseerspoel (schematisch).

MS

Fig. 21.17. Een focusseermagneet met een variabele magnetische shunt voor het instellen van de
effectieve veldsterkte.

Zoals bij iedere optische lens zijn de openingsfouten van de toegepaste magnetische len
zen belangrijk. De binnendiameter van de lens heeft bij een eindige doorsnede van de
elektronenstraal een grote invloed op de scherpte van de afbeelding, aangezien het verloop
van het veld aan de rand van de lens niet zodanig is, dat alle elektronen van de straal in een
punt verenigd worden. Voor een optimale puntscherpte moet de lens ‘gediafragmeerd’
worden. Dit betekent bij een gegeven diameter van de straal binnen de lens een vergroting
van de binnendiameter van de lens. De minimale diameter voor focusseersystemen van
lichtstipaftasters kan het best experimenteel bepaald worden, door de modulatiediepte van
een verticaal 5 MHz-raster in het afgegeven signaal te bepalen als functie van de diameter.
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21.5. ENIGE VOORBEELDEN VAN PROFESSIONELE SPOELSYSTEMEN VOOR DE AF

BUIGING EN DE FOCUSSERING

Fig. 21.18 toont het spoelensysteem voor een vidicon. Links ziel men de focusseerspoel en
in het midden de afbuigspoelen. De verdeling van de draden over de omtrek van de cilinder
kan men hier goed zien. Rechts ziet men de met mumetaaldraad gewikkelde cilindrische
afscherming.

J/K

?
Fig. 21.18. Een spoelensysteem voor een Il"-vidicon. Links de met ijzer afgeschermde focusseerspoel, in het midden het afbuigsysteem en rechts de afscherming van het afbuigsysteem.
Fig. 21.19 toont een systeem voor een beeldorticon. Links ziet men de focusseerspoel en
rechts het afgeschermde afbuigsysteem. Boven het afbuigsysteem zijn de spanningsdelers
voor de verschillende elektrodenspanningen van het beeldorticon aangebracht. De focus
seerspoel is omgeven door en gewikkeld op een aluminium cilinder. Door het optreden van
wervelstromen in de cilinders en het effect van de magnetische afscherming van de afbuigspoelen wordt de kruismodulatie tussen de afbeeldingsruimte en de afbuigruimte praktisch
volledig geëlimineerd. Het veldverloop binnen de focusseerspoel van een 4]"-beeldorticon
is in fig. 13.6 geschetst voor het geval van de toepassing van het tweede elektronenbeeld in
de afbeeldingsruimte. Dit verloop is zeer kritisch, daar het maatgevend is voor de richting
waarin de elektronen op de trefplaat terecht komen. De elektronen moeten zo nauwkeurig
mogelijk loodrecht op de trefplaat vallen.

311

Fig. 21.20 toont de afmetingen van een precisie systeem voor beeldregistratiebuizen met een
afbuighoek van 30°. Dit bevat, evenals bijv, ieder vidiconsysteem, uitlijnspoelen voor de
elektronenstraal en een tweede spoelenpaar om de elektronenstraal met een frequentie van
18 MHz in verticale richting te moduleren om de lijnstructuur te onderdrukken. Anders
ontstaan er interferentiestrepen tussen de lijnen van een weergegeven beeld en de lijnen
waarmee het beeld weer afgetast wordt. Modulatie van de straal wordt gedeeltelijk ook toe
gepast bij huiskamerontvangers om het lijnenpatroon onzichtbaar te maken.

Fig. 21.19. Een spoelen systeem voor een 3"-beeldorticon. Links de focusseerspoel en rechts het
afbuigsysteem met de hierop gemonteerde spanningsdelers voor de elektrodenspanningen van de
buis.
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Fig. 21.20. De dimensies van een precisiesysteem voor een beeldregistratiebuis.

Bij spoelensystemen voor opnamebuizen' liggen de focusseerspoel en de afbuigspoelen
over elkaar heen. Dit veroorzaakt een elektronenoptische meer of minder sterke S-vormige
vertekening van het raster. Dit wordt getoond in fig. 21.21. Bovendien wordt door het
focusseerveld de grootte van de afbuighoek bij een bepaald aantal ampèrewindingen sterk
verkleind. Dit is vanzelfsprekend, daar de straal, zodra hij de krachtlijnen van het focusseer
veld, die parallel lopen met de as van de buis, snijdt, behalve de focusserende ook een af
buigende werking in de richting van de as van de buis moet ondervinden.

Fig. 21.21. S-vervorming, die optreedt bij onvoldoende afscherming van de focusseer- en afbuigvelden.
De ontwikkeling van hoogwaardige afbuig- en focusseersystemen voor opname- en
weergavebuizen voor controle-ontvangers is een zeer moeilijk oplosbaar probleem, als
men een goede geometrie bij optimale randscherpte en afwezigheid van astigmatisme wenst
te bereiken. Bij opnamebuizen worden bovendien nog de juiste trefvoorwaarden van de
elektronen (loodrecht op de trefplaat) aan de rand van het beeld vereist.
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Aardmagnetisch veld 229
aberratie, chromatische 38
e.v.. 48
- sferische 37. 51
achromaat 39
achterstoep 96
activator 198
afbuigfout 300
afbuiggevoeligheid 298 e.v.,
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afbuighoek 46
afbuiging, elektromagnitische
46 e.v.
- elektrostatische 45
- horizontale 299
- nauwkeurigheid van de 296
e.v.
- vergroting van de 309
afbuigkwalitcit 299
afbuigschakeling 90
-. stoorpuls en gevolge van
172
-, verticale 90
afbuigspoel. horizontale en
verticale 298 e.v.
-. toroïdale 308
afbuigsystemen 298 e.v.
afscherming, magnetische 307
amplitudediscriminator 93
amplitudemodulatie 290
amplitudemodulator 287
antimoniumsulfide 161,164
apertuurcorrectie 76, 116
apertuurdemping 77
apostilb 19
apple tube 233
askring 37
astigmatisme 39.48,51,301.
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Banana tube 233

bandbreedtebeperking 266
beeld, compatibele 289
-.eigenlijke 32
geïnterlinieerde 93
secundaire 32
-, virtuele 30
beeidafstand 51
beeldaftaster. elektronische
62
beeldaftasting 61
beeldbuis (voor huiskamerontvangst) 197
beeldfrequentie 64.65
beeldkromming 36,38,51,302
beeldontleder van Farnsworth
(disseciorbuis) 131
beeldopnemer, elektronische
62
beeldorticon 131,133
levensduur van 159
—, oplossend vermogen 142
-, signaal-ruisverhoudmg 136
-.temperatuurregeling 154
beeldpuntsafstand 35
beeldsignaal 86
beginsnelheid 52
begrenzingsschakeling
(limiler) 287
belichtingstijd 25
blanking, zie onderdrukking
bloomingeffect 178
BO-signaal 86
brandpunt 35
brandpuntafstand 37
breedte-hoogteverhouding 90
breking 30
brekingsindex 33
-.absolute 31
buis met twee stuurroosters
275
bij-as 36

Candela. zie nieuwe kaars
capaciteit, parasitaire 298
coma 39,51
comptabiliteit 246
condensorlens 236
constanten van Abbe 38
contactpotentiaal 155
contrast 18.202.204
-.maximaal 152
contrastbereik 18
contrastverandering 28
contrastvermindering 204
correctiefilter 242
cosinusstraler 18
Daglicht 239
decodeerschakeling (decoder)
275
decodering 287
dekking, statische correctie
van de 224
dekkingscorrectie 222 e.v.
dekkingsfout 158
-.dynamische 158
demodulatie 275
demodulator 275
detailconlrast 18
detector, synchrone 268
diafragma 40
diafragmeren 40
dieptevergroting 35
diodemodulator (ringmodulator) 257
dissectorbuis (beeldontleder
van Farnsworth) 131
donkerstroom 163. 166.17Ó.
180
drempel 26
drempelwaarde 26
dubbelzijbandmodulatie 261
dwarscapaciteit 148
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dwarsvergroting 38
dynode 144
Egalisatiepuls 95
elektrode, netvormige 134
elektronen 45. 46
-. aantal 57
-.primaire 123
-. secundaire 123
elektronenbeeld 51
elektronenkanon 56
elektronenoptica 45 e.v.
elektronenstraal. systeem van
52
elektronen vermenigvuldiger,
secundaire 127
emissie, secundaire 123 e.v.
emissicbeeld 62
emissiefactor. secundaire 123
energie, kinetische 45
energieverdeling. constante 15
-, spectrale 58
equibanddemodulatoi 280
equipotentiaalvlak 52

Fase, differentiële 272 e.v.
fasedctector 278
fasedraaiing. amplitudeafhankelijke 289
fasefout 76
invloed van 272
fasereferentie 87
flikkering 64
fluctuaties, statische (ruis) 109
focusseerspoel 174.301
focusseerveld 175
focussering, elektrostatische 55
-. magnetische 55 e.v.. 186
-. statische 186
foto-effect. inwending 60 e.v.
-. uitwendig 57 e.v.
fotografie 23
fotokathode 144
activering van de 60
- van alkaliden 60
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- van caesiumantimonide 59
fouten, geometrische 145 e.v.
170
- veroorzaakt door de
frequentiekarakteristiek 76
frequentie, momentele 69
frequentieband, lege stukjes
253
frequentiekarakteristiek voor
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frequentiemodulator 287

Gamma 24 e.v.
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263 e.v., 266 e.v.
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het 99
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gradatie 27. 151. 174
gradatiekarakteristiek 150 e.v.
grensspanning 125 e.v., 151
grondkleuren 20
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halfgeleider 60
halo 179
ontstaan van 31
halo-effect 149
heenslag 63. 299
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43
constante 263
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264
-. lage 210
helderheidsignaal 87. 100
hoekfout 302
hoofdas 36

Integratie 94
interliniëring 66
invalshoek 32
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ionenval 47.201
I-richting 261
I-signaa) 261
-. bandbreedte 261
relatief niveau 262
Kanaal, karakteristiek van een
karakteristiek 150c.v.
kathodekwaliteit 56
kathodestraalbuis 194
-. werking van de 208
kBOS-signaal 104, 270. 272 e.v.
275
kegeltjes 16
Kellfactor 72 e.v.
klemschakeling 80
kleur 19
-.complementaire 273
-. grond- 20
primaire 22
kleurconvergentie 227
kleurcoördinaten 231
trichromatische 22
kleurcnbalk 251
kleurenbalkcngenerator
259 e.v.
kleurenbeeldbuis 200. 219 e.v.
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optische systeem van 236
kleurendiagram 21.22
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-. keuze van de 253 e.v.
zichtbaarheid van de 293
kleurendraaggolfsignaal.
vectordiagram van het 260
kleurendriehoek 22
kleurfout 243 e.v.
kleurinformatic 88
kleurindruk 19

kleurmenging, additieve 20
-. subtractieve 20
kleurenovcrgang 266 e.v.
kleurprikkel 19
kleursignaal 89
kleursoort 19.87
-. reële 22
-. verandering van 257
kleursynchronisatiesignaal 89.
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kleurtempcraluur 19.59
kleurtoon 20
kleurvalentie 19
kleurverschilsignaal 248 e.v.
kleurverzadiging 20.87,257 e.v.
-. verandering van de 249 e.v.
koppeling, capacitieve 79
kruismodulatie 142.290
kussenvervorming 51.303,308
kwartsglasfilter 287

Laadslroom 138, 142
ladingsbceld 52,63 e.v.
ladingssprong 147
landingsfoulen 144
lens, divergerende 37
elektrostatische 47
elektrostatische brandpuntafstand 49
-. enkelvoudige 55 e.v.
magnetische 49
-.optische 51
lenzenoptiek 37
lichaam, zwarte 19
licht, dispersie van het 33
-.infrarood 15
ultraviolet 13
lichtgevoeligheid 159
- van de SEC-buis 186
lichthoevcelheid 18
lichtquant 15,57
lichtsoort 19
lichtsterkte 17
lichtstipaftaster 211 e.v.
aftastbuis 208

lichtstraal 15
lichtstroom 17,18.42
specifieke 18 , 199.222
limiter, zie begrenzingsschakeling
lumen 18
lumenuur 19
luminantie 17
lux 18
luxseconde 25
lijnen, aantal 65
-, paren van de 297
lijnfrequentie 65
lijnpulsen. omgekeerde halve
95
lijnruis 118.157
lijnsynchronisatiepuls 90
lijnterugslag 92
Magneten, permanente 309
matrix 262
matrixschakeling 270
microfonie 157 e.v.
modulatie, negatieve 99
positieve 99
modulatiediepte 74 e.v.
- van het vidicon 168

Nafocusscring 176. 301 e.v.
nalichtcompendatie 121.215
nalichten 140.166 e.v.
nalichttijd 119. 200 e.v.
natriumlijn. gele 31
netelektrode 183
netvlies 16
nieuwe kaars (candela) 18
Nipkovschijf 62
normaal 31
NTSC-systcem 86 e.v.. 256 e.v.
Onderdrukking (blanking) 89
onderdrukkingsniveau 85
onderdrukkingsperiode 85
onscherpte aan de rand 301
ontstoringsnetwerk 107

oog. onderscheidingsvermogen
van het 16 e.v.
ooggevoeligheidskromme.
spectrale 16
openingshoek 36
opnamebuis 56. 62 e.v.
definitie van een 70
- met en zonder gcheugenprincipc 132
oppervlaktespiegel 32
optica, geometrische 35
orbiter 155
oscillograaf 199
oscillograafbuizen 196
overspreken 267
PAL-signaal. decodering van
het 293
PAL-systeem 291
phot 18
plumbicon 176.177
-. karakteristiek van 177
prisma 33 e.v.
-. dichroïde 34
projectiebuizcn 207
projectietijd 64
pulsen, differentiëren van 94
-. scheiding van de 93
pulsstoring 107
Q-richting 261
Q-signaal 261
-.bandbreedte 261
-. relatief niveau 262

Randcffect 147
randschaduw 43
randscherpte 54
rasterdekking 222
rasterfrequentie 66
raster (haljbeeld) 66
rastersynchronisaticpuls 90.95
rasterterugslag 92
recomptabiliteit 246
referent ie fase 251
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reflectie 30
-, totale 33
remelektrode 134
resonantie, parasitaire 306
restdraaggolf 99
ringmodulator. zie diodemodulator
ruimteboek 17
ruimteladingswolk 136
ruis 109
-. structuur van de 113
-, transformatie van 121
-.witte 110
ruisbron 111
ruispatroon 107
ruisspanning, thermische 109
ruisstoring 112
ruisstroom 109
ruisweerstand 110
Scèneverlichting 42
schaduwmasker 220
schaduwmaskerbuis 218 e.v.
scherm, materiaal van het 197
schermrooster 54
scherpte in het midden 54
scherptediepte 40 e.v.
SECAM-systeem 283 e.v.. 289
SEC-buis 182 e.v.
lichtgevoeligheid van 186
-. signaal-ruisverhouding van
185
semi-enkelzijbandmodulatie
261.267
semi-enkelzijbandtransmissie
99
sicon 188
signaal, nulpunt van het 75
-. uitgezonden 102
signaalfout, correctie van 175
signaalfout-stoorsignaal 169
signaal-ruisverhouding
106 e.v., 289
- van het beeldorticon 136
- bij kleurentelevisie 119
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- van de SEC-buis 185
- van een straalverbinding 111
- van het vidicon 169
-.visuele 114
signaalstroom 180
silicium-opnamebuis 188
snelheidsverdeling 57, 124
150 e.v., 164
- van Maxwell 48
solarisatie 26
spanning, negatieve 83
spiegel, dichroïde 32
-.holle 35
-. sferische 35
vlakke 31
staafjes 16
stabilisatie 154
standaardwit 27
stilb 19
stippenpatroon 255
stoorpatroon 119
stoorpuls 172
stoorsignaal (signaalfout) 143.
158.169
-. sinusvormig, weegkromme
van 108
storing, sinusvormige 107
-, zichtbaarheid van 106
straalonderdrukking 157
- van het vidicon 175
straalsysteem. levensduur van
56
stralenbundel, telecentrische
43 e.v.
streepraster 68
strooilicht 205
strooizelfinductie 306
stijgtijd 77
S-vervorming 51
synchronisatie 89 e.v., 297
synchronisatiepuls 91
synchronisatiesignaal 93
Televisiekanalen, breedte van
de 68

televisiesignaal, totale 85 e.v.
televisiesystemen 97.100 e.v.
terugslag 299
terugslagtijd 63
tetrode. systeem van 54
transmissiefactor 23
trapeziumvervorming 221
trefplaat 63.133
-. geleidbaarheid van 142
-. inbranden van een 155
-. onderdrukking van 157
trefplaatcapaciteit 138 e.v.,
166
triode. systeem van de 52
tijdconstante 299
- van de versterker 80

Uitlijnspoelen 135
uitsturing. regeling van de 243
uittreedsnelheid 57

Variatie, statistische 110
vegen 166
veld net 134
verdeling, constante spectrale
15
vergroting 51
-. lineaire 41.42
verlichting van de ruimte 27
verlichtingssterkte 17.40.178

vermenigvuldigingsfactor 130
vermogen, oplossend 53
versterker, tijdconstanten van
de 80
versterking, differentiële 274
verstrooiingscirkel 36.40
vertekening 305
-. kleine 51
-. scherpe 51
ton vormige 51
vertragingslijn 278
vertragingslijn 278
-. ultrasone 287 e.v.
vertragingsnetwerk 278

vervorming, compensatie van
303
geometrische 90
niet-lineaire 272
- S- 51
-.trapezium 221
verzadigingsgebied 110
verzadigingsgraad 22
verzamelelektrode 135
vidcobandbreedte 68
videosignaal, gemoduleerde
totale 98
totale 96
vidicon 161

geometrische fouten van het
170
-. inbranden van het 176
van het vidicon 163
- in werking 174
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karakteristiek van het 173
modulatiediepte van 168
signaalruisverhouding van
het 169
spoelensysleem van het 169
straalonderdrukking van 175
traagheidsverschijnsel 163
voorcompensatie (preemphasis) voor de frequentickarakterristiek 284
voorstoep 96
voortplantingssnelheid 253
voorwerpsafstand 35.51.56
voorwerpspunt 35 e.v.
vrijmakingsenergie 57

Waarneembaarheidsgrens 244
wecrslandsnetwerk 247
Welneltcilinder 52

werktemperatuur. optimale
154
witniveau 86
witpunt 22

X-Z-demodulatie 280
X-Z-demodulator 280
Zonnckap 43
zoomlens 43
zuiverheid 60
zwarting 24
zwartingsbereik 24
zwartingskromme 26
zwartniveau 86, 243
zwart-witbeelden, compatible
255
zwart-witovergang 61
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Dit boek behandelt de fundamenten van de
televisie- en kleurentelevisietechniek in één
afgerond geheel. De leesbaarheid wordt verhoogd
door de zeer logische opeenvolging van de
onderwerpen (het zien — omzetting licht —
electriciteit — uitzending — ontvangst —
weergave) en het ontbreken van moeilijke
wiskundige beschouwingen.
Een voortreffelijk studieboek voor technici en voor
ieder die meer wil weten van de televisietechniek.
Het veronderstelt enige kennis van algebra,
meetkunde en goniometrie.
Het is boeiend genoeg om ook al lezend voor uw
plezier uw inzicht in de televisietechniek te
verruimen.
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