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POPE! De keus van de kenner, de vakman. En met recht! Pope is het
vertrouwensmerk voor elektronika. De naam waar een wereldorganisatie
achterstaat. Pope beeldbuizen, elektronenbuizen
en halfgeleiders zijn technisch volmaakt, door en
door betrouwbaar, doelmatig verpakt.Een kompleet
assortiment van konstantekwaliteit! Geen wonder
dat elke vakman op vertrouwde voet staat met Pope!
Radoma N.V. - Wibautstraat 135 - Amsterdam - Telefoon - (020) 50161
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VOORWOORD
Adspirant-strijders aan het TV front hebben behoefte aan wapens, waar
mee zij de vijand met succes te lijf kunnen gaan.
Dat wil zeggen, dat zij alleen die middelen en kennis nodig hebben,
waarmee zij de fouten in TV toestellen kunnen opsporen en verhelpen.
Vanuit dit gezichtspunt is dit boek geschreven. Men zal er dus geen af
leidingen of formules in vinden, hoe interessant deze ook kunnen zijn!
Voor de TV reparateur is het slechts overbodige ballast, die het tempo
drukt.

Om de adspirant-reparateur de vereiste kennis bij te brengen is de vol
gende opzet gekozen:

Er is veel aandacht besteed aan de blokschematische opbouw van TV
ontvangers. Kent men deze namelijk, dan kan mende fout gemakkelijker
lokaliseren.
De werking van de verschillende schakelingen wordt de lezer uitgelegd
aan de hand van de schema’s van twee normale handelsapparaten.
Er zijn veel foto’s opgenomen, waaruit de gevolgen van veel voorko
mende fouten blijken. Verschillende van deze foto’s werden welwillend
door de TV fabrikanten ter beschikking gesteld.
Er wordt ingegaan op speciaal bij de TV service gebruikte meetappara
ten. Wat betreft de zelfbouw en het gebruik van buisvoltmeters, univer
sele meters, oscilloscopen e.d. wordt verwezen naar de MK-uitgave
"Meetapparaten, Ontwerpen en Gebruiken".
Op- en aanmerkingen zullen door de schrijver gaarne worden ontvangen.

Tenslotte een woord van dank aan de heer A. J. Lobbezoo, die samen met
de auteur de opzet van dit boek besprak en tijdens het ontstaan ervan
waardevolle adviezen gaf.

Dieren, september 1964.

A. J. DIRKSEN

Bij de tweede druk

Behoudens kleine verbeteringen, is deze druk geheel gelijk aan de voor
gaande.
Dieren, april 1965.

A. J. DIRKSEN

Bij de derde druk

Deze druk is uitgebreid met een praktisch gedeelte. Hierin wordt be
schreven op welke wijze men de fout in een bepaalde trap moet opspo
ren. De stof ervoor werd verzameld tijdens gesprekken met de heer
A. Hermsen, die in de loop van een jarenlange service-praktijk tot de
hier beschreven wijze van foutzoeken is gekomen.
Dit praktische deel is een welkome aanvulling voor aankomende servicemonteurs.
Tenslotte een woord van dank aan de uitgeverij voor het degelijke jasje,
waarin deze pennevrucht is verpakt.
Dieren, november 1967.

A. J. DIRKSEN

HOOFDSTUK I

HET TELEVISIESIGNAAL

INLEIDING
M.b.v. onze zintuigen (oren, ogen enz.) staan we in contact met de wereld
rondom ons. De reikwijdte is echter beperkt tot de onmiddellijke omgeving,
hetgeen in het algemeen een gelukkige omstandigheid is.
De reikwijdte van onze zintuigen kan worden vergroot door gebruik te
maken van de mogelijkheden welke de radiotechniek biedt. M.b.v. TVzenders en -ontvangers worden de beelden en het geluid van een gebeurtenis,
welke op grote afstand plaats vindt, in onze directe nabijheid gebracht.
Het beeld verschijnt dan op de weergeefbuis en het geluid wordt door
een luidspreker gereproduceerd. De principes van de televisie, dus het
overbrengen van een bewegend beeld en bijbehorend geluid, willen we
in dit hoofdstuk behandelen. De overdracht van stilstaande beelden (foto’s,
tekeningen enz.) heet beeldtelegrafie en zal hier verder niet worden be
sproken.

2. DE WEERGEEFBUIS
De weergeefbuis (meestal beeldbuis genoemd) is het belangrijkste gedeelte
van de ontvanger, omdat deze de toegevoerde elektrische signalen in een
beeld omzet. De beeldbuis bestaat uita. De ballon, d.w.z. het glazen omhulsel. Dit is luchtledig gepompt.
b. Het elektronenkanon.
c. Het beeldscherm, dat aan de binnenzijde is voorzien van de fosforiserende laag.

Verder kunnen om de hals van de beeldbuis, behalve de afbuigsppelen,
nog enkele onderdelen aangebracht zijn. Hiermee wordt aan het beeld
de juiste plaats en/of scherpte gegeven.
In de beeldbuis wordt door het elektronenkanon (fig. I. la) een elektronenstraal opgewekt, welke tegen het scherm botst, waardoor daar een lichtstip
(„spot”) op verschijnt. Het elektronenkanon wordt gevormd door een
aantal elektroden met bepaalde instelspanningen (fig. I. 1b). De plaats
van de lichtstip wordt bepaald door de afbuiginrichting.
Deze bestaat uit twee paar spoelen, waarmee de elektronenstraal in horizon
tale en in verticale richting wordt afgebogen.
De helderheid van de lichtstip, die ontstaat bij de botsing tegen de fosforiserende laag aan de binnenzijde van het scherm, wordt door de sterkte
van de elektronenstraal bepaald. Een „dichte” straal veroorzaakt een feller
oplichten dan een „dunne”. De sterkte van de elektronenstraal wordt ge-
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Fig. I.la. Principe van de TV beeldbuis.
b. Schematische weergave van beeldbuis
AW 53-88, met instelspanningen.

regeld door de spanning tussen stuurrooster (Wehnelt-cilinder) en katode
van de beeldbuis.
Hoe negatiever de spanning van het stuurrooster t.o.v. de katode is, of
hoe positiever de katode t.o.v. het stuurrooster, des te minder elektronen
kunnert het rooster passeren en des te zwakker licht het scherm op. Zo
kan op de plaats, waar de elektronenstraal tegen het scherm botst, een
helderheid worden verkregen, welke varieert tussen zwart (buis afgeknepen,
rooster sterk negatief) en wit (rooster weinig negatief). In fig. I. 2 is
ter verduidelijking de katodestroom-roosterspanning karakteristiek van een
beeldbuis aangegeven.

'*f
I mA
lichtgrijs

0,8 m^

grljt

■ 0,6mA

Fig. 1.2.
Stroom/spanning-karakteristiek
beeldbuis, met de bijbehorende helderheidsnuances.

donkergrijs

-0.2mA

Daaruit blijkt dat bij een stuurroosterspanning van —60 V de buis is af
geknepen; —60 V komt dus overeen met zwart. Bij nul volt roosterspanning
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vloeit een stroom van 1300 /zA. Op het scherm ontstaat dan een fel
oplichtende stip. Nul volt komt dus overeen met wit. Tussen deze uiterste
waarden liggen alle mogelijke grijs-variaties, waarvan er enkele zijn aan
gegeven.

3. HET RASTER
De volgende vraag is, hoe de beeldbuis de toegevoerde elektrische signalen
in een beeld omzet. Dit gaat als volgt: Door de horizontale afbuigspoelen
gaat een zaagtand vormige stroom met een hoge frequentie. Deze zaagtandstroom laat de lichtstip met een constante snelheid van links naar
rechts bewegen. Bij de terugslag schiet de lichtstip snel van rechts naar
links terug. Wanneer alleen de horizontale afbuigspoelen stroom voeren,
verschijnt daarom op het scherm een witte streep.
In werkelijkheid gaat er ook een zaagtandvormige stroom door de verticale
afbuigspoelen. Deze stroom heeft een lage frequentie. De afbuiging in
verticale richting (van boven naar beneden) verloopt dus langzaam, ver
geleken met de horizontale afbuiging.

2* ratltrltrugalag

1* raittrterunttfQ

--------------- Ir rattrr 312.5 lijntn

Fig. 1.3. Het TV raster.

--------------- 2*ratltr 3t2.5 lijntn
------------- ttrugilag

Men kan het dus zo zien, dat de lichtstip snel van links naar rechts gaat,
nog sneller weer terug en ondertussen langzaam naar beneden, waardoor
op het beeldscherm schuine lijnen ontstaan. Bij afwezigheid van signaal
kan men deze lijnen duidelijk waarnemen.
Hèt lijnenbeeld wordt raster genoemd. Dit raster wordt, bij de o.a. in Neder
land en andere landen geldende CCIR-normen, als volgt geschreven:
Een volledig beeld bestaat uit 625 lijnen, welke zijn onderverdeeld in
twee rasters van elk 312j^ lijnen, zoals in fig. I. 3 is aangegeven. De
lijnen van deze rasters liggen tussen elkaar. Dit heet „interliniëring”. Met
„het lijntrekken” wordt begonnen in punt A, van waaruit de elektronenstraal gelijkmatig naar de rechterzijde van het scherm beweegt. Aange
komen in B gaat de straal weer snel naar de linkerzijde van het scherm
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(lijnterugslag), waarna weer een gelijkmatige beweging van C naar D
plaatsvindt. Op deze wijze worden 3121/2 lijnen geschreven tot E. Aan
gekomen in E beweegt de elektronenstraal snel naar de bovenzijde van
het scherm, waarna verder wordt geschreven. Aangekomen in punt F is
het gehele beeld van 625 lijnen geschreven en wordt weer opnieuw in
A begonnen. Ter voorkoming van misverstanden wijzen we er op, dat
fig. I. 3 enigszins afwijkt van de werkelijkheid. De rasterterugslag duurt
nl. enkele lijnrijden. Daar is in fig. I. 3 geen rekening mee gehouden.
Interliniëring wordt om de volgende reden toegepast: De beelden moeten
elkaar binnen een bepaalde tijd opvolgen om niet de indruk te krijgen,
welke men bij het zien van oude films heeft. Het is nl. zo dat, wanneer
men per seconde minder dan 16 beelden ziet, de indrukken voor het
oog niet ineenvloeien. Men ziet ze dan dus apart. O: n een aaneengesloten
indruk te krijgen kiest men dus de rasterfrequentie liefst zo hoog mogelijk.
I.v.m. de bandbreedte moet het aantal beelden echter zo klein mogelijk zijn.
Door de interliniëring krijgt het oog de indruk van 50 (halve) beelden
per seconde, zodat men geen hinder heeft van een flikkerend scherm.
Toch worden er maar 25 volledige beelden overgedragen, waardoor men
dus aan beide voorwaarden heeft voldaan.
4.

BEELDWEERGAVE

We hebben nu een raster en behoeven slechts de sterkte van de elektronen
straal te beïnvloeden om een zwart-wit plaatje te krijgen. Dit wordt ge
daan door het video-signaal (video = „ik zie”) tussen rooster en katode
van de beeldbuis aan te leggen. Het verloop van de videospanning is
afhankelijk van de helderheid van de beeldpunten, welke achtereenvolgens
aan de zenderzijde worden afgerast.
Laten we voor het gemak veronderstellen dat het beeld aan de zenderzijde
eruit ziet zoals in fig. I. 4a, dus helemaal wit.
Aan de ontvangzijde moet het beeld nu dus ook wit zijn. Dit is het
geval wanneer het rooster van de beeldbuis weinig negatief is t.o.v. de
katode. We zullen de ontvanger dus zo construeren dat, wanneer de zender
een met wit corresponderend signaal uirzendt, een geringe spanning tussen
rooster en katode wordt veroorzaakt.
In het geval van fig. I. 4b is het beeld aan de zenderzijde zwart.
Het beeldscherm mag dus niet oplichten en de spanning van rooster t.o.v.
katode moet dus sterk negatief zijn.
In het geval van fig. 4c is het beeld aan de zenderzijde lichtgrijs. Het
scherm moet dus goed oplichten en de spanning tussen rooster en katode
is weinig negatief.
In het geval van fig. 1.4d is het beeld aan de zenderzijde donkergrijs.
De spanning tussen rooster en katode moet dus hoog negatief zijn.
De hier gegeven voorbeelden zijn eenvoudig. In werkelijkheid heeft het
beeld aan de zenderzijde allerlei verschillende lichtpunten, waarvan de
helderheid tussen zwart en wit ligt. Dit beeld wordt nu als volgt over8

wit

Fig. 1.4. Helderheid van de scène aan de zenderzijde
en de daarmee overeenkomende rooster/katodespanning van de beeldbuis.
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gedragen:
De aftasting van het beeld aan de zenderzijde en de „beschieting" van
het beeldscherm in de ontvanger lopen synchroon, omdat de ontvanger
door de zender gesynchroniseerd1 wordt. De helderheid van de in de zender
afgetaste lijn (fig. I. 5a) wordt in een daarmee evenredige spanning omge
zet (fig. I. 5b). Deze spanning wordt gemoduleerd op de draaggolf van
de zender. Na detectie ontstaat in de ontvanger een overeenkomstig verloop
(fig. I. 5c). Na versterking en fazedraaiing door de videoversterker wordt
het signaal tusen rooster en katode van de weergeefbuis aangesloten
(fig. I. 5d). Daardoor wordt een lijn geschreven met een helderheidsverloop,
dat geheel overeenkomt met dat van de overeenkomstige lijn van het
beeld aan de zenderzijde.

5. SYNCHRONISATIE
De gelijkloop rusen de aftasting aan de zenderzijde en het schrijven
aan de oncvangerzijde is een belangrijk punt, waaraan we in het voorgaande
stilzwijgend voorbijgingen. Om een juiste beeldoverdracht te verkrijgen,
moet er een volkomen gelijkloop zijn, d.w.z. de spot moet synchroon
lopen. De synchronisatie komt tot stand door z.g. synchronisatie-impulsen,
welke door de zender met het videosignaal worden uitgezonden.
Er zijn twee soorten synchronisatie-impulsen, nl. lijnimpulsen en rasterimpulsen. De zender geeft een z.g. lijnim-puls, nadat in de zender één
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lijn is afgetast, waarna een nieuwe lijn wordt geschreven. Na elke lijn wordt
er een lijnimpuls gegeven.
De ontvanger begint bij ontvangst van een impuls met een nieuwe lijn,
omdat de impulsen worden toegevoerd aan de generator, welke in de
ontvanger voor de horizontale afbuiging zorgt.
Als het gehele raster is afgetast, dan wordt een z.g. rasterimpuls gegeven,
waaruit de ontvanger kan afleiden dat met het tweede raster moet worden
begonnen. Bij beëindiging van het tweede raster volgt een tweede rasterimpuls. De opeenvolgende rasterimpulsen zijn verschillend, omdat anders
de ontvanger niet weet of hij het eerste of het tweede gedeelte van het
raster (oneven of even lijnen) moet schrijven.

6. SIGNAAL GEDURENDE DE LIJNTIJD
Door de zender worden bij de aftasting van een lijn twee verschillende
grootheden doorgegeven, nl.:

a. Het helderheidsverloop gedurende de aftasting;
b. Het einde van de aftasting.

Het helderheidsverloop gedurende de aftasting van een lijn wordt in een
elektrische spanning omgezet. Dit is een videosignaal, waarvan de waarde
evenredig is met de helderheid van de beeldpunten. Dit videosignaal wordt
in de ontvanger aangesloten tussen rooster en katode van de beeldbuis.
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Fig. 1.6. a. Stroom door de horizontale afbuigspoelen.
b. Door de elektronenstraal afgelegde weg.

De door de lijngenerator aan de horizontale afbuigspoelen afgegeven
stroom heeft een verloop volgens fig. I. 6a. T.g.v. deze stroom legt de
lichtstip een weg af, zoals aangegeven in fig. I. 6b. Daaruit blijkt dat een
totale lijn kan worden gesplitst in een heenslag en een terugslag. De
terugslag wordt ingeleid door de lijnimpuls. Gedurende de terugslag
wordt de elektronenstraal door een z.g. lijnonderdrukkingsimpuls onder
drukt. Deze onderdrukkingsimpuls heeft een waarde, welke met zwart
overeenkomt, zodat de terugslag onzichtbaar is. Het spanningsverloop
gedurende een hele lijn is in fig. I. 6c aangegeven. De tijd welke nodig
is voor het schrijven van een volledige lijn bedraagt 63,8 /zsec. Dit is
als volgt in te zien:
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Een beeld bestaat uit 625 lijnen. Per seconde worden 25 volledige beelden
geschreven, dus 25X 625 = 15625 lijnen. Eén lijn wordt dus geschreven
in V15625 sec. = 63,8 /zsec. Van deze 63,8 //sec is 17% (±1%) gereser
veerd voor de terugslag en de lijnimpuls.
Voor de eigenlijke lijn blijft dan over 83% (± 1%), dus ca. 53 /zsec .
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- Maximale draaggaltrpanning

Getijktoopteken
Zwartniveau

Helderheidtvertoop
van het beeldelement

10’4 ■'
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Reit waarde van de draaggolf

Fig. I.6c. Spanningsverloop gedurende één bepaalde lijn.

De maximum spanning wordt volgens fig. I. 6c afgegeven tijdens de lijn
impuls. Dit maximum geven we aan met 100%. De synchronisatieimpulsen liggen tussen 75% en 100%.
Het helder heids verloop van het beeld is ondergebracht tussen 10% en
69%. Gedurende het aftasten van een lijn varieert de afgegeven spanning
tussen deze waarden. Na ca. 53 /zsec komt de lijnimpuls. Deze heeft
een tijdsduur welke 9% (dzl%) van de totale lijntijd bedraagt, dus ca.
5,7 jLisec. De lijnimpuls is gesuperponeerd op de lijnonderdrukkingsimpuls,
welke in totaal ca. 10,8 /<sec in beslag neemt.

7. RASTERSIGNALEN
Per seconde worden 25 beelden uitgezonden. Daar elk beeld gesplitst is
in twee rasters, zijn er 50 rasters per seconde. De herhalingsfrequentie
van de rasterimpulsen en de rastergenerator bedraagt dus 50 Hz. Om
een goede gelijkloop te krijgen wordt de rastergenerator, welke de stroom
voor de verticale afbuiging levert, gesynchroniseerd door de rasterimpulsen.
Zodra een rasterimpul§ arriveert, wordt met het volgende raster begonnen.
Om een duidelijk inzicht te krijgen in de gang van zaken, beschouwen
we fig. I. 7. Hierin zien we synchronisatiesignalen getekend, zoals ze
na beëindiging van het raster worden uitgezonden. Gedurende de gehele
terugslag procedure, die 6 a 10% van de rastertijd in beslag neemt,
11

worden op z’n minst 3X3 lijnen zonder beeldinhoud geschreven, zodat
de lijnen geheel onderdrukt zijn, omdat de pulsen zich in het zwartniveau bevinden.
Het valt hier direct in het oog, dat de lijn-synchronisatie-impulsen ver
dubbeld zijn, doch dat tevens de impulsduur gedurende het eerste en
derde drietal lijnen tweemaal zo kort is als bij de normale lijnimpulsen.
Deze dubbele lijnimpulsen zijn de egalisatie-impulsen, welke voor en
na de rasterimpuls worden gegeven.
3 Lijnen

J Lijnen

■WinmjjuuuLLA-R ji_h n
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6aioi van het raetergedeeite

Fig. 1.7. Gelijklooptekens (synchronisatie-impulsen) voor de verticale afbuiging.

De eigenlijke rasterimpuls vindt plaats gedurende het tweede drietal lijnen
en bestaat uit een aantal zeer brede pulsen, welke in de ontvanger van de
andere worden onderscheiden, omdat ze een grotere effectieve energie
bezitten dan de egalisatie-impulsen, waardoor een RC-filter (laagdoorlaatfilter) iets meer wordt opgeladen.
Deze spanningtoename, die een impulsvormig karakter heeft, is voor
de rasteroscillator het teken om een nieuwe cyclus te beschrijven. Het
moment van terugslag is erg kritisch t.a.v. de interliniëring. Opdat de
rasters niet samenvallen (paren) moet de beginvoorwaarde voor elke raster
impuls dezelfde zijn. De lading van het RC-netwerkje moet dus na be
ëindiging van elk raster dezelfde waarde hebben, waartoe de egalisatiepulsen van de dubbele lijnfrequentie worden gegeven. Zouden we dit niet
doen, dan zouden aan het einde van het eerste raster immers 4 volle
impulstijden worden geteld en na het tweede raster slechts 3^/2Doordat de lijnsynchronisatiepulsen gehandhaafd blijven is de gelijkloop
van de lijnoscillator gewaarborgd. Aan het einde van de gehele procedure
worden weer de normale synchronisatiepulsen gegeven, welke bij het
tweede raster precies een halve lijntijd later beginnen.
Bij de behandeling van de synchronisatiescheider zal op het bovenstaande
nog nader worden ingegaan.
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8. BEELDKWALITEIT EN BANDBREEDTE
Wanneer in de zender een scène wordt opgenomen en uitgezonden,
is het uiteraard de bedoeling om door de ontvanger dezelfde scène gereproduceerd te krijgen.
De moeilijkste opgave is het nu om plotselinge zwart-wit-variaties in
de scène gepaard te doen gaan met een plotselinge zwart-wit-variatie op het
beeldscherm. Dit blijkt des te beter te lukken, naarmate de bandbreedten
van zender en ontvanger groter zijn. Dit is als volgt in te zien:
We veronderstellen dat het afgetaste beeld aan de zenderzijde slechts
wit en zwart heeft. Er zijn dus geen tussentinten. De TV-camera geeft
nu een blokspanning af, waarvan de frequentie afhankelijk is van het
aantal zwart-wit-variaties. De frequentie van deze blokspanning kan als
volgt worden vastgesteld:
Zoals in par. 6 is gesteld, bedraagt de tijd waarin een lijn wordt ge
schreven ca. 53 /xsec. Komt nu gedurende de aftasting één zwart-wit-variacie
voor (fig. I. 8a), dan is de tijdsduur van een periode (T) van de afgegeven
blokspanning 53 /zsec.
1
= 19000 Hz.
De frequentie volgt uit f = */T en is dus
53.10-e
aftathrig

fc^!9 KHz

2zw/wit
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f ■=& 39 KHz

~""l11 [-]
Fig. 1.8.
Zwart-wit variatie van een beeldscène, met bij
behorende videospanning.
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Bij meer zwart-wit-variaties neemt de frequentie evenredig toe, zoals
duidelijk uit fig. I. 8 blijkt. Heeft men b.v. 100 zwart-wit-variaties, dan
is de frequentie van de afgegeven blokspanning 1,9 MHz. Bij 200 zwart-
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wit-variaties is de frequentie 3,8 MHz en bij 300 zwart-wit-variaties
bedraagt ze 5,7 MHz.
Bij modulatie van de zenddraaggolf met de blokspanning ontstaan oneindig veel zijbandfrequenties. Een blokspanning kan immers worden
beschouwd als de som van sinusvormige spanningen met frequenties van
oneven
1, 3, 5, 7 enz. maal de grondfrequentie (grondfrequentie
harmonischen).
Een blokspanning van 19 kHz is dus te beschouwen als de som van
sinusvormige spanningen met frequenties van 19, 57, 95, 133 kHz enz.
Wordt nu een draaggolf met frequentie 62,25 MHz (Lopik) gemoduleerd
met een blokspanning van 19 kHz, dan wordt een frequentiespectrum
uitgezonden volgens fig. I. 9- Worden in de zender of de ontvanger de
zijbanden niet volledig doorgelaten (verzwakking van de zijband = ver
zwakking van hoge modulatiefrequenties), dan ontstaat bij detectie niet de
ideale blokspanning. De blokspanning aan de detector benadert des te meer
de ideale vorm, naarmate meer zijbandfrequenties aan de detector worden
toegevoerd (fig. I. 10).
De zijbanden kunnen onderdrukt zijn in de zender, maar ook in de
ontvanger. Het signaal, dat over de detector ontstaat, bevat dus slechts
een bepaald aantal harmonischen. Bij verdere versterking van dit video
signaal moet de bandbreedte van de videoversterker minstens gelijk zijn
aan de hoogst voorkomende frequentie in het detectorsignaal.
De bandbreedten van zender en ontvanger moeten dus zo groot mogelijk
zijn. I.v.m. de ruimte die hij in mag nemen is de bandbreedte van de
zender aan een maximum gebonden. Het toegewezen frequentiegebicd is
natuurlijk wel zodanig gekozen dat met een goede ontvanger een goede
weergave mogelijk is.

+

ondtr zijband

-133

boren zijband

+ 19

+ 133 kHz

1 draaggolf
63.35 MHz

Fig. 1.9. Bij modulatie met een blokgolf ontstaan oneindig veel zijband frequenties.

Dit blijkt het geval te zijn wanneer de draaggolf van de zender wordt
gemoduleerd met alle frequenties van 0.. .5 MHz, welke in het video
signaal voorkomen. Is er dus een scène, waarin zóveel naast elkaar liggende
zwart-wit-variaties voorkomen, dat het afgegeven videosignaal een frequentie
heeft van 5,7 MHz, dan wordt dit niet meer overgebracht. Heeft men
een zwart-wit-variatie van 5 MHz, dan wordt van de hiermee gepaard
gaande blokspanning alleen de eerste harmonische (= de grondfrequentie)
overgedragen (fig. I. 11).
Het aan de videodetector ontstane signaal is dan sinusvormig en de overgang van zwart naar wit verloopt dan in de tijdsduur van een halve
periode van 5 MHz, dat is dus 0,1 /tsec. Daar een lijn geschreven wordt
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Fig. 1.10. Spanningsverloop aan de uitgang van de videodetector bij verschillende
bandbreedten van de ontvanger.
in 53 /zsec, legt de lichtstip op een 53 cm scherm een afstand van 1 cm
(= 10 mm) af in 1 //sec.
De overgang van zwart naar wit, die 0,1 «sec duurt, voltrekt zich over
een breedte van 1 mm. Is door een of andere oorzaak de bandbreedte
van de ontvanger te klein, dus bv. 2 MHz, dan neemt de tijd, welke
nodig is voor de overgang van zwart naar wit, evenredig toe. De hogere
frequenties, die voor de snellere overgang van zwart naar wit zorgen,
ontbreken dan immers. Bij een bandbreedte van 2 MHz is de overgang
van zwart naar wit daarom „uitgesmeerd” over 2,5 mm. Een te geringe
bandbreedte van de ontvanger heeft tot gevolg dat het beeld onscherp
wordt. M.b.v. het testbeeld wordt vastgesteld in hoeverre de bandbreedte
van de ontvanger aan de eisen voldoet. In hfdst. III komen we daarop
nog nader terug.
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b

n_m7

Fig. 1.11.
a. Helderheidsverloop van de scène.
b. Bij het helderheidsverloop behorende blokspanning
met frequentie f — 5 MHz.
c. Spanning aan de videodetector, wanneer de band
breedte van de ontvanger 5 MHz is.
d. Helderheidsverloop op het beeldscherm.

d

Afb. I. 12. Gemoduleerd r.f. signaal.
gaan acharpa ovargang
van zwart naar wit

9. MODULATIE EN ZIJBANDONDERDRUKKING
Het complete videosignaal moet voor uitzending worden gemoduleerd
op een r.f. draaggolf. Het signaal wordt amplitude-gemoduleerd. Van
het uitgezonden r.f. signaal varieert de amplitude dus in het ritme van
het videosignaal (afb. I. 12). Bij deze modulatie interesseert ons vooral
de bandbreedte van het uitgezonden frequentiespectrum, omdat de doorlaatkromme van de ontvanger hiermee overeen moet komen. Daar de
maximum modulatieFrequentie 5 MHz bedraagt, verwacht men een band
breedte van 10 MHz. In werkelijkheid is de bandbreedte van een TVzender kleiner.
In de zender wordt nl. een gedeelte van de onderste zijband onderdrukt.

a

ondartta
zijband

Fig. 1.13.
a. Frequentiespectrum
met signalen van 0
b. Frequentiespectrum
onderdrukking van
den.

bij modulatie
... 5 MHz.
bij gedeeltelijke
een der zijban-

draag golf

5 MHz

5MHz

Zij band

r

; in da zandar ondar.
; dnjkta zijband ■
fraguantiat
'praagdolf
t.iSMHz^

b

5 MHz

In fig. I. 13b is aangegeven op welke wijze deze onderdrukking plaats
vindr. Van de. onderste zijband wordt boven 1,25 MHz alles onderdrukt.
Door de onderdrukking ontstaat een zekere vervorming, welke echter
binnen redelijke grenzen kan worden gehouden, indien men de doorlaat-
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karakteristiek van de ontvanger een bepaalde vorm geeft. Hierop komen
wij nog terug.

10. MODULATIE VAN HET GELUID
Behalve het videosignaal en de synchronisatie-impulsen moet ook het
geluid worden doorgegeven. Het geluid wordt volgens de CCIR-norm
frequentie-gemoduleerd op een draaggolf, welke 5,5 MHz hoger ligt dan
de beelddraaggolf. Het door het geluidssignaal ingenomen spectrum
sluit dus aan bij het door het beeldsignaal ingenomen frequentiespectrum.

Ij

I
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il

f T

63

61

60,7

62.25
betiddraaggolf

1

pii

_____ l!

64

65

67

66

brvrdte van tin hanaa^ .7 MHz

draay lgo</

Fig. I.14a.
Door een zender in kan. 4
(b.v. Lopik) in beslag geno
men frequentiespectrum.

Het totale door een TV-zender uitgezonden spectrum ziet eruit zoals
in fig. I. 14a is aangegeven. De afstand tussen geluidsdraaggolf en beeld
draaggolf is 5,5 MHz. De totale bandbreedte is 7 MHz. Links ligt op
een afstand van 1,5 MHz de geluidsdraaggolf en rechts op l,25?MHz
de beelddraaggolf van de buurkanalen. Om van deze draaggolven geen
hinder te ondervinden worden in de ontvanger filters opgenomen, welke
deze draaggolven onderdrukken.

Fig. I.14b.
Ligging van geluid- S,c
en beelddraaggolven
in de UHF band.

726.75

727.25
bttlddraaggolf

732.75
gahiiddraaggolt

735.

11

(MHz)

De kanalen in de UHF-band hebben een onderlinge afstand van 8 MHz.
Daar is de onderlinge ligging van geluids- en beelddraaggolven zoals
getekend in fig. I. 14b. De afstand hier bedraagt 2,5 MHz.
Wanneer het geluid frequentie-gemoduleerd wordt, kan de ontvanger
worden gebouwd volgens het interdraaggolf-systeem (intercarrier-system).
Bij dit type ontvanger worden het beeld- en geluidsignaal tot na de
detector of de videoversterker gezamenlijk versterkt. Wanneer het geluid
amplitude-gemoduleerd is, is dit echter niet mogelijk. Men bouwt de

Y1

ontvanger dan volgens het z.g. „split-sound system”. Het m.f. geluids
signaal wordt bij dit systeem direct achter de kanaalkiezer afgenomen en
afzonderlijk versterkt.

11. SYSTEMEN
In het voorgaande werd uitgegaan van de CCIR-norm, ook wel Gerbernorm genoemd. Deze norm voor de uitzending van TV-signalen werd
in 1950 te Genève opgesteld door het Comité Consultative International
des Radiocommunications (CCIR).
Nederland, West-Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal
en de Scandinavische landen aanvaardden de CCIR-B-norm, Frankrijk
de E-norm en Groot-Brittannië de A-norm, terwijl België twee systemen
aanhield (C en F), deels gebaseerd op het Franse, deels op het Nederlandse
systeem. Voor uitzending in de UHF-kanalen heeft Groot-Brittannië de
CCIR-I-norm aanvaard.
Degenen die eventueel belang hebben bij ontvangst van een ander dan het
CCIR-B-systeem en daarvoor hun ontvanger willen ombouwen, vinden in
tabel I de belangrijkste gegevens.

11. 1. Beeldfrequentie
Bij alle Europese systemen is het aantal beelden 25 per seconde. Door de
interliniëring is de rasterfrequentie 50 Hz.
11. 2. Aantal lijnen
Het aantal lijnen bepaalt de fijnheid van het beeld. Hoe meer lijnen
er zijn, des te fijner is de structuur. Een groot aantal lijnen heeft echter
het nadeel dat de bandbreedte groter moet worden.
Bij een groter aantal lijnen en eenzelfde beeldfrequentie moet immers
een bepaalde lijn in een kortere tijd worden geschreven. Daardoor wordt
de periodetijd van de zwart-wit-variaties kleiner en de videofrequentie

hoger.
11. 3. Hoogste videofrequentie
De bandbreedte van het videosignaal is evenredig met het aantal lijnen.
De Franse zenders hebben daarom de grootste bandbreedte.
11. 4. Beeldmodulatie
De beeldmodulatie kan positief en negatief zijn. De modulatie noemen
we positief, wanneer de draaggolf-amplitude maximaal is voor wit. Volgens
de CCIR-normen B en D o.a. is de modulatie negatief.

11. 5. Geluidsdraaggolf
De geluidsdraaggolf wordt aan de rand van de beeld-zijband geplaatst,
Het frequentieverschil tussen beeld- en geluidsdraaggolf is daarom afhankelijk van de voor het systeem geldende r.f.-bandbreedte.
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11. 6. Signaalniveau
Bij de modulatie worden het beeldsignaal en de synchronisatiesignalen
op verschillende niveaus ondergebracht, zodat zij aan de ontvangzijde
gesplitst kunnen worden. Deze verdeling is afhankelijk van het gekozen
type modulatie (negatief of positief). Bij de CCIR-normen B en D liggen
de onderdrukkingsimpulsen op 75% (het z.g. „zwarter dan zwart” niveau).
Bij de modulatie laat men zwart nl. niet met 75% corresponderen, maar
met ca. 69%. Er is dus een zekere afstand tussen de zwarte gedeelten
in het beeld en het zwartniveau, hetgeen goed waar te nemen is, wanneer
men het videosignaal na de detector van een ontvanger op de KSO bekijkt
(afb. I. 12a).

Afb. I. 12.a. Het van het r.f. signaal
(boven) afgeleide videosignaal met
lij.jn- en onderdrukkingsimpulsen.
’

12. GEBRUIKTE FREQUENTIEBANDEN
De TV-zenders zijn ondergebracht in de banden I, III, IV en V. (Band II
is de FM-geluidsomroepband.) Deze banden zijn als volgt in kanalen
onderverdeeld:

Band I: Kanaal 2
Band III: Kanaal 5
Band IV: Kanaal 21
Band V: Kanaal 38

t/m 4 ( 41 ... 68 MHz)
t/m 11 (174 ... 223 MHz)
t/m 34 (470 ... 585 MHz)
t/m 81 (606 ... 960 MHz)

De frequenties boven 790 MHz (kan. 61 ... 81) zijn voorlopig nog niet
gereserveerd. De kanalen 35, 36 en 37 liggen in de frequentieband 585 ...
606 MHz, waarin zowel zenders voor luchtvaartnavigatie als voor omroep
kunnen werken. De voor ons land en België van belang zijnde zenders
zijn in tabel II vermeld.
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TABEL II
VOOR NEDERLAND EN BELGIË VAN BELANG ZIJNDE
TV-ZENDERS
Kan.

Zender

Progr.

Beeld
MHz

Geluid
MHz

kW
erp

2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
10
11

Aalter-Ruiselede
Oldenburg
Luik
Lopik
Roermond
Smilde
Goes
Markelo
Dudelange
Waver
Hamburg
Langenberg
Den Helder
Waver
Anlier

BRT
NDR-I
RTB
NTS-I
NTS-I
NTS-I
NTS-I
NTS-I
Lux.
RTB
NDR-I
WDR-I
NTS-I
BRT
RTB

48,25
48,25
55,25
62,25
175,25
182,25
189,25
189,25
189,25
196,25
203,25
203,25
210,25
210,25
217,25

53,75
53,75
60,75
67,75
180,75
187,75
194,75
194,75
194,75
201,75
208,75
208,75
215,75
215,75
222,75

100
100
100
100
50
40
5
30
100
100
100
100
1
100
10

F 8A
F 11

Rijsel
Rijsel

RTF
RTF

185,25
203,45

174,10
214,60

320
400

21
22
24
24
25
26
27
29
31
32
32
32
37
39
40
41
42
44
45
46
47
50
53
53
54
55
55

Munster
Wuppertal
Aken
Lingen
Dortmund
Bonn
Lopik
Düsseldorf
Roermond
Goes
Munster
Bremen
Aken
Wieringen
Hamburg
Lingen
Bremen
Hannover
Wieringen
Kleef
Smilde
Monschau
Dortmund
Aurich
Markelo
Düsseldorf
Oldenburg

ZDF
ZDF
WDR-I
ZDF
ZDF
ZDF
NTS-II
ZDF
NTS-II
NTS-II
WDR-I
ZDF
ZDF
NTS-I
ARD
NDR-I
ARD
ARD
NTS-II
WDR-I
NTS-II
ARD
ARD
NDR-I
NTS-H
ARD
NDR-I

471,25
479,25
495,25
495,25
503,25
511,25
519,25
535,25
551,25
559,25
559,25
559,25
599,25
615,25
623,25
631,25
639,25
655,25
663,25
671,25
679'25
703,25
727,25
727,25
735,25
743,25
743,25

476,75
484,75
500,75
500,75
508,75
516,75
524,75
540,75
556,75
564,75
564,75
564,75
604,75
620,75
628,75
636,75
644,75
660,75
668,75
676,75
684,75
708,75
732,75
732,75
740,75
748,75
748,75

250
100
200
500
250
100
1000
500
500
500
250
500
500
300
500
400
500
500
300
500
1000
500
500
250
30
330
400

Gebruikte afkortingen:

ARD = Duitsland III - BRT = Belgische Radio en Televisie (Vlaams
progr.) - Lux. = Luxemburg - NDR = Nord-Deutsche Rundfunk NTS = Nederlandse Televisie Stichting - RTB = Radiodiffusion et
Television Beige (Waals progr.) - RTF = Radiodiffusion et Television Franpaise - WDR = West-Deutsche Rundfunk - ZDF = Zweites
Deutsches Fernsehen.
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HOOFDSTUK II

BLOKSCHEMA’S

1. INLEIDING
In hfdst. I is besproken op welke wijze met het videosignaal en de zaag
tandvormige afbuigstromen een beeld wordt opgebouwd. Vanzelfsprekend
is er, schakeltechnisch gezien, heel wat voor nodig om met het kleine, in de
antenne geïnduceerde signaal:

Een afbuiging te verkrijgen, welke synchroon met de beeldaftasting
aan de zenderzijde verloopt en welke bovendien zoveel mogelijk onaf
hankelijk is van stoorsignalen.
b. Een beeld op te wekken dat het juiste contrast en de juiste intensiteit
heeft, m.a.w. een beeld, dat zoveel mogelijk de werkelijkheid aan de
zenderzijde benadert.
c. Een onvervormde geluidsweergave te verkrijgen uit de frequentie-gemoduleerde geluidsdraaggolf, welke 5,5 MHz hoger ligt dan de beelddraaggolf.
Daar er drie informaties (beeld, geluid en synchronisatie) tegelijk wor
den ontvangen, moeten deze worden gescheiden, zodat beeldbuis, luidspreker
en afbuiggeneratoren alleen de voor hen bedoelde signalen krijgen toege
voerd.

a.

Door deze scheiding wordt voorkomen, dat:

a. Synchronisatie-impulsen of geluid in het beeld komen;
b. Synchronisatie-impulsen of videosignalen in geluid worden omgezet;
Lijn- en rasteroscillator door andere dan de synchronisatie-impulsen
worden gestuurd. (Daar het synchronisatie-signaal lijnimpulsen voor
de lijnoscillator en rasterimpulsen voor de rasteroscillator bevat, moet
het synchronisate-signaal, nadat het gescheiden is van beeld en geluid,
worden gesplitst.)
De scheiding van de signalen wordt verkregen door de toepassing van
selectieve versterkers en filters, of.door een versterkerbuis zo in te stellen,
dat het ongewenste signaal buiten de roosterruimte valt. Het blokschema,
dat voor elke TV-ontvanger geldt, zien we in fig. II. 1.
Het signaal komt via de r.f.-versterker in de m.f.-versterker terecht, waar
het tevens wordt geselecteerd. Het in de videodetector gedetecteerde signaal
belandt vervolgens in de videoversterker, waar (ervoor of erna) het ge
luidssignaal wordt afgenomen, dat dan de geluidsdetector doorloopt en
na a.f.-versterking wordt weergegeven door de luidspreker. Het beeldscherm
komt op de katode (of het rooster) van de beeldbuis. De synchronisatiesignalen worden vanaf de videoversterker aan de synchronisatiescheider en
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Fig. 11.1.
Eenvoudig blokschema van een TV ontvanger.
vervolgens (gescheiden) aan de afbuiggeneratoren toegevoerd.
Uiteraard verkrijgen we met dit blokschema een te gering inzicht in de
werking van de TV-ontvanger, om met enig succes aan het apparaat te
kunnen werken. Daarom zullen we in dit hoofdstuk ingaan op uitgebreidere biokschema’s, die de opzet aangeven van ontvangers in de verschillende prijsklassen.
Deze onderverdeling geldt bij benadering voor alle merken. Wanneer de
lezer dan ook deze biokschema’s begrijpt, zijn we een eind in de goede
richting.
Het verschil in apparaten in de verschillende prijsklassen is vooral gelegen
in:
a. Eenvoudiger bediening door automatische instellingen;
b. Enkele speciale technische snufjes, zoals onzichtbaar gemaakte overgangen tussen de lijnen, afstandbediening, een geringere gevoeligheid
voor stoorsignalen e.d.;
c. Een luxueuzere uitvoering van de behuizing.

Overigens zal de lezer begrijpen, dat deze indeling niet aan scherpe
grenzen is gebonden.

2.

BLOKSCHEMA STANDAARDONTVANGER

2. 1. UHF-kauaalkiczer
Een kanaalkiezer heeft de volgende functies:
1. Het versterken van de signalen in het gewenste kanaal.
2. Het onderdrukken van spiegelsignalen. De veraf-selectiviteit is dus
e$n belangrijke eigenschap.
3. Het opwekken van het m.f.-signaal.
In principe zou het mogelijk zijn één kanaalkiezer te gebruiken, dus
zowel voor VHF als UHF. In de praktijk geeft dit moeilijkheden vanwege
de verschillende kringconstructies. In het UHF-gebied zijn de frequenties
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nl. dermate hoog, dat met leidingen wordt afgestemd. Overigens zijn
er in Duitsland al gecombineerde VHF/UHF kanaalkiezers ontwikkeld,
voorzien van variabele afstemcondensatoren voor continue afstemming
van de banden I, III, IV en V.

a. De ontvangeringang
De eerste buis in de UHF-kanaalkiezer wordt asymmetrisch gestuurd
(fig. II. 2 achterin het boek).
Daar men er bij de constructie van de meeste TV-ontvangers van uitgaat,
dat het antennesignaal via symmetrisch lintlijn of holle buiskabel wordt
toegevoerd, is om twee redenen een transformator tussen de eerste buis
en de antenneklemmen noodzakelijk.
1. De transformator brengt de ingangsweerstand van de buis op een
waarde, gelijk aan de golfweerstand van de antenneleiding. De leiding
is dan goed afgesloten en alle aankomende energie wordt aan de
ontvanger afgegeven.
2. De transformator brengt het asymmetrische gedrag van de buis op een
symmetrisch gedrag. De antenneleiding wordt daardoor symmetrisch
belast.

Wordt de antenneleiding asymmetrisch belast, dan beïnvloedt dit de
eigenschappen van de antenne, o.a. het verloop van het richtingsdiagram.
Wanneer het antennesignaal via een coaxkabel (golfweerstand 75 of 60 fl)
wordt toegevoerd, kan dit uiteraard niet zonder meer op de symmetrische
300 of 240 n ingang worden aangesloten. Tussen deze kabel en de ontvanger moet dan een transformator worden opgenomen, welke 300 of 240 Q
symmetrisch omzet in 75 of 60 II asymmetrisch.

b. Versterker
Het signaal wordt in een speciale triode (PC88 of PC86) versterkt. Deze
buis werkt in roosterbasisschakeling (geaard rooster).
Gestuurd wordt op de katode. Het versterkte signaal wordt afgenomen
van de anode. De geaard-rooster schakeling wordt toegepast, omdat hierbij
de terugwerking van uitgang naar ingang gering is. Het geaarde rooster
schermt anode (uitgang) en rooster (ingang) van elkaar af, zodat de scha
keling niet parasitair kan oscilleren.
c. Oscillatormengtrap
In een oscillatormengtrap (PC93, PC86) wordt een signaal opgewekt, dat
38,9 MHz hoger ligt dan de beelddraaggolf van de zender. In deze buis
wordt tevens gemengd (zelfoscillerende mengtrap).
Ook zijn er UHF-afstemeenheden waarbij antenne- en oscillatorsignaal
samenkomen in een diodeschakeling (1N82A). Door de niet-lineaire
karakteristiek van deze diode worden o.m. som- en verschilfrequenties gevormd.
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Het middenfrequentsignaal uit de UHF-kanaalkiezer wordt via de VHFkanaalkiezer aan de m.f.-versterker toegevoerd. De m.f.-geluidsdraaggolf
ligt op 33,4 MHz, dus lager dan de m.f.-beelddraaggolf (38,9 MHz). Dit
komt doordat de oscillatorfrequentie hoger is dan de signaalfrequentie.
Eén van de trappen van de VHF-kanaalkiezer doet dus bij UHF-ontvangst
dienst als m.f.-versterker. Het voordeel hiervan is bij UHF-ontvangst een
extra trap m.f.-versterking.
Rest ons nog iets te vermelden van de eigenschappen van de UHF-kanaalkiezer.
De versterking
m.f.-uitgangsspanning
Daar onder verstaan we de verhouding ——------------------ ;-----r.f.-ingangsspanning
Deze versterking bedraagt ca. 6 a 9 maal.
De frequentiekarakteristiek
De versterking van de kanaalkiezer is vrijwel constant voor de frequenties
in het kanaal waarop is afgestemd. De bandbreedte is dus groter dan 7
MHz. De doorlaatkromme kan worden opgenomen met wobbulator -fmerktekengenerator en een KSO. In hfdst. VI is een beeldschermopname
hiervan gegeven.
Ruis
De ruis, welke de kanaalkiezer veroorzaakt, kan worden uitgedrukt in een
spanning aan de ingang, welke evenveel signaal geeft als door de ruis
wordt veroorzaakt. De fabrikant drukt de afgegeven ruis meestal uit in
de ruisfactor, welke bij gegeven bandbreedte en ingangsweerstand omge
rekend kan worden in ƒ/¥. Het verband tussen ruisfactor en aantal zzV bij een
bandbreedte van 7 MHz en een impedantie van 240 ohm is als volgt:
De ruisspanning van UHF-kanaalkiezers ligt
in de orde van 10 uV. Om een ruisvrij beeld
te verkrijgen moet de ingangsspanning ca.
ruisspan
ruisfactor
100 maal groter zijn, d.w.z. 1 mV. Een
ning (mV)
ingangsspanning, welke 10 maal groter is dan.
de ruisspanning, is nog juist te accepteren.
1
2,25
De ingangsspanning moet dus minstens 100
pV bedragen; men dient echter te streven
2
3,2
naar 1 mV.
3
3,9
4

4,5

6

5,5
6,3

8
10
20

7,1
10

Daar de onderste grens bepaald wordt door
de ruisspanning van de kanaalkiezer, wordt
uiteraard al het mogelijke gedaan deze te
verminderen.
Transistoren geven wat dit betreft een
aanzienlijke verbetering t.o.v. buizen.
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2. 2. VHF-kanaalkiezer
a. Ingang
De VHF-kanaalkiezer heeft, evenals de UHF-kanaalkiezer, een symmetrische
ingang, welke via een aanpassingstransformator met de asymmetrisch
gestuurde versterkertrap is gekoppeld, zoals in het voorgaande reeds werd
opgemerkt.

b. De versterker
De versterker is een z.g. cascodeschakeling, welke bestaat uit twee in serie
geschakelde trioden van een dubbeltriode (PCC88 of PCC84).
De cascodeschakeling heeft wat de ruis betreft de gunstige eigenschappen
van een triode en wat betreft de versterking en afscherming tussen uitgang
en ingang de eigenschappen van een pentode.
c. Oscillator-mengtrap
Het oscillatorsignaal wordt opgewekt met het triodedeel van een triodepentode (PCF80, PCF82) of (vroeger) met nög een dubbeltriode (ECC81,
PCC85). De oscillatorfrequentie is 38,9 MHz hoger dan de r. f.-beelddraaggolf. In de mengtrap ontstaan de verschilfrequenties; van beide signalen,
zijnde het m.f.-signaal (beeld 38,9 MHz, geluid 33,4 MHz), dat wordt
toegevoerd aan de m.f.-versterker. De VHF-kanaalkiezer is op de AVR
aangesloten. Deze automatische versterkingsregeling is uitgesteld, om
voor kleine signalen geen ongunstige verhouding tussen signaal en ruis
te verkrijgen. De AVR-spanning wordt geleverd door eeni schakeling,
welke wordt gestuurd door de lijnsynchronisatie-impulsen. Daardoor
1
is
de AVR-spanning afhankelijk van de hoogte van cdeze
’
impulsen en
onafhankelijk van het videosignaal.
De belangrijkste eigenschapen van de VHF-kanaalkiezer zijn:

Versterking
Deze is ongeveer 30-voudig en is gedefinieerd als de verhouding

m.f.-uitgangsspanning
r.f.-ingangsspanning
Deze versterking geldt uiteraard bij niet-werkende AVR.

Frequentiekarakteristiek
Deze is vrijwel vlak voor het kanaal (7 MHz breed) waarop is afgestemd.

Ruis
De ruis bepaalt ook hier de minimale ingangsspanning. De ruisfactor is ca.
5, wat dus overeenkomt met ca. 5 pN. De minimale ingangsspanning voor
de VHF-kanaalkiezer is dus ca. 50 /<V (veel ruis). Gestreefd moet worden
naar ca. 500 pN.
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2. 3. M.f.-versterker
De m.f.-versterker heeft de volgende functies:

1. Het versterken van het door de kanaalkiezer geleverde m.f.-signaal;
2. Het uitfilteren van ongewenste signalen, afkomstig van de buurkanalen.
a. Versterking
Om een vervormingsvrije detectie te verkrijgen heeft de videoversterker
een signaal nodig met een top-topwaarde van ca. 3 V. De versterking
tusen antenne en videodetector moet dus aanzienlijk zijn. Het grootste deel
van deze versterking wordt geleverd door de m.f.-versterker. Deze werkt
met drie (soms vier) steile buizen (EF184, EF183, EF80), waarvan de
eerste (en soms ook de tweede) op de automatische versterkingsregeling
is aangesloten, welke regeling niet uitgesteld is. De katodeweerstanden
zijn slechts gedeeltelijk of geheel niet ontkoppeld. Dan zijn nl. de ingangscapaciteiten van de buizen, welke invloed op de kringafstemming en dus
op de doorlaatkromme hebben, minder afhankelijk van variaties in de
steilheid. Dit geldt dus vooral voor de eerste m.f.-buis, daar de instelling
van deze buis en daarmee de steilheid door middel van de AVR afhankelijk
is van de signaalsterkte.

b. Selectie en Nyquistflank
Behalve versterken moet de m.f.-versterker ook selecteren. Onderdrukt
moeten worden:
1. De gel
geluidsdraaggolf
u i d sd ra aggol f van de één kanaal lager liggende zender. Na de
menging is de frequentie hiervan 40,4 MHz (VHF) of 41,4 MHz fUHF).
2. De beelddraaggolf van de één kanaal hoger liggende zender. Na de
menging hiervan is de frequentie 31,9 MHz (VHF) of 30,9 MHz
(UHF).
Met het uitfilteren van deze frequenties zijn we er nog niet. De doorlaatkromme moet, om beeldvervorming te voorkomen, een zeer bepaald verloop
hebben. Dit is noodzakelijk i.v.m. de gedeeltelijk onderdrukte lage zijband
van de zender.
In het m.f.-signaal is dus de hoge zijband gedeeltelijk onderdrukt. De zijbanden zijn immers van plaats verwisseld, omdat de osei 11atorfrequentie
hoger is dan de signaalfrequentie.

Om de beeldvervorming t.g.v. de gedeeltelijke onderdrukking van de onderste
zijband zo gering mogelijk te maken moet de doorlaatkromme verlopen
volgens fig. II. 3. De beelddraaggolf komt op het midden van de z.g.
Nyquistflank te liggen en wordt dus in de m.f.-versterker niet maximaal
versterkt. De geluidsdraaggolf komt op het onderste gedeelte van de
linkerflank te liggen.
De verzwakking van de geluidsdraaggolf is noodzakelijk i.v.m. het opwekken
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van het geluids-m.f.-signaal volgens het in terdraaggolfsysteem. In fig. II. 2
wordt de kromme -door een zeefkring bij 33,4 MHz interdraaggolf omlaag
getrokken. Uiteraard is het een hele toer om de kromme met het verloop
volgens fig. II. 3 zoveel mogelijk te benaderen. Dit verloop wordt m.b.v.
sperkringen en zeefkringen, op verschillende frequenties afgestemde
parallelkringen (staggered tuning) of bandfilters bereikt. Van deze kringen
is niet alleen de resonatiefrequentie, maar ook de juiste demping belangrijk.
De demping van een kring bepaalt immers het verloop van de doorlaat
kromme.
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Fig. II.3. Doorlaatkromme van m.f. versterker.
Uit dit alles blijkt, dat de m.f.-versterker te gecompliceerd is om er zonder
wobbulator en KSO aan te kunnen sleutelen. Heeft men deze instrumenten
niet, dan late men een naregeling achterwege. Bij verreweg de meeste repa
raties is naregeling niet nodig, omdat verstemmingen in de m.f.-versterker,
t.g.v. verlopen condensatoren en verlopen spoelen, slechts weinig optreden.
Ook bij vervanging van buizen is een naregeling meestal overbodig, mits
men dan echter wel buizen van hetzelfde fabrikaat neemt.
Tenslotte nog iets omtrent de afstemming van de ontvanger. Deze dient
zo te worden afgestemd, dat de beelddraaggolf op het midden van de
Nyquistflank ligt. De geluidsdraaggolf ligt dan automatisch goed vanwege
het door de zender bepaalde verschil tussen beeld- en geluidsdraaggolf.
Glijdt de beelddraaggolf langs de Nyquistflank omlaag, dan schuift de
geluidsdraaggolf omhoog $n wordt het geluid sterker. Wanneer de beeld
draaggolf omhoog schuift wordt het geluid minder (fig. II. 4). In beide
gevallen ontstaat er beeldvervorming.
2. 4. Videodetector
In een ontvanger volgens de CCIR-B-norm heeft de videodetector twee
taken, nl.:

a. Detecteren van het videosignaal;
b. Het opwekken van een m.f.-geluidsdraaggolf van 5,5 MHz.
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a. Het detecteren van het m.f.-signaal
Omdat het beeldsignaal amplitude-gemoduleerd is, is de videodetector een
AM-detector. Het uitgangssignaal van de videodetector heeft hetzelfde
verloop als de omhullende van het m.f.-beeldsignaal. De polariteit van
de detectordiode bepaalt of de uitgangsspanning positief of negatief is
gericht.

b.

Omzetten van de frequentie-gemoduleerde
geluidsdraaggolf in 5,5 MHz
Behalve de beelddraaggolf (38,9 MHz) wordt aan de detector ook de ge
luidsdraaggolf (33,4 MHz) toegevoerd. Bij de detectie ontstaat, door het
niet-lineaire gedrag van de diode, menging. Het mengsignaal bevat o.a.
ook de verschilfrequentie van beeld- en geluidsdraaggolf. Deze verschilfrequentie van 5,5 MHz is door de zender bepaald en daarom zeer constant.
Dit signaal van 5,5 MHz is amplitude-gemoduleerd met het videosignaal
en frequentie-gemoduleerd met het geluidssignaal. Het wordt toegevoerd
aan de geluids-m.f.-versterker, waar de amplitude-modulatie door begrenzing
wordt onderdrukt.
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Fig. II.4a. Bij het afstemmen ontstane krommen.
b. Verhouding van de beide draaggolven aan de videodetector ingang.

c. Scheiding van video- en audiosignaal
Daar het uiteindelijk de bedoeling is om beeld en geluid gescheiden
waar te nemen, moet in de weg naar de beeldbuis de geluidsdraaggolf
van 5,5 MHz en in de weg naar de luidspreker het videosignaal onderdrukt
worden. Dit gebeurt d.m.v. sperkringen in de katodeleiding of de anodeleiding van de videoversterker. De correctiespoeltjes in fig. II. 2 reduceren
de invloed, die parasitaire capaciteiten op de frequentie-karakteristiek
hebben. Zonder deze spoeltjes worden de hogere videofrequenties verzwakt.
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2. 5. Videoversterker en sturing van de beeldbuis
Om een beeldbuis zwart te kunnen sturen is een spanning met een toptopwaarde van ca. 60 V vereist. Dit is immers ongeveer de roosterruimte
van de beeldbuis.
Het door de videodetector geleverde signaal wordt daartoe versterkt in
een videoversterkertrap, waarin meestal een pentode, die geschikt is voor
versterking met grote bandbreedte (PL83, PL84), wordt toegepast. Bij
deze versterking en de sturing van de beeldbuis hebben we te maken
met een aantal problemen.

Onderdrukking van de synchronisatie-impulsen en
van het r.f.-geluidssignaal
Het door de detector geleverde videosignaal bevat naast de eigenlijke
beeldinhoud, waarvan het niveau is gelegen nissen 10% en 69% van
de maximale signaalspanning, ook nog de synchronisatie-impulsen gelegen
tussen 75% en 100% en de in de detector ontstane modulatie-produkten,
waarvan het belangrijkste het al genoemde 5,5 MHz FM-geluidssignaal is.
Uiteraard mag alleen het videosignaal de beeldbuis bereiken. De rest moet
dus onderdrukt worden. De versterking, die de videoversterker levert, is
zo groot, dat 69% signaalspanning de beeldbuis afknijpt, zodat het beeld
100% liggen,
zwart is. De synchronisatie-impulsen, die tussen 75 en innn/
’
vallen dus buiten de roosterruimte van de beeldbuis, zodat ze onzichtbaar

a.

zijn.
Het geluidssignaal wordt onderdrukt door in de leiding van videoversterker
naar beeldbuis een op 5,5 MHz afgestemde sperkring op te nemen. Wanneer
deze kring verstemd is, krijgen we „geluid in het beeld”, herkenbaar aan
met de modulatie variërende horizontale donkere strepen.
b. Polariteit van het videosignaal
Het videosignaal moet zodanig aan de beeldbuis worden toegevoerd, dat
zwart werkelijk zwart en wit werkelijk wit is. Wanneer het videosignaal
op het rooster van de beeldbuis komt, dient de polariteit van anode
spanning en roosterspanning van de videoversterker te zijn als in fig. II. 5a
is aangegeven.

Wordt het signaal aangesloten op de katode, dan moet de polariteit van
rooster- en anodespanning zijn zoals in fig. II. 5b is aangeduid. De polariteit
van de roosterspanning van de videoversterker wordt bepaald door de
polariteit van de detectiediode. Het is dus wel van belang, om bij een
eventuele uitwisseling van deze diode geen vergissing te maken.
c. Helderheid
Voor een goed begrip van de helderheid bekijken we de karakteristiek
van de beeldbuis. Wanneer de roosterspanning negatiever t.o.v. de katode
wordt neemt de helderheid af en in de buurt van de afknijpspanning
hebben we zwart.
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Laten we aannemen dat bij een ligging van het videosignaal volgens fig.
II. 6 het beeld prima is. Wat zal er dan gebeuren wanneer de instelling
naar rechts verschuift? De helderheid van het hele beeld neemt toe, zwart
wordt grijs en wit blijft wit. Bij een verschuiving naar links wordt wit grijs
rideobuis

video buis

beeldbuis

Fig. II.5a. Polariteit bij sturing op de Wehneltcilinder.
b. Idem bij sturing op de katode.
en zwart blijft zwart. De instelling van de juiste helderheid is dus belangrijk.
Ze is door de gebruiker instelbaar, omdat de juiste instelling afhankelijk
is van de verlichting van de omgeving. Bij luxueuzere toestellen wordt
de helderheid automatisch m.b.v. een LDR-weerstand geregeld en aange
past aan de helderheid van de omgeving.

1“
wit

O

Fig. 11.6. Sturing van de beeldbuis met het videosignaal.

d. Contrast
Bij de instelling volgens fig. II. 6 ‘hebben we; een zeker contrast tussen
de verschillende niveaus. Wanneer het signaal groter wordt, neemt het
contrast toe.
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Bij een bepaalde amplitude ontstaat er beeldvervorming, omdat donkergrijs
overgaat in zwart en lichtgrijs in wit.
Wanneer het videosignaal kleiner wordt, neemt het verschil tussen de
grijs-variaties af. Het is dan mogelijk dat de overgang van twee naast
elkaar liggende helderheden niet meer merkbaar is. Her contrast is dan
te klein. Het is duidelijk dat, wanneer het contrast is ingesteld, dit onaf
hankelijk moet zijn van variaties in de amplitude van het van de antenne
afkomstige signaal.
De AVR moet dus zodanig werken, dat, ondanks veldsterktevariaties,
het aan de weergeefbuis afgegeven videosignaal constant blijft.
Het contrast kan op verschillende manieren worden ingesteld. In fig. II. 2
wordt de roosterspanning en daarmee de steilheid geregeld. Ook wordt
wel de schermroosterspanning geregeld.
e. De gelijkspanningscomponent
Het videosignaal is een in amplitude variërende gelijkspanning. Behalve
de variatie moet ook de gemiddelde gelijkspanning aan de beeldbuis worden
doorgegeven. Dit kan men doen door de videoversterker als gelijkspanningsversterker uit te voeren. Meestal wordt dit ook gedaan. Bij capacitieve
koppeling kan men echter ook door gelijkrichten van het wisselspanningssignaal de gelijkspanningscomponent weer invoeren m.b.v. de z.g. hersteldiode.
Deze gelijkrichting moet zodanig werken dar de zwartschouder van het
videosignaal op het juiste instelpunt komt, ongeacht de waarde, welke
het videosignaal heeft.

In fig. II. 2 is de ontkoppelcapaciteit in de katodeleiding omschakelbaar.
Wanneer men een kleinere capaciteit inschakelt, bevoordeelt men de
hoge frequenties t.o.v. de lage, waardoor het beeld scherper wordt.
2. 6. Geluids m.f.-versterker
De videodetector levert, behalve het videosignaal, ook nog <een signaal
van 5,5 MHz, dat frequentie-gemoduleerd is met het geluid eni amplitudegemoduleerd met het videosignaal. De m.f.-versterker voor het geluid
wordt, evenals bij een FM-ontvanger, zodanig gedimensioneerd, dat de
amplitude-modulatie door begrenzing in één of meer m.f.-buizen wordt
onderdrukt. De amplitude-modulatie, welke soms overblijft, manifesteert
zich als de z.g. „intercarrierbrom” welke wordt veroorzaakt door de rasterimpulsen (50 Hz). Deze zijn m.b.v. een filter te onderdrukken.
In een FM-detector wordt het FM-signaal gedetecteerd en verder op
de gebruikelijke wijze in een span nings versterker en een eind trap ver
sterkt. De bandbreedte van de geluids-m.f.-versterker bedraagt 150 kHz.
2. 7. Synchronisatiescheider
De scheiding van het totale synchronisatiesignaal van de rest heeft plaats
door oversturing van een versterkerbuis. Het totale signaal wordt zodanig
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tussen rooster en katode aangelegd, dat alleen de synchronisatie-impulsen
in de roosterruimte vallen.
In fig. II. 2 is de buis afgeknepen door een uit de beeldeindtrap afkomstige
gelijkspanning. Deze is toegevoerd aan de katode van de buis voor de
synchronisatiescheiding. De kleine roosterruimte verkrijgt men ook wel
door een lage schermroosterspanning. In fig. II. 7 is het principe van de
begrenzing aangegeven.

Fig. II.7. Het verkrijgen van de synchronisatie-impulsen. Het videosignaal valt buiten
de roosterruimte.

Alleen de synchronisatie-impulsen veroorzaken een anodestroom en dus
uitgangsspanning. Op de anode van de synchronisatiescheider zijn dus
raster- en lijnimpulsen aanwezig. De rasterimpulsen worden via een
laagdoorlaatfilter, waarin de lijnimpulsen worden onderdrukt, aan de
rasteroscillator toegevoerd. De lijnimpulsen worden via een hoogdoorlaatfilter, waarin de rasterimpulsen worden onderdrukt, aan de lijnoscillator
toegevoerd. De lijnimpulsen en de rasterimpulsen beïnvloeden de rasteroscillator resp. lijnoscillator dus niet.

2. 8. Rasteroscillator en rastereindtrap
De frequentie van de door de synchronisatiescheider afgegeven raster
impulsen bedraagt 50 Hz. De rasteroscillator, meestal een z.g. blokkeeroscillator, moet m.b.v. deze rasterimpulsen in een frequentie van 50 Hz
worden gedwongen. De rasteroscillator wordt daarom gesynchroniseerd
met de door de synchronisatiescheider geleverde rasterimpulsen. I.v.m.
de interliniëring is tussen synchronisatiescheider en rasteroscillator een z.g.
integrator geschakeld. Door het verschil in ligging van de lijnimpulsen
in de opeenvolgende rastersignalen is de interliniëring gewaarborgd.
Om de synchronisatie mogelijk te maken moet de eigen frequentie van
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de rasteroscillator lager zijn dan 50 Hz. In ongesynchroniseerde toestand,
dus b.v. bij afwezigheid van een zendersignaal, moet daarom het beeld
van beneden naar boven lopen. Het door de rasteroscillator geleverde
signaal moet uiteindelijk een zaagtandstroom in de verticale afbuigspoel
veroorzaken, zodat de afbuiging lineair is.
Om dit te verwezenlijken moet de roosterspanning van de rastereindtrap
op een bepaalde manier verlopen. Dit wordt o.a. door tegenkoppeling
vanaf de anode bereikt.
In de anodeleiding van de rastereindtrap is een transformator opgenomen,
waarmee de zaagtandstroom wordt toegevoerd aan de spoelen voor de
verticale afbuiging. Parallel aan de primaire van de rasteruitgang is een
VDR-weerstand geschakeld, welke een stabiliserende invloed op de raster
amplitude (dus beeldhoogte) heeft.
2. 9. Fazediscriminator en lijnoscillator
De lijnoscillator wekt een sspanning op, die de lijneindbuis op het juiste
----------------- 1 in de beeldbuis Op |ieü jujsce
moment blokkeert, zodat de“ elektronenstraal
moment terugslaat. Om dit het geval te doen zijn moet de lijndiscriminator
een signaal leveren dat, wat frequentie en faze betreft, overeenkomt met de
lijnimpulsen van de zender.
De lijnimpulsen worden niet direct.aan de lijnoscillator toegevoerd, maar
beïnvloeden de lijnoscillator via de fazediscriminator. Hierdoor wordt
bereikt, dat de lijnoscillator minder gevoelig voor stoorsignalen wordt. Het
gedrag van de lijnoscillator kan worden vergeleken met een vliegwiel,
dat moeilijk uit een bepaalde toestand is te brengen.

De werking vah faze discriminator en lijnoscillator is in principe als volgt:
De lijnimpulsen uit de synchronisatiescheider, uiteindelijk geleverd door de
zender, en de impulsen uit de lijneindtrap (afkomstig van de lijnoscillator)
worden met elkaar in de fazediscriminator vergeleken. Zijn de frequenties
gelijk, maar is er een fazeverschuiving, waardoor de impulsen niet samen
vallen, dan wordt door de faze discriminator een gelijkspanning geleverd.
Deze gelijkspanning beïnvloedt de instelling van de lijnoscillator en regelt
deze bij, tot de impulsen van de lijnoscillator samenvallen met de impulsen
van de synchronisatiescheider.
Zijn de frequenties niet gelijk, dan wordt een wisselspanning geleverd,
waardoor de lijnoscillator wordt gevangen, wanneer het frequentieverschil
tussen de lijnimpulsen van zender en ontvanger niet te groot is.
In fig. II. 2 is de lijnoscillator een z.g. blokkeeroscillator, die wordt gevormd
door een triode en een transformator. In de roosterleiding is een kring
opgenomen, die op 18,8 kHz is afgestemd. Deze kring heeft een stabilise
rende invloed op de frequentie.
De belangrijkste eigenschap van de lijnoscillator en de fazediscriminator
is het vangbereik.
Het vangbereik is het frequentiegebied waarbinnen de lijnoscillator door
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de faze discriminator en de synchronisatie-impulsen in de juiste pas wordt
gehouden. Een praktische waarde is b.v. ca. 300 Hz.
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Fig. II.8. Het vangbereik is 600 Hz, het houdbereik 1 kHz.
Wanneer dus de eigen frequentie van de lijnoscillator, d.w.z. de frequentie
die hij bij afwezigheid van regelspanning aan zou nemen, minder
dan 300 Hz afwijkt van 15625 Hz, dan wordt hij gevangen. Is hij eenmaal
gevangen, dan kan de eigen frequentie meer dan 300 Hz afwijken zonder
dat hij uit de pas raakt. Het houdbereik is dus groter dan het vangbereik
(fig. II- 8).
2. 10. Lijneindtrap
De lijneindtrap zou men een schaap met vijf poten kunnen noemen, omdat
hij drie bijzonder moeilijke functies vervult. Door deze overbezetting
is hij dikwijls overspannen en hij is het zorgenkind van de service-technici.
Is er iets mis, dan wordt bij voorbaat de lijneindtrap verdacht.
De lijneindtrap heeft de volgende functies:

1. Hij levert de afbuigspanning van de juiste vorm en amplitude aan
de spoelen voor de horizontale afbuiging.
2. Hij levert de EHS voor de beeldbuis.
3. Hij levert een gelijkspanning, welke in serie met de gelijkgerichte
netspanning komt te staan. De op die manier verhoogde spanning
wordt gebruikt als voedingsspanning voor de lijneindtrap.
De lijneindtrap wordt gestuurd door de lijnoscillator. De afgegeven
stroom verloopt zaagtandvormig. In de anodeleiding is de lijnuitgangstransformator opgenomen, waarmee deze stroom wordt opgetransformeerd.
Deze opgetransformeerde stroom gaat door de afbuigspoelen en geeft,
wanneer ze het juiste verloop heeft, een lineaire afbuiging in horizontale
richting.
De EHS wordt als volgt opgewekt:
Tijdens de terugslag van de zaagtand ontstaat een hoge inductiespanning
op de anode van de lijneindbuis, welke ca. 8 kV bedraagt. Na optrans
formeren en gelijkrichten m.b.v. de hoogspanningsdiode wordt de hoog35

spanning verkregen, welke ca. 16 kV bedraagt.
De kabel van de hoogspanningsdiode naar de beeldbuis doet dienst
als afvlakcondensator. Door de kabel een bepaalde lengte te geven (oprollen)
wordt de vereiste capaciteit verkregen.
De gloeidraad van de hoogspanningsdiode (DY86, DY87) wordt niet
uit het net gevoed, maar door een koppelwikkeling om het been van
de lijnuitgangstransformator.
De verhoogde voedingsspanning wordt opgewekt m.b.v. de z.g. spaar- of
„booster”-diode (PY81, PY83, PY88) en de boostercondensator. Vanwege
de hoge spanningen welke in het lijngedeelte voorkomen, wordt de gehele
schakeling in een metalen kooi geplaatst, die tevens als afscherming
dient voor de hogere harmonischen van de lijnfrequentie. Deze worden
dus niet uitgestraald. Het blijkt dat, vanwege de hoge spanningen en
zware belasting, in het lijngedeelte van de TV-onrvanger de meeste fouten
voorkomen.

2. 11. Automatische versterkingsregeling
De AVR-schakeling wekt een regelspanning op, welke wordt toegevoerd
aan m.f.- en r.f.-trappen. De versterking van deze trappen past zich zo
aan, dat de sruurspanning voor de videobuis nagenoeg constant blijft.
De AVR-spanning mag niet worden beïnvloed door variaties in de ge
middelde spanning van het videosignaal en moet zoveel mogelijk onafhan
kelijk zijn van stoorsignalen. Dit wordt bereikt door de AVR-spanning
af te leiden van de hoogte van de lijnimpulsen of van het zwartniveau.
In de tijd buiten de duur van de lijnimpulsen is de AVR-detector gesperd.
De AVR-detector in fig. II. 2 is een pentode.
Aan het stuurrooster wordt het complete videosignaal toegevoerd. De
anode krijgt geen constante negatieve spanning, maar wordt verbonden
met de lijneindtrap. Op de anode van de regelbuis komen daardoor positieve
spanningsimpulsen te staan, zodat er alleen stroom kan lopen gedurende
de tijd van de lijnimpulsen.
De aan het rooster toegevoerde spanning veroorzaakt dus alleen stroom
gedurende de lijnimpulsen. Hoe groter het videosignaal, des te meer
anodestroom loopt er en des te meer wordt de condensator russen anode
en aarde opgeladen.
Deze negatieve spanning wordt toegevoerd aan de te regelen buizen
in r.f.- en m.f.-gedeelte. Hoe groter de negatieve spanning, des te minder
is de versterking. De regeling probeert dus de videospanning op de
katode van de beeldbuis constant te houden.

2. 12. Voeding
Het voedingsgedeelte heeft twee taken:
1.. Het moet de gloeidraadketen voorzien van gloeistroom.
2. Het zorgt voor de vereiste voedingsspanning, met behulp waarvan
de verschillende buizen worden ingesteld.
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De gloeidraden van de buizen zijn in serie geschakeld. Is de vereiste span
ning lager dan 220 V, dan wordt een weerstand in serie geschakeld.
Om onderlinge beïnvloeding via de gloeidraadleiding te voorkomen zijn
bij bepaalde buizen ontkoppelcondensatoren en smoorspoeltjes opgenomen.
Voor het opwekken van de gelijkspanning wordt een silicium-diode toe
gepast. In serie met deze diode staat een beveiligingsweerstand, welke
voorkomt dat de diode wordt vernield door smalle, maar hoge pieken in
de netspanning. De spanningen voor de verschillende trappen zijn d.m.v.
RC-filters ontkoppeld. Soms is een smoorspoel opgenomen.
Het voedingsgedeelte wordt verder nog door verschillende smelrveiligheden
beveiligd.

3. UITBREIDING TOT ONTVANGER UIT DE MIDDENKLASSE
Het blokschema van een ontvanger uit de middenklasse telt enkele blokjes
meer dan dat van de standaard ontvanger. Bovendien zijn sommige scha
kelingen wat uitgebreider. In fig. II. 2 is de uitbreiding aangegeven
door arcering.
3. 1. Onderdrukking van storingen
De lijnoscillator is, ondanks de vliegwielschakeling, gevoelig voor sterke
stoorsignalen. Deze gevoeligheid kan worden verminderd door de synchronisatiescheider uit te voeren met b.v. een ECH84. Op het stuurrooster
van het heptodegedeelte wordt het signaal van de videodetector aange
sloten; op het derde rooster komt het signaal van de anode van de videoversterker. De stoorimpulsen op dit rooster zijn negatief gericht en knijpen
daardoor de buis af, zodat ze geen invloed hebben op de anodespanning.
In het triodegedeelte wordt nog begrensd.
3. 2. Lijnoscillator
In plaats van een blokkeeroscillator wordt veelvuldig een sinusgenerator
met reactantiebuis gebruikt. Deze schakeling blijkt nog ongevoeliger voor
stoorsignalen te zijn. De sinusgenerator wordt gevormd door een buis
met een kring.
De reactantiebuis gedraagt zich als een capaciteit, waarvan de waarde
afhankelijk is van de regelspanning, welke hij uit de fazediscriminator
krijgt toegevoerd.
Daar de reactantiebuis parallel aan een gedeelte van de kring van de sinusoscillator staat, beïnvloedt de regelspanning d.m.v. de reactantiebuis de
frequentie van de sinusoscillator.
j moet uiteraard worden
De door de sinusoscillator afgegeven spanning
de‘ lijneindtrap te verkrijgen.
vervormd om de juiste sturing van d
3. 3. Automatische beeldbreedteregeling
In het blokschema volgens fig. II. 2 is de beeldbreedte afhankelijk van de
netspanning. Deze afhankelijkheid kan worden verkleind, wanneer de ver-
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sterking van de lijneindtrap tegengesteld verloopt aan de netspanning.
Wanneer de netspanning afneemt vergroot men dus automatisch de ver
sterking van de lijneindtrap. Het hart van de schakeling waarmee dit wordt
gedaan, is een VDR-weerstand. Deze VDR-weerstand heeft een nietlineaire stroom/spanning-karakteristiek en kan daarom als gelijkrichter
worden gebruikt.
Wanneer de spanning in de lijnuitgang toeneemt, wordt door de VDRweerstand een meer negatieve spanning opgewekt, welke aan de lijneindbuis wordt toegevoerd. Deze wordt daardoor meer negatief ingesteld, zijn
versterking neemt af en de toename van de lijnuitgangsspanning wordt
dus tegengekoppeld.
3. 4. Onderdrukking van de inschakeJbroni
Het gebrom en geratel, dat gedurende het opwarmen uit de luidspreker
komt, wordt veroorzaakt door de ca. 20 seconden langere opwarmtijd
van de boosterdiode.
Zolang de katode van de boosterdiode nog niet emitteert, kan de lijn
eindtrap niet werken, omdat de anodespanning van deze trap via de
boosterdiode wordt toegevoerd. Er kan dus geen beeld verschijnen. De
buizen in het r.f.-, m.f.- en a.f.-gedeelte emitteren intussen al volop. Daarbij
komt, dat sommige van deze buizen slechts een kleine negatieve roosterspanning hebben, omdat de regelschakeling evenmin werkt, zolang er geen
impulsen uit de lijneindtrap komen. De binnengekomen signalen worden
dus volop versterkt en daarom kan men gedurende het opwarmen van
de boosterdiode een van de rasterimpulsen afkomstig geratel horen. Verder
kan de laatste buis van de beeld-m.f.-versterker door de nog te grote m.f.signaalspanning worden overbelast.
Een methode om brom en overbelasting te voorkomen is het tijdelijk
„dichtdrukken” van een buis in de m.f.-versterkers voor beeld en geluid.
Gedurende het opwarmen wordt daarom een negatieve spanning tussen
rooster en katode van deze buizen aangesloten. Vanzelfsprekend moet deze
negatieve instelling automatisch worden opgeheven zodra de boosterdiode
werkt. In fig. II. 2 is het principe aangegeven. Als de boosterdiode niet
werkt staat op de lijneindtrap geen spanning en hét knooppunt van diode
en weerstanden is negatief. Werkt de boosterdiode, dan wil het knooppunt
positief worden. De diode gaat dan geleiden zodat het knooppunt ca. nul
volt wordt.

3. 5. L<jnenvrü beeld
De lijnstructuur is normaal goed zichtbaar. Door de elektronenstraal snel
een klein beetje op en neer te laten gaan wordt het hele scherm als het
ware beschreven. In fig. II. 9 is hiervan het principe aangegeven. De
frequentie waarmee de elektronenstraal wordt gestuurd moet hoog zijn
t.o.v. 15625 Hz en bedraagt 13,56 MHz. Dit signaal wordt opgewekt door
een kristaloscillator, en toegevoerd aan een in het afbuigjuk ondergebrachte
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Fig. II.9.
a. De lijnstructuur is goed zichtbaar.
b. Door de elektronenstraal snel heen en weer te laten gaan verdwijnt de lijnstructuur.
wikkeling. Omdat een lijnenvrij beeld een vermindering van de beeld
kwaliteit kan veroorzaken is de kristaloscillator uitschakelbaar.

4. UITBREIDING TOT ONTVANGER UIT DE LUXE KLASSE
Voor de luxe ontvanger komen er opnieuw enkele blokjes bij, welke in fig.
II. 2 dubbel gearceerd zijn aangegeven.
4. 1. Rasterimpulsversterker
De door de synchronisatiescheider geleverde rasterimpulsen worden niet
direct, maar via een versterker en begrenzertrap met een PC92 aan de
rasteroscillator afgegeven. Daardoor wordt de synchronisatie van de rasteroscillator strakker. Bij afwezigheid van stuursignaal is de buis afgeknepen
door een positieve spanning op de katode.
4. 2. Automatische afstemming
Deze schakeling zorgt er voor dat de afstemming altijd goed is. Bij
een afwijking van de middenfrequentie worden de UHF- en VHF-oscillator
automatisch nageregeld.
Het principe van de regeling is als volgt:
De schakeling is aangesloten op de m.f.-versterker en bestaat uit een versterkertrap met een EF80. Deze stuurt een discriminatorschakeling, welke
is afgestemd op 38,9 MHz. Wanneer de m.f.-beelddraaggolf hiervan af
wijkt geeft de discriminator een gelijkspanning af, waarvan de polariteit
afhangt van de richting van de afwijking. Deze gelijkspanning wordt toe
gevoerd aan een in de oscillatorkring opgenomen capaciteitsdiode, welke
de oscillator naregelt.
Wanneer de afstemming in deze apparaten ook door de gebruiker instelbaar
is wordt de aan de capaciteitsdiode toegevoerde gelijkspanning geregeld.
4. 3. Automatische regeling van de helderheid
M.b.v. een fotoweerstand of een fotodiode, waarvan de sperweerstand
afhankelijk is van de sterkte van het opvallende licht, kan de helderheid
van het beeld automatisch door de lichtsterkte van de omgeving worden
geregeld. Wanneer de lichtsterkte in de omgeving van het toestel groter wordt
neemt de weerstand van fotoweerstand of fotodiode af en wordt de instelling
van de videoversterker minder negatief. De helderheid van het beeld neemt
dan toe.

39

5. BLOKSCHEMA 4-NORMEN ONTVANGER
In het voorgaande waren de uiteenzettingen gebaseerd op de veronder
stelling dat er alleen zenders volgens de CCIR-B-norm ontvangen kunnen
worden. Voor het zuiden en het oosten van het land en voor DX-jagers is
het echter wel interessant om te weten welke verschillen er bestaan russen
de ontvangers voor de CCIR-B-norm en ontvangers voor de andere normen.
Vandaar dat we hier het blokschema van een 4-normen ontvanger geven,
waarbij we uiteraard zoveel mogelijk de nadruk op de verschillen willen
leggen.
Met een 4-normen ontvanger bedoelen we een ontvanger welke geschikt
is voor de ontvangst van zenders volgens de CCIR-B-norm, België-Vlaams
(CCIR-C), België-Waals (CCIR-F) en Frankrijk (CCIR-E). De belangrijkste
verschillen van de 4-normen ontvanger t.o.v. een normale blijken uit tabel III
en aan de hand hiervan moet dus de opbouw van een 4-normen ontvanger
te verklaren zijn.

TABEL III

Norm:

beeldmodulatie
geluidsmodulatie
afstand beeld-geluid
aantal lijnen

CCIR-B

CCIR-C

CCIR-F

CCIR-E

(o.a. Neder
land en W.Duitsland)

(BelgiëVlaams)

(BelgiëWaals)

(Frankrijk)

positief
AM

positief
AM

positief
AM

5,5 MHz
625

5,5 MHz
819

11,15 MHz
819

negatief
FM
5,5 MHz
625

Terwille van de overzichtelijkheid zijn de verschilpunten hieronder nog eens
weergegeven:
5. 1. Geluid
Bij ontvangers volgens de CCIR-B-norm wordt het geluid frequentiegemoduleerd. Alleen bij ontvangst van deze zenders is dus het interdraaggolfsysteem mogelijk. Bij de vorige zenders moet het door de kanaalkiezer afgegeven geluidssignaal in een afzonderlijke m.f.-versterker met
kleine bandbreedte worden versterkt, zodat de beeldsignalen onderdrukt
worden en niet tot de audio-detector kunnen doordringen. Beeld en geluid
worden dus afzonderlijk versterkt. De Engelsen noemen dat het „split sound
system”. Bij België-Vlaams en België-Waals moet de afstemming van de
m.f.-versterker voor het geluid 5,5 MHz verschillen van de m.f.-versterker
voor het beeld. Bij ontvangst van een Franse zender bedraagt dit verschil
11,15 MHz. De kringen moeten dus bij overgang op een Franse zender
worden omgeschakeld. In de nieuwere 4-normen ontvangers komt de
afstemming tot stand met capaciteitsdioden. Bij overgang op het Franse
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Fig. II. 10. Blokschema 4-normen ontvanger.

systeem krijgen ze een andere voorspanning, waardoor hun capaciteit en
daarmee de afstemming verandert.
Bij experimenten met een CCIR-B-ontvanger om TV-zenders met AMgeluid op grote afstand te kunnen ontvangen kan men voor de ontvangst
van het geluid gebruik maken van een KG-ontvanger, welke op de betref
fende middenfrequentie wordt afgestemd en los met de uitgang van de
kanaalkiezer wordt gekoppeld. Bij een 4-normen ontvanger wordt ook voor
het CCIR-B-systeem „split-sound” toegepast.
In een extra mengtrap wordt het signaal van de geluids-m.f.-versterker
met dat van de beeld-m.f.-versterker gemengd, zodat een m.f.-signaal van
5,5 MHz ontstaat. Dit wordt versterkt en begrensd in een derde middenfrequentversterker en gedetecteerd in een ratiodetector. De a.f.-versterker
wordt bij ontvangst volgens de CCIR-B-norm dus achter deze ratiodetector
geschakeld.
5. 2. Beeldmodulatie
De beeldmodulatie is bij CCIR-B-zenders negatief, bij de andere zenders
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j van het CCIR-B-systeem
daarentegen positief. Dit betekent dat bij overgang
op een ander systeem tevens de faze van het
1 ‘ videosignaal moet worden
omgekeerd. Dit is heel gemakkelijk re verwezenlijken door de videodetectordiode omschakelaar te maken.
De kans op parasitair oscilleren — door de lange toevoerleidingen naar
de voorzijde van de ontvanger — is dan echter niet ondenkbaar. Dit
bezwaar wordt wel ondervangen door twee buisdioden anti-parallel te
schakelen (katode aan anode) en van de diode, welke niet mag werken, de
gloeispanning te onderbreken. Ook kan een extra versterkertrap worden
ingeschakeld. In deze trap kunnen dan meteen de dioden worden opge
nomen, welke dienen om de stoorsignalen bij positieve modulatie te onder
drukken.
5. 3. Lünfrequentie
Het aantal lijnen bij de Franse norm en bij de België-Waals-norm bedraagt
819.
Bij ontvangst van deze zenders moet de lijnfrequentie daarom worden
verhoogd. Dit kan gebeuren door de kringcondensator te verkleinen.
Deze omschakeling kan automatisch als volgt gebeuren:
In de uitgang van de synchronisatiescheider wordt een kring opgenomen,
welke is afgestemd op 15625 Hz, dus op de lijnfrequentie volgens de
CCIR-B- en C-norm. Door gelijkrichting van het opgewekte spanninkje
kan een volgende trap worden afgeknepen, waardoor een relais in de
anodeleiding van deze buis niet is aangetrokken. Bij ontvangst van een
Frans of Waals programma is de kring nu niet in afstemming en het relais
trekt daarom aan, waardoor de lijnoscillator op de juiste frequentie gaat
werken.
Om ook de juiste beeldhoogte en -breedte bij overgang op een ander
systeem te behouden, worden door dit relais in de betreffende delen ook
andere instelpotentiometers ingeschakeld. Wanneer in de lijnoscillator een
stabiliserende kring is opgenomen, wordt deze ook meegeschakeld.

5. 4. Bandbreedte
Volgens de Franse norm is de bandbreedte 10 MHz. Wanneer men hier
mee rekening wil houden moeten de bandbreedten van m.f.- en videoversterker worden vergroot. Men doet dit echter zelden. Bij ontvangst van
een normaal testbeeld is het verschil wel merkbaar, maar bij ontvangst
van normale uitzendingen is het verschil in kwaliteit niet zo groot.
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HOOFDSTUK III

TESTBEELD EN INSTELLINGEN

De bediening en instelling van een TV-ontvanger is uiteraard een belangrijke zaak. M.b.v. de bedienings- en instelorganen worden immers aan
het beeld de juiste afmetingen, helderheid, focus, enz. gegeven.
De instellingen zijn het nauwkeurigst, wanneer ze worden gedaan met
behulp van het regelmatig uitgezonden testbeeld. Aan de hand van dit
testbeeld is het ook mogelijk de elektrische eigenschappen van de ontvanger
te beoordelen.
Dit zijn b.v.:

a. Verticale en horizontale lineariteit
b. Contrast
Beelddefinitie
d. Focussering
Fazevervorming
f. Interliniëring
Om de mogelijkheden van het testbeeld zoveel mogelijk uit te kunnen
buiten gaan we, alvorens de instellingen te bespreken, eerst eens bekijken,
wat de cirkels, balken, strepen en stippen in het testbeeld betekenen.
1.

TESTBEELD

In afb. III. 1 is het testbeeld gegeven, zoals dit door de NTS wordt uitge
zonden. Dit testbeeld werd afgeleid van en komt vrijwel overeen met
het Amerikaanse RMA-testbeeld (afb. III. 2), dat in 1946 werd vastgesteld.
Grote witte cirkel
Met deze cirkel beoordelen we, of de verhouding russen horizontale en
verticale afbuiging juist is, en of de horizontale en verticale lineariteit
goed zijn.
De cirkel dient ook werkelijk een zuivere cirkel te zijn, en geen ei!
Verder blijkt uit de ligging, of het beeld in het midden van het scherm
staat, hetgeen eventueel is te corrigeren met de metalen vleugels achter
op het afbuigjuk.

Hoekcirkels
De door de niet-lineaire horizontale en verticale afbuiging veroorzaakte
vervorming is het beste merkbaar aan de beeldranden. Deze vervorming
wordt daarom m.b.v. deze cirkels uitgeregeld.
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Afb. 111. 1. Het door de N I S uitgezonden testbeeld.
Afb. III 2. RMA testbeeld.
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Middelpunten

De middelpunten in de cirkel vormige rasters worden gebruikt bij de
instelling van focus en het afbuigsysteem. Een vervorming van deze punten
tot een verticale ellips betekent een vermindering van de weergave in
verticale richting. Evenzo betekent een vervorming tot een horizontale
ellips een vermindering van de weergave in horizontale richting, Vanwege
het niet-lineaire gedrag van buizen en afbuigsysteem is het niet mogelijk
om over het hele scherm een optimale scherpte te verkrijgen.
Verticale strepen (A)
Met deze strepen, welke links, midden en rechts op het beeld voorkomen,
wordt de horizontale lineariteit onderzocht. Het getal 200 in het NTStestbeeld (afb. III. 1) geeft aan, dat er 200 zwart-wit variaties zouden
zijn, wanneer dit raster gedurende een volledige lijntijd zonder onderbreking werd geschreven.
Horizontale strepen (A)
Met deze strepen wordt de verticale lineariteit bekeken. De aanduiding
200 heeft dezelfde betekenis als bij de verticale strepen.

Driehoekjes (C)
de begrenzing van het beeld aan. Ze worden
De witte driehoekjes ge:ven
1
gebruikt bij de instelling van hCu
het ubeeldJ L
binnen
het masker. Het door de
zender uitgezonden beeld heeft een verhouding van 3 : 4. Omdat bij 110°
beeldbuizen hoogte en breedte van het beeldscherm zich verhouden als
4:5, verdwijnen bij deze beeldbuizen dus de driehoeken aan de zijkant,
zijn. Men kan dus
terwijl die aan boven- en onderzijde nog zichtbaar zijn,
zeggen dat een 110° beeldbuis niet breed genoeg is, of dat hij te hoog is.
In het midden van de boven- en onderzijden bevinden zich bovendien
witte kruisen (B) en links en rechts zwarte; deze kruisen moeten eveneens
precies op de maskerrand worden ingesteld.
Cirkelvonnig raster

De kleine concentrische cirkels in de hoekcirkels en in het midden (D)
van het beeld komen overeen met een frequentie van 4 MHz. Met behulp
hiervan kan dus worden bekeken of de bovenste grensfrequentie al dan
niet boven 4 MHz is gelegen. Bij het NTS-testbeeld zijn de concentrische
cirkels alleen in het midden van de grote cirkel aanwezig.

Balken voor contrastinstelling (E)
In de grote cirkel komen twee horizontale en twee verticale balken voor,
welke dienen als hulpmiddel voor de juiste contrastinstelling. De balken
worden elk gevormd door 10 rechthoekjes, waarvan de helderheid afneemt
van wit naar zwart. De contrastregelaar van de ontvanger moet zö worden
ingesteld, dat de rechthoeken zichtbaar en van elkaar te onderscheiden zijn.
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Het eerste blokje van elke balk moet goed wit zijn, het laatste diep-zwart.

Grüs beeldveld (F)
Dit gedeelte rondom de centrale witte cirkel doet eventuele stoorsignalen
van buitenaf (b.v. huishoudelijke apparaten en verbrandingsmotoren) goed
uitkomen. De helderheid moet overal dezelfde zijn.

Wigvormig strepenpatroon (G)
De wigvormige strepenpatronen zijn een optische maatstaf voor de horizontale en verticale beelddefinitie.
In het NTS-testbeeld geven de getallen het aantal zwart-wit variaties in
horizontale en verticale richting aan. Bij het onderste patroon is bovendien
vermeld, wat de overeenkomstige frequentie van de horizontale zwart-wit
wisselingen is. Met behulp hiervan kan dus de totale bandbreedte van de
ontvanger worden bepaald.
Ter oriëntatie is naast de onderste verticale wig ook nog een frequentieschaal in MHz aangebracht (H) (cijfers 3 tot 7). De hoogst uitgezonden
modulatie-frequentie is ongeveer 5 MHz.
De definitie is goed, wanneer 4,5 MHz nog waarneembaar is. De definitie
kan m.b.v. de fijnafstemming zo gunstig mogelijk worden ingesteld.
Om de bandbreedte van de ontvanger juist te kunnen bepalen, is het
echter vereist, dat bij ontvangst geen reflecties optreden, b.v. in de antennekabel of t.g.v. obstakels in de omgeving van de antenne.
De beeldkwaliteit in horizontale richting is afhankelijk van:
a.
b.
c.
d.

De r.f.-doorlaatkromme
De m.f.-doorlaatkromme
Doorlaatkromme videogedeelte
Ligging van de beelddraaggolf op de Nyquistflank

Horizontale balken (J)
M.b.v. deze balken wordt de weergave van de lage videofrequenties ge
controleerd. De doorlaatkarakteristiek is voor het lage gebied (0 . . . 10
kHz) in orde, wanneer deze balken gelijkmatig zwart zijn en er een
scherpe zwart-wit scheiding is. Een afval van de lage frequenties is merkbaar
aan het grijs worden van de rechter gedeelten.
Voor de hogere video-frequenties zijn de blokjes (K) aangebracht. Het
grootste blokje vertegenwoordigt 50 lijnen (video-frequentie 0,6 MHz),
terwijl het kleinste blokje (600 lijnen) overeenkomt met 7,5 MHz.
Diagonalen (L)
Hiermee wordt gecontroleerd of de interliniëring in orde is. In dat geval
moeten de diagonalen strak en recht zijn. Wanneer de lijnen van de opeen
volgende rasters niet tussen elkaar worden geschreven ontstaan trapvormige
diagonalen.
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2. INSTELLINGEN
Een TV-apparaat is een gecompliceerd geheel, vooral in het begin van de
kennismaking. Het is dan ook te begrijpen dat er heel wat af te regelen
en in te stellen is. In het algemeen is het zo, dat de regelorganen, welke
niet aan de voorzijde bereikbaar zijn, alleen opnieuw behoeven te worden
ingesteld wanneer iets in het betreffende gedeelte is veranderd of vervangen.
In het onderstaande willen we het hebben over die instellingen,welke zonder
meer kunnen worden uitgevoerd, en waarvoor dus geen meetapparaten
vereist zijn.
De instellingen verdelen we in:
a. Mechanische instellingen;
b. Elektrische instellingen.

Onder mechanische instellingen verstaan we die instellingen, die dienen
om het beeld in de juiste positie te brengen. De instelorganen hiervoor
behoren bij de beeldbuis; ze zijn daar echter niet vast mee verbonden.
De elektrische instellingen beïnvloeden het beeld via een of andere schake
ling en we kunnen ze dus overal in de ontvanger vinden.
Enkele van de elektrische regelorganen zijn m.b.v. een knop aan de voorzijde
van de ontvanger te bedienen, zoals b.v. helderheid, geluidsterkte en contrast.
Contrast en helderheid worden in eerste instantie optimaal ingesteld m.b.v.
het testbeeld. Afb. III. 3 toont een instelling met te veel contrast. De
contrastregelaar moet dus worden teruggedraaid en eventueel moet ook
de helderheid worden bijgeregeld. Afb. III. 4 toont een flets beeld met
teveel licht. De weergave wordt verbeterd door de helderheidsregelaar
naar links te draaien.
Bij oudere ontvangers waren aan de voorzijde horizontale en verticale
synchronisatie regelbaar, zodat de gebruiker zelf een plotseling optredende
frequentieverandering in de horizontale of verticale synchronisatie na
kon regelen. Een foutieve instelling van de rasteroscillator uit zich in een
horizontale zwarte balk (afb. III. 5), welke van boven naar beneden (te
lage rasterfrequentie) of van beneden naar boven (te hoge rasterfrequentie)
loopt.
Een foutieve instelling van de lijnoscillator is merkbaar aan schuine strepen
(afb. III. 6). De afwijking van de lijnfrequentie vinden we door het aantal
schuine strepen met 50 te vermenigvuldigen. In afb. III. 7 zijn beide
instellingen fout. Een dergelijk beeld ontstaat ook, wanneer lijn- en
beeldgenerator niet worden gesynchroniseerd, doordat er b.v. een fout in
de synchronisatiescheider is. Afb. III. 5 ontstaat ook, wanneer de rastergenerator niet of foutief wordt gesynchroniseerd. Een niet of foutief ge
synchroniseerde lijngenerator veroorzaakt eveneens een beeld volgens afb.
III. 6.
Tenslotte nog een fout, welke door veel TV-bezitters wordt gemaakt.
Deze fout (afb. III. 8) ontstaat, wanneer de fijnregelaar van de kanaalkiezer niet goed is ingesteld. Er treedt dan het z.g. „plastiek” op. Wanneer
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Afb. III. 3. Beeld met teveel con
trast (donker beeld).

Afb. III. 4. Helderheid te ver opge
draaid (flets beeld).

Afb. III. 5. Rastergenerator wordt niet
gesynchroniseerd.

Afb. III. 6. Lijngenerator wordt niet
gesynchroniseerd.
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verdraaiing van de fijnregelaar onvoldoende resultaat geeft, moet de kanaalkiezer opnieuw worden afgeregeld. In de meeste gevallen is de oscillatorfrequentie dan verlopen.
En dan nu de instellingen waarvoor het noodzakelijk is de achterwand van
het toestel te verwijderen (de z.g. service-instellingen).
2. 1. Mechanische instellingen
Voor een juist begrip van deze instellingen moeten we weten, dat de
beeldbuizen zijn onder te verdelen in:
a. Buizen met elektrostatische focussering (AW-buizen);
b. Buizen met magnetische focussering (MW-buizen).

Verder kan men de buizen verdelen in buizen mèt en zonder ionenvalmagneet. De nieuwere typen (AW-buizen) hebben geen ionenval meer, omdat
bij deze buizen de ionen in de aluminiumlaag achter de voorzijde van de
beeldbuis blijven steken. Bij de oudere typen buizen voorkomt een schuine
opstelling van het elektronenkanon (fig. III. 9a), dat de ionen het scherm
bereiken. De elektronen, die veel lichter zijn dan de ionen, worden door
het magneetveld van de ionenvalmagneet (fig. III. 9b) weer in de juiste
richting afgebogen.
Bij de mechanische instellingen rondom de beeldbuis moet men voorzichtig
te werk gaan. Wanneer de beeldbuis het nl. begeeft, vliegen de scherven
in het rond. Daarom voorzichtig zijn bij het werken aan de beeldbuis en
een veiligheidsbril opzetten. Het komt maar zelden voor dat er iets gebeurt,
maar ook een heel kleine kans om ernstig letsel op te lopen moet men voor
komen.
r
0/| -40V | *300 V\

+ 10kV

schermrooster
we^ van de ionen

wehneltcilinder

katode

\

r

l

weg van de elektronen

Fig. III.9a. Elektrodensysteem plus ionenval met instelspanningen van de beeldbuis
MW 36-22. Het elektronenkanon is schuin opgesteld.

a. Scheef beeld
Een scheef beeld (afb. III. 10) ontstaat, wanneer de afbuigeenheid om
de hals van de beeldbuis is verschoven. Het beeld kan weer worden recht
gezet door de klemschroeven van de afbuigeenheid los te draaien en het
juk te draaien. Bij het weer vastschroeven moet het juk goed tegen de
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r7
Fig. III.9b. Positie ionenval-magneet.

achterwand van de beeldbuis worden gedrukt. Normaal komt deze fout
weinig voor; het kan een gevolg zijn van het transport van de ontvanger.

b. Centrering
Is het beeld verticaal (afb. III. 11) of horizontaal verschoven, of zijn er
schaduwen aan de zijkanten, dan wordt dit als volgt verholpen:
Bij elektrostatisch gefocusseerde buizen met of zonder ionenvalmagneet
kan op kleine afstand van de afbuigeenheid een centreermagneet geplaatst
zijn. De klemmen, welke de beeldbuishals omsluiten, zijn van weekijzer.
instellingj van
verschuivit
ingsafstand
instellen van
verschuivingsrichting
taibare permante mag.neet

Fig. III. 12.
Centreermagneet bij elektro
statisch gefocusseerde buizen.
Aan de bovenzijdê bevatten deze klemmen een permanente magneet
igneet (fig.
III. 12). Door het geheel te verschuiven of de kern te verdraaien, vindt
men de juiste centrering. Ook vindt men wel het systeem van fig. III. 16,
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waarbij het beeld wordt gecentreerd door twee gemagnetiseerde vleugels
te verdraaien. Bij magnetisch gefocusseerde buizen met ionenvalmagneet
(b.v. MW 53-80) wordt ingesteld door verplaatsing in het verticale
vlak van een van de poolschoenen van de focusseermagneet. De correctiesystemen beïnvloeden elkaar onderling, zodat men ze beurtelings moet in
stellen, net zo lang, tot een juiste centrering is verkregen.
c. Kussenvervorming
Een kussen- of tonvormig beeld (fig. III. 13) wordt bij de nieuwere buizen
opgeheven d.m.v. aan het afbuigjuk bevestigde draaibare magneetjes (fig.
III. 16).

Kuuenvormlge

Fig. III.13. Kussen- en tonvervorming.

Tonvormige
vertekening van he! beeld

d. Focussering
Bij buizen met magnetische focussering wordt de beeldscherpte ingesteld
met behulp van twee verschuifbare, ringvormige magneten (fig. III. 14).
Er wordt zó ingesteld, dat over het gehele scherm een gelijkwaardige
scherpte optreedt.
Bij elektrostatische focussering wordt m.b.v. een potmeter de spanning
op de focusseeranode geregeld.

D.m.v. een blikken ichijt
kunnen *e de magnetiiche
at en daardoor de richting
van de elektronenitraal
veranderen
Radiaal beweegbare tchijl

Fig. III.14.
Constructie van een focusseringsmagneet.

Twee ringen van terroxdure
(ktromitche magneet)

N.Z Z- N

e. lonenval
Wanneer bij de oudere typen buizen de as van de ionenvalmagneet niet
samenvalt met de as van de beeldbuis, ontstaat een beeld volgens afb.
III. 15. De ionenval bepaalt dus de lichtverdeling over het beeldscherm.
Fig. III. 16 toont het achteraanzicht van een afbuigeenheid, welke om de
hals van een beeldbuis is geplaatst. Duidelijk zijn daarop de schijfjes voor
de centrering en de kernen voor het opheffen van kussenvervorming te zien.
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Afb. III. 15. lonenval niet goed
ingesteld.

Afb. III. 17. Beeldhoogte (beeldamplitude) te klein.

Afb. III. 18. Beeldvervorming door
niet-lineaire afbuigstroom (verticaal).

Afb. III. 19. Te geringe beeldbreedte
(horizontale lineariteit onjuist).
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Fig. III.16. Achteraanzicht beeldbuis met afbuigjuk.
2. 2. Elektrische instellingen
De elektrische instellingen hebben betrekking op beeldamplitude (beeldhoogte), beeldbreedte, verticale lineariteit, horizontale lineariteit, lijnsyn
chronisatie, rastersynchronisatie en focus (AW-buizen).
a. Beeldamplitude
Bij oudere ontvangers was de beeldamplitude instelbaar aan de voorzijde
van het toestel. Daar tegenwoordig echter de betreffende schakeling ge
stabiliseerd is, behoeft zelden te worden nageregeld en de betreffende
instelling is ook niet meer aan de voorzijde bereikbaar. Afb. III. 17 toont
een beeld met een te kleine beeldamplirude.

b. Verticale lineariteit
Wanneer de verticale afbuigstroom niet zaagtand vormig is, zien we een
beeld volgens afb. III. 18. In dit geval heeft de stuurspanning voor de
rastereindtrap niet het juiste verloop. De stuurspanning, afkomstig van
de rasteroscillator, wordt opzettelijk in een RC-netwerk vervormd, om
de juiste sturing van de rastereindbuis te verkrijgen. Deze vervorming
van de stuurspanning is regelbaar met een of twee instelpotentiometers,
welke zich in het tegenkoppelnetwerk tussen anode en rooster van de
rastereindbuis bevinden. Bij een te kleine beeldbreedte (afb. III. 19) wordt
allereerst de spanning over de boostercondensator gecontroleerd. Ook de
beeldbreedte is bij veel typen ontvangers instelbaar.
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c. Horizontale lineariteit
De horizontale lineariteit wordt met de in de nabijheid van de lijntrans
formator opgestelde lineariteitsspoel ingesteld.
d. Horizontale synchronisatie
Het beeld moet horizontaal zijn gesynchroniseerd, wanneer de regelknop
voor de horizontale synchronisatie (bij oudere toestellen aan de voorzijde)
in de middenstand staat. Is dat niet het geval, dan moet de betreffende
instelling in de lijnoscillator worden bijgeregeld. Dit wordt gedaan in
niet-gesynchroniseerde toestand. Men sluit daarbij de synchronisatie-im
pulsen kort tegen massa en stelt, met de regelknop in de middenstand
zö in, dat het beeld even stilstaat.

e. Verticale synchronisatie
De overeenkomstige instelling in de rasteroscillator wordt als volgt verricht:
In niet-gesynchroniseerde toestand moet het beeld langzaam van beneden
naar boven lopen. Dit wordt gedaan met de regelknop (aan de voorzijde)
rechtsom gedraaid. De niet-gesynchroniseerde toestand verkrijgt men door
de synchronisatie-impulsen kort te sluiten.
linearitf.it
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Fig. III.20.
Om de lezer een indruk te geven op welke wijze de fabrikanten -de
instelorganen aanbrengen, is in fig. III. 20 het achteraanzicht van de
Nord-Mende ontvanger ST-13 getekend.
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HOOFDSTUK IV

SCHEMABESPREKING

In dit hoofdstuk zullen we de schakeling van twee fabrieksontvangers
bespreken, nl. een Grundig- en een Philips ontvanger. De schema’s hier
van zijn achterin het boek opgenomen.
In laatstgenoemde ontvanger zullen aan de hand van hoofdstuk V verschillende fouten worden gemaakt en de uitwerking daarvan op beeld,
geluid en raster----J-_ vbezien.
:worden
De werking van typische TV-schakelingen, zoals lijneindtrap, fazediscriminator enz. worden aan de hand van het schema van de Philips-ontvanger
besproken.

1. GRUNDIG ONTVANGER 59T100, 59S100 en 59S102
1. 1. Gegevens en blokschema
De technische gegevens van deze ontvanger zijn als volgt:
Bouwjaar: 1961
Opgenomen vermogen: ca. 160 W
Antenne-ingang: 240 Q symmetrisch
Ingebouwde antenne: dipool voor band III
Geschikt voor de banden I, III, IV en V
Gevoeligheid: 15 //V
Ruisgetal: VHF — 4,5; UHF =15
Beeld-m.f.: 38,9 MHz
Geluid-m.f.: 5,5 MHz

Het blokschema van deze ontvanger is in fig. IV. 1 getekend. In de blokjes
zijn de buizen aangegeven.

1. 2. UHF-kanaalkiezer
a. UHF-voorversterker (fig. IV. 2)
De t.o.v. aarde symmetrische ingangsspanning wordt door een transfor
mator, bestaande uit 9274-101 en 9274-102, in een asymmetrische span
ning omgezet. Deze stuurt de in rooster-basisschakeling werkende PC88.
In de katode van deze buis is een 7r-filter geschakeld, dat wordt gevormd
door C22, de dik getekende Lecher-kring en de ingangscapaciteit van de
buis.
In de anodeleiding wordt het signaal afgenomen via C27, waarna het wordt
toegevoerd aan een bandfilter, dat wordt gevormd door twee geleiders,
welke in de vorm van een halve cirkel zijn gebogen en de trimmers C25
en C2». Afgestemd wordt d.m.v. een over de geleiders glijdende, ver
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Fig, IV. 1, Blokschema van de hier besproken Grundig ontvanger.
schuifbare kortsluiting. Het UHF-bandfilter heeft een grote bandbreede,
zodat kleine verschillen in de gelijkloop geen invloed hebben.
De verstemming bij het verwisselen van buizen of diode is zeer gering.
De gedeelten van het bandfilter zijn d.m.v. een kleine capaciteit gekoppeld.
Het bandfilter wordt primair en secundair afgeregeld m.b.v. C25, C29 en de
zelfinducties.
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Fig. IV.2. Schakeling van Grundig UHF kanaalkiezer.
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h. De oscillator
De oscillator verkrijgt zijn gelijkstroominstelling via dubbele doorvoerfilters, welke uitstraling van het oscillatorsignaal voorkomen. De anodcweerstand Ri64 is i.v.m. temperatuurinvloeden buiten de tuner geplaatst.
In niet-oscillerende toestand is er geen negatieve roosterspanning en
de anodestroom is maximaal.

parallel* elf inductie

seriezetfinduct ie
ferrietstaafje

week ijzerenkern

stuurstroom

f!

U vormigekern

as

^4 X cirketvormige
geleider

verschuifbare
kortsluiting

Fig. IV.3. De oscillatorschakeling van de UHF kanaalkiezer.

De oscillatorkring wordt gevormd door geleiders, welke zijn uitgevoerd
in de vorm van rwee halve cirkels. Deze kring wordt eveneens afgestemd
door een verschuifbare kortsluiting. De schakeling oscilleert voor die
frequentie, waarbij de afmetingen k* A bedragen. De oscillator wordt afge
regeld met de zelfinductie 7664-548 en de trimmer C43. De oscillator frequentie is 38,9 MHz hoger dan de beelddraaggolf van het antennesignaal.
In fig. IV. 3 is aangegeven op welke wijze men de UHF-kanaalkiezer
geschikt maakt om door de automatische afstemming te worden gestuurd.
Er wordt .dan een z.g. variometer bijgeschakeld, welke bestaat uit een
U-vormige kern met een wikkeling voor de bekrachtiging. D.m.v. een
stroom door deze wikkeling wordt de zelfinductie van het op het ferriet
staafje gewikkelde spoeltje en daarmee de oscillatorfrequentie geregeld.
Een dergelijke magneetvariometer is aangebracht bij de Grundig UHFkanaalkiezers type 15, 16 en 17.
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Voorversterker, mengschakeling en oscillator zijn bij deze tuners van elkaar afgeschermd.
Behalve door een zelfinductie kan de UHF-oscillator ook automatisch
met een capaciteitsdiode worden bijgeregeld.

De mengtrap
De frequentietransformatie komt tot stand in de diode 1N82A. Het
ignaal wordt afgenomen van een aftakking van het bandfilter.
antennesignaal
De mengdiode wordt d.m.v. C30 t/m C33 optimaal aan het bandfilter aan
gepast. Het oscillatorsignaal wordt toegevoerd via R22-C34. Door de additieve menging ontstaat o.a. het verschil van oscillator- en antennefrequentie. Dit m.f.-signaal wordt via de spoel 9246-062 aan een m.f.-bandfilter
toegovoerd, waarvan de primaire kring (9243-601) in de UHF-kanaalkiezer en de secundaire kring (9242-901) in de VHF-kanaalkiezer is
ondergebracht.

1. 3. VHF-kanaalkiezer
a. De VHF-voorversterker (fig. IV. 5 achterin het boek)
Het t.o.v. aarde symmetrische antennesignaal wordt via de antennetransformator 9278-202 in een asymmetrische spanning getransformeerd. Ge
transformeerd wordt van 240 Q symmetrisch naar 240 O asymmetrisch.
De asymmetrische spanning wordt via C101 — die kortsluiting van de
via R101 toegevoerde regelspanning voorkomt — en een 7r-filter, bestaande
uit C103, een omschakelbare spoel en de ingangscapaciteit van de buis aan
het stuurrooster van de linker triode toegevoerd. De spoel 9278-103 en
C102 doen dienst als m.f.-zuigkring. Voor de onderdrukking van zeer
sterke stoorsignalen op de middenfrequentie, b.v. van KG- of MG-zenders,
is de spoel 9240-012 parallel aan de antennebussen geschakeld.
De beide trioden van de,PCC88, welke samen de bekende cascodeschakeling vormen, zijn via een 7r-filter gekoppeld. Dit 7r-filter gevormd door
de spoel 9246-065 en de in- en uitgangscapaciteiten van de trioden, is
afgestemd op het midden van band III.
In de anodeleiding van de cascodeschakeling is een bandfilter opgenomen.
D.m.v. omschakelbare spoelen wordt het juiste kanaal gekozen. In de
stand voor kanaal 2 wordt aan de primaire spoel van dit bandfilter een
weerstand van 10 kfl (Riu) parallel geschakeld.
Dit wordt gedaan om ook voor dit kanaal voldoende bandbreedte te
krijgen.
b. De oscillator
De oscillatorbuis PC(F)80 verkrijgt zijn werkpuntinstelling via Rise. In
niet-oscillerende toestand is de rooster-katodespanning nul volt en de
katodestroom maximaal.
De oscillatorkring wordt gevormd door C126, een omschakelbare spoel
tussen rooster en anode en de ingangscapaciteit van de buis. Fijnregeling
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van de oscillatorfrequentie heeft plaats door variatie van de zelfinductie.
Met de fijnregeling
_ _ wordt nl. de plaats
.
van een in spoel 9242-501 opgenomen kern veranderd. Deze spoel staat via C131 parallel aan de oscillatorspoel.
Om de fijnregeling in alle kanalen tot zt 3,5 MHz te beperken zijn
voor band I condensatoren parallel aan de oscillatorspoel geschakeld.
c. De mengtrap
In de buis P(C)F80 wordt additief gemengd. Het oscillatorsignaal wordt
inductief en capacitief via C115 toegevoerd. De inductieve koppeling is
zodanig dat op Mi over het gehele frequentiegebied een oscillatorspanning
van 2 ... 3 V staat.
Het m.f.-signaal wordt via de doorvoercondensator C135, welke de andere
mengsignalen kortsluit, uitgekoppeld. De mengbuis doet bij UHF-ontvangst dienst als versterker, waartoe de buis met een staafrelais wordt
omgeschakeld. Bij VHF-ontvangsc krijgt de kanaalkiezer spanning (-j-D)
via de schuifcontacten 2a-la van de druktoetsschakelaar, terwijl met de
contacten 5a-6a de spanningsdeler R118-R119 wordt geaard. Met 5b-6b
is dan de gloeispanning van de UHF-kanaalkiezer kortgesloten. Wanneer
de UHF-toets wordt ingedrukt, krijgt de UHF-kanaalkiezer gelijkspanning
via de contacten 2a-3a. Door onderbreking van 5b-6b wordt gloeispanning
ingeschakeld. Door het sluiten van 7a-6a wordt de verwarmingsdraad
van het staafrelais overbrugd.
De schakelcontacten verbinden dan het UHF-gedeelte met het rooster
van de pentode. He gelijktijdig openen van 5a-6a doet het rooster via
Ruo hoogohmiger worden, zodat de buis regelspanning kan verwerken.
Deze wordt via U2, Riea, U7, m.f.-kring 17, relaisschakelaar en secundaire
kring aan het sruurrooster van de P(C)F80 toegevoerd.

1. 4. M.f.-versterker
De m.f.-versterker werkt met drie pentoden EF80, welke via bandfilters
zijn gekoppeld. De kringen van elk bandfilter worden symmetrisch t.o.v.
36,4 MHz afgeregeld. Verder zijn ter verbetering van de selectiviteit
de volgende zuigkringen opgenomen:
Kring 9 = onderdrukking m.f.-beelddraaggolf nabuurkanaal (31,9 MHz);
kring 11 = verzwakking eigen m.f.-geluiddraaggolf (33,4 MHz);
kring 12 = onderdrukking m.f.-geluidsdraaggolf nabuurkanaal bij VHFontvangst (40,4 MHz);
kring 10 — onderdrukking m.f.-geluidsdraaggolf nabuurkanaal bij UHFontvangst (41,4 MHz).

Het in de mengbuis gevormde m.f.-signaal wordt via een in twee delen
gesplitst bandfilter (7240-183) aan de eerste m.f.-versterker toegevoerd.
De koppeling tussen de primaire kring (8) in de tuner en de secundaire
kring (7) is laagohmig. Het filter (12) vormt met R201 een brugschakeling,
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waarbij de geluidsdraaggolf van het buurkanaal wordt onderdrukt. De
werking is als volgt:
De weerstand R201 in de ene brugtak en de impedantie op de aftakking
van de tap in de andere brugtak krijgen door het afregelen van (12) voor
40,4 MHz gelijke impedanties. De even grote stromen veroorzaken dan
in de uitkoppelspoel (7) gelijke, maar tegengestelde velden, waardoor de
geïnduceerde spanning voor 40,4 MHz nul is.
De zuigkring (11) is op 33,4 MHz afgestemd en dient voor de verzwakking van de eigen geluidsdraaggolf.
De eerste m.f.-buis is op de regelspanning aangesloten, welke via een
spanningsdeler R302 en R303 en de weerstand R304 wordt toegevoerd.
C301 en C.302 zijn ontkoppelcondensatoren. De katodeweerstand is slechts
gedeeltelijk ontkoppeld, waardoor de variatie van de ingangscapaciteit
en de invloed ervan op de ingangskring wordt verminderd.
De anode- en schermroosterspanning van de eerste buis zijn gelijk. De in
stelling wordt bepaald door R213.
Het m.f.-signaal wordt via het filter 7240-182 naar de tweede m.f.-buis
gevoerd. De sperkring (10) dient voor de onderdrukking van de ge
luidsdraaggolf van nabuurzenders in de UHF-band. Bij UHF-ontvangst
ligt de geluidsdraaggolf van het nabuurkanaal op 41,4 MHz, omdat de
kanaalafstand bij UHF 8 MHz bedraagt.
De instelling van de tweede m.f.-buis wordt verzorgd door R221 en R222.
Anode- en schermroosterspanning zijn gelijk. Het signaal wordt naar
het rooster van de derde buis geleid via het filter 7240-179. De kring
(9) wordt afgestemd op de m.f.-beelddraaggolf van het nabuurkanaal,
welke daardoor in samenwerking met R-01 wordt onderdrukt. De werking
is dezelfde als die van het op 40,4 MHz afgestemde filter, dat voor
de eerste m.f.-buis is geschakeld.
De instelling van de derde m.f.-buis wordt bepaald door R231 en R232.
Anode- en schermroosterspanning zijn weer gelijk. Het stuurrooster
krijgt via de spoel 9240-801 een spanning, die over de diode OA81
staat. Deze spanning is negatief, zolang de katode van de boosterdiode
nog niet emitteert. De EF80 wordt dan afgeknepen en we horen geen
'
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positief worden; ze geleidt dan echter en de roosterspanning
de vidccdctcc:
videodetector.
Van de laatste m.f.-buis gaat het signaal naar dc

1. 5. Videodetector
De detectordiode OA160 of OA90 is via een inductief gekoppeld bandfilter met de anode van de derde m.f.-buis verbonden. C-04 is detectiecondensator. Aan de onderzijde van de kring, welke voor m.f. via C705
contrastregeling toegevoerd. Deze
is geaard, wordt de spanning voor de
•
spanning wordt bepaald door de stand1 van Reoi. Zij staat in serie met
het gedetecteerde signaal. Door R-01 en C705 worden de impulsen op de
loper van Rooi afgevlakt.
C703 is een kortsluiting voor m.f.-spanningen.
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De videodetector geeft een videosignaal met negatieve polariteit. Het
videosignaal komt via twee r.f.-smoorspoelen (9240-801), welke m.f.resten uitfilteren, op het stuurrooster van de video-eindbuis PCL84. De
spoelen geven eveneens, samen met de roostercapaciteit van de pentode,
een versterking van de hogere videofrequenties. Door de galvanische
koppeling tussen detector en her stuurrooster van de video-eindbuis
en de anode van de video-eindbuis met de katode van de beeldbuis wordt
de gemiddelde helderheid van het beeld overgebrachr. De door de detector
aan de video-eindtrap afgegeven spanning is gelijk aan de som van het
videosignaal en de negatieve spanning van de contrastregeling.
1. 6. Video-eindtrap
Deze trap is een versterker met grote bandbreedte, welke direct met
de beeldbuis is gekoppeld. De versterking is ca. 20-voudig. In de leiding
naar de katode van de beeldbuis is een op 5,5 MHz afgestemde parallelkring opgenomen, waardoor er geen geluid in het beeld kan komen.
Met de parallel aan R701 geschakelde spoel worden de hoge video
frequenties bevoordeeld. Het met het geluid in frequentie gemoduleerde
5,5 MHz-signaal, dat in de videodetector als verschilfrequentie ontstaat,
wordt via C701 van de anode van de video-eindbuis afgenomen. De
instelling van de video-eindbuis is ook afhankelijk van de stand van de contrastregelaar, die immers de negatieve roosterspanning van de videoversterker
regêlt. Wanneer het rooster van de eindbuis meer negatief t.o.v. de
katode wordt, neemt de versterking en daarmee het contrast af. Tegelij
kertijd stijgt echter ook de gelijkspanning op de anode van de videobuis en daarmee verandert tevens de instelling van de beeldbuis. Dit be
ïnvloedt de met Roos ingestelde helderheid, hetgeen uiteraard niet de
bedoeling is. Daarom is met de contrastregelaar de potentiometer R002
gekoppeld, waarmee men de roosterspanning van de beeldbuis mee laat
lopen, zodat de rooster-katodespanning van de beeldbuis en dus ook de
helderheid, onafhankelijk is van het contrast.
In de katodeleiding van de video-eindbuis is een in stappen regelbare
frequentie-afhankelijke tegenkoppeling aanwezig. In de linker stand wor
den de hoge frequenties onderdrukt, waardoor het beeld „zachter” wordt.
In de middenstand is het beeld normaal en in de rechter stand is het
beeld plastiekachtig.
1. 7. Geluids-m.f.-versterker
Het m.f.-geluidsignaal wordt via C701 en de spoel 9240-803 toegevoerd
aan de geluids-m.f.-versterker. De spoel 9278-040 wordt afgestemd op
5,5 MHz’.
Het filter Rtoi-Ctoi dient voor amplitudebegrenzing. In verband hiermee
krijgt de buis, een lage schermrooster- en anodespanning via een weerstand
van 220 k fl (R312). De katodestroom is dan ca. 3 mA. Deze trap stuurt
de ratiodetector.
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1. 8. Ratiodetector
De dioden in de ratiodetector zijn in het schema de dioden 1 en 2 van
de buis PABC80. Het bandfilter, dat de ratiodetector stuurt, is op 5,5 MHz
afgestemd. Het filter R701-C702 dient voor deëmfasis en corrigeert de be
voordeling van de hoge frequenties in de zender. De a.f.-spanning wordt
via R320, C324, C328 en R327 (sterkteregelaar) naar het triodedeel van de
PABC80 gevoerd. De condensator C328 is alleen in de stand spraak inge
schakeld. R325 dient voor klankregeling. Met R322, welke in het kastje
voor de afstandbediening is ondergebracht, kan de geluidssterkte op af
stand worden geregeld.

1. 9. A.f.-spanningsversterker
De versterkerbuis is de P(AB)C80. Vanaf de sterkteregelaar komt het
a.f.-signaal via C.32Ó en R329 op het stuurrooster. Aan de onderzijde van
de sterkteregelaar komt een frequentie-afhankelijke tegenkoppelspanning,
welke vanaf de uitgangstransformator door deling wordt verkregen. De
tegenkoppelspanning wordt afgenomen over R331. De negatieve roosterspanning van de triode wordt verkregen door de spanningsval, die de
geringe roosterstroom over R328 veroorzaakt. Na het inschakelen, wanneer
de lijneindtrap nog niet werkt, wordt deze triode op dezelfde manier
afgeknepen als de laatste buis in de beeld-m.f.-versterker. R335 is de anodeweerstand van de a.f.-versterker, R338 is een stopweerstand.

1. 10. A.f.-eindtrap
Dit is een klasse-A versterker met een uitgangsvermogen van ca. 3,5 W.
De buis wordt gestuurd met de over R335 staande wisselspanning. C332 is
de koppelcondensator en R333 de roosterlekweerstand. Op de uitgangstransformator is een extra wikkeling voor de tegenkoppelspanning aan
gebracht.
1. 11. Automatische versterkingsregeling
De AVR-spanning voor de kanaalkiezer en de m.f.-versterker wordt op
gewekt met de buis PC(L)84. De katode van deze buis ligt aan een posi
tieve spanning van 240 V. Op de anode komen via C223 lijnimpulsen
vanaf de lijntransformator. Deze impulsen hebben, zoals uit oscillogram
23 blijkt, een top-topwaarde van 500 V. Gedurende de duur van deze
impulsen heeft de triode PC(L)84 dus een anode-katode-spanning van
ca. 500 — 240 = 260 V en vloeit er anodestroom. Tussen de impulsen
kan er geen anodestroom zijn, omdat dan de anode-katode-spanning nega
tief is.
De anodestroom bestaat dus uit impulsen, waarvan de amplitude afhan
kelijk is van de roosterspanning. Daar het rooster galvanisch via R242
en R702 met de anode van de video-eindbuis is gekoppeld, is de rooster
spanning afhankelijk van de anodespanning van de video-eindbuis. Deze
anodespanning is op zijn beurt afhankelijk van de door de videodetector
afgegeven negatieve gelijkspanning. Stijgt door één of andere oorzaak
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de detectorspanning, dan daalt de stroom door de video-eindbuis en
de anodespanning stijgt. Dit heeft tot gevolg dat de rooster-katodespanning van de regelbuis minder negatief wordt en dat de amplitude
van de stroom impulsen toeneemt. De stroomimpulsen laden de conden
sator C223 op. Men kan dus zeggen, dat met toenemende detectorspanning
de negatieve spanning over C223 toeneemt. Deze negatieve spanning doet
dienst als regelspanning. De deling door R302-303 brengt de regelspanning
voor de eerste m.f.-buis op de juiste waarde. De regeling voor de kanaalkiezer treedt pas in werking bij een ingangssignaal dat groter is dan
1 mV.
De regelspanning dringt pas door, wanneer zij voldoende sterk is om
de spanning op de anode van de drempeldiode (PA(BC)80) negatief
te doen gaan. Is de regelspanning laag, dan wordt de diode via R321
door een positieve spanning kortgesloten.
Het rooster van de PCC88 is dan nul volt. De regelbuis PC(L)84 wordt
ingesteld met R242. De instelling is zodanig, dat bij afwezigheid van
antennesignaal de buis afgeknepen is.

1. 12. Synchronisatiescheider
Het videosignaal met de synchronisatie-impulsen komt via de sperkring
voor her geluid R-03, R704-C703 en C251 op het stuurrooster van de EF80.
Op de katode staat een spanning van 2,7 V, die afgenomen wordt over
een gedeelte van de katodeweerstand van de rastereindtrap. Door deze
voorspanning vallen alleen de synchronisatie-impulsen in de roosterruimte
zodat op de anode het videosignaal niet imeer aanwezig is. Op de anode
van de synchronisatiescheider vinden we? alleen raster- en lijnimpulsen,
De anodespanning wordt door deling over R501 en R253 verkregen. Het
schermrooster verkrijgt z’n instelling via R252.

1. 13. Rasteroscillator
De impulsen voor de rastersynchronisatie gaan vanaf de anode van de
synchronisatiescheider via de transformator 9039-309 en veroorzaken
een spanningsval over Rsoi. Via de integratienecwerken C402-R401 en
C403-R402 worden de rasterimpulsen uit het impulsmengsel gehaald. De
rasterimpulsen worden aan een wikkeling van de transformator van de
blokkeer-oscillator toegevoerd. Ze induceren positieve impulsen in de
roosterwikkeling. Op deze wijze wordt de blokkeeroscillator met de buis
PC(L)82 gesynchroniseerd. De frequentie van de blokkeeroscillator is
afhankelijk van R405, R403, R404 en C404. R403 wordt aan de voorzijde
bediend, terwijl R404 een instelpotentiometer is, die bij de afregeling
wordt ingesteld. De anodespanning wordt bepaald door de grootte van
de boosterspanning, die wordt toegevoerd via R521, R415, R413 en R412.
Hiermede bereikt men, dat de beeldamplitude onafhankelijk is van va
riaties in de EHS. Neemt deze af, dan wil de beeldamplitude toenemen.
Met de hoogspanning neemt echter ook de boosterspanning en daarmee
het door de rasteroscillator geleverde signaal af. De rastereindbuis wordt
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minder gestuurd en de toename van de beeldamplitude wordt dus tegen
gegaan.
Het is nu niet zo, dat bij het regelen van de intensiteit, waardoor van
wege de grotere belasting de hoogspanning wat daalt, de beeldamplitude
toeneemt. De beeldamplitude wordt ingesteld met R412.
1. 14. Rastercindtrap
Deze trap met de buis P(C)L82 wordt gestuurd door de rasteroscillator
en levert de voor de verticale afbuiging vereiste zaagtandstroom aan
de afbuigspoelen.
Om een lineaire afbuiging te verkrijgen moet het stuursignaal op een
bepaalde manier verlopen. Dit wordt bereikt door een tegenkoppelnetwerk tussen anode en rooster. In het tegenkoppelnetwerk dient R419
voor de instelling van de beeldlineariteit over het gehele beeld en R418
voor de instelling van de lineariteit aan de bovenzijde. Over de primaire
van de rasteruitgang is R435 geschakeld. Met deze VDR worden hoge
spanningspieken onderdrukt. De negatieve impulsen voor de onderdruk
king van de beeld terugslag worden vanaf de secundaire via Co54 en Ran
naar het stuurrooster van de beeldbuis gevoerd.

De verticale afbuigspoelen worden op Bi en B2 aangesloten. Parallel aan
deze afbuigspoelen is de NTC-weerstand R017 geschakeld. Deze compen
seert bij temperatuurstijging de weerstandstoename van de afbuigspoelen.
Daardoor is de beeldamplitude onafhankelijk van de temperatuur.
1. 15. Fazediscriminator
Op de uiteinden van de secundaire van de transformator 9030-309 staan
de in tegenfaze zijnde lijnimpulsen. Aan het midden van de secundaire
worden de lijnimpulsen uit de lijneindtrap (zie oscillogram 8) toegevoerd.
Komen de synchronisatie- en lijnimpulsen naar frequentie en faze over
een, dan heffen de spanningen van beide gelijkrichters elkaar op. Is er
verschil in faze, dan ontstaat er een gelijkspanning, die de lijnoscillator
bij regelt. Is er verschil in frequentie, dan ontstaat er een wisselspanning,
waardoor de frequentie van de lijnoscillator gaat variëren, tot hij „ge
vangen” wordt. Het achter de discriminator geschakelde filter, bestaande
uit C504, R507 en C505, onderdrukt regeloscillaties.

1. 16. Lijnoscillator
De lijnoscillator met de buis PC92 is een blokkeeroscillator. De frequentie
van deze oscillator is o.a. afhankelijk van de door de fazediscriminator
via R511 geleverde spanning. In vrij lopende toestand wordt de frequentie
bepaald door de weerstanden R512, R510, Röo», Rsos, R511 en de conden
satoren Csoe en C507.
Met R510 en R512 wordt de lijnfrequentie resp. grof en fijn geregeld. R512
zit aan de voorzijde van de ontvanger. In de roosterleiding is een op
18,8 kHz afgestemde kring opgenomen. In deze kring ontstaat een
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sinusvormige trilling, die in serie met de zaagtandspanning komt te staan
(zie oscillogram 19). Hiermee wordt bereikt, dat het omschakelen van
afgeknepen naar geleidende toestand van de lijnoscillator minder afhanke
lijk is van variaties in de voedingsspanning. Daardoor is de horizontale
afbuiging stabieler. Het signaal van de lijnoscillator wordt afgenomen
via C509.

1. 17. Lijneindtrap
De lijneindtrap bestaat uit de lijneindbuis PL36, de boosterdiode PY88
en de hoogspanningsdiode DY86. Cese is de boostercondensator. De tijd
van de lijnterugslag wordt bepaald door C625 en de zelf inductie van de
spoel. In een afzonderlijke wikkeling worden positieve impulsen voor
de gesleutelde regeling en negatieve impulsen voor de lijnterugslag op
gewekt. In tegenfaze zijnde impulsen worden verkregen door het midden
van de wikkeling te aarden.
Bij reparaties mag de anodespanning van de PL36 in geen geval met
een buisvoltmeter of een universele meter worden gemeten. Aan de
anode mag ook niet met de KSO worden gemeten, omdat op de anode
een impulsspanning van ca. 6 kV staat.

1. 18. Automatische helderheidsregeling met onderdrukking van de lichtvlek
De lichtvlek op het scherm wordt zowel bij uitschakelen door de netschakelaar als door het uittrekken van de netsteker onderdrukt. Wanneer
de ontvanger in bedrijf is, geldt wat betreft de instelling van de beeld
buis het volgende:
De potentiometers Rosi en Roos vormen met de VDR R057 een spanningsdeler. De van Reos afgenomen spanning wordt via R052, R054 en Ren naar
het rooster van de beeldbuis gevoerd. De condensator Cesi vlakt deze
spanning af en sluit bovendien de beeldonderdrukkingsimpuls op de
kabel van de afstandbediening kort. Via Cbó-j wordt de gedifferentieerde
beeldterugslag eveneens aan het stuurrooster van de buis toegevoerd.
Daardoor wordt de verticale terugslag onderdrukt. Wanneer de ontvanger
door de netschakelaar wordt uitgeschakeld, wordt via de contacten 3f*
2f en de weerstanden Rosé en Ran de volle positieve spanning aan het
rooster gelegd. De hoogspanning valt in korte tijd weg door ontlading
met de grote katodestroom, voordat de rasteroscillator geen afbuigspanning meer geeft. Opdat ook bij het uittrekken van de netsteker
geen lichtvlek optreedt, is ook nog een automatisch werkende onder
drukker aangebracht. Zodra de netsteker wordt uitgetrokken, daalt de
spanning op de katode van de beeldbuis. De spanning op het stuur
rooster wordt echter nog enige tijd vastgehouden, omdat de weerstand
van Rbó7 bij dalende spanning toeneemt, waardoor de spanningsdaling
wordt tegengegaan. De katodestroom neemt dus toe in de tijd dat het
raster nog niet is verdwenen en de hoogspanning daalt snel door deze
ontlading.
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Fig. IV.6. Achteraanzicht van de besproken Grundig ontvanger.

1. 19. Voeding
De gloeidraden van alle buizen zijn in serie geschakeld. De NTC-weerstand Ro4i voorkomt een stroomstoot bij het inschakelen. De voedings
spanningen worden door gelijkrichting van de netspanning met de gelijkrichter E22O-C3OO/3 verkregen. Afvlakking heeft plaats door een LCfilter. In de opeenvolgende anodestroomketens zijn RC-filters geschakeld,
waardoor de trappen onderling zijn ontkoppeld. Om te voorkomen, dat
laag-doorlaat
het lijnsignaal door de netleiding wordt overgebracht, is een b-3
J—*
filter, bestaande uit spoel 9012-303 en Cbst opgenomen.
1. 20. Instellingen
Alvorens met mechanische en/of elektrische instellingen te beginnen
wordt gecontroleerd of het chassis spanningvrij is. Zonodig de netsteker
omdraaien. De plaats van instelpotentiometers e.d. volgt uit fig. IV. 6 en 7.

a. Beeldinstelling
Bij scheef beeld wordt de afbuigeenheid gedraaid. Daartoe wordt de
vleugelmoer losgedraaid, tot de messing klemring volkomen loszit.
Bij het draaien en weer vastzetten wordt de afbuigeenheid tegen de coni
sche achterzijde van de beeldbuis gedrukt.
b. Centreren van het beeld
Wanneer het beeld verticaal of zijdelings is verschoven, wordt het m.b.v.
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de centreerplaten in de juiste stand gebracht. Door de platen t.o.v. elkaar
te verdraaien wordt de mate van verschuiving geregeld. De richting van
verschuiving regelt men door gelijktijdig draaien.
magneet

centreerplaten

opheffen ton-of
kussen ver vorming

Fig. IV.7. De instelorganen op de afbuigeenheid.

c. Kussenvervorming
Aan de zijkant van het beeld wordt deze opgeheven met de zijdelings
op het afbuigjuk bevestigde magneten. Deze magneetjes worden met een
messing sleutel ingesteld. De vervorming aan onderzijde en bovenzijde
wordt teniet gedaan met verschuifbare staafmagneetjes.
d. Beeldhoogte
Deze wordt met R412 ingesteld, en wel zo, dat het beeld aan boven- en
onderzijde bij precies 220 V netspanning 2 mm achter de rand van het
masker valt. Deze instelling is eveneens afhankelijk van de instelling
van de lineariteit.
e. Verticale lineariteit
Deze wordt geregeld met R418. Met R416 wordt de lineariteit aan de
bovenzijde ingesteld.

f. Beeldbreedte
De lijnamplitude wordt geregeld met de beeldbreedteschakelaar „ZA”.
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g. Horizontale lineariteit
Op de isolatieplaat van de beeldbreedteschakelaar is ook de magneet van
de lijnlineariteitsspoel „ZL” opgesteld. Hiermee wordt de lineariteit in
horizontale richting beïnvloed.
h. Lijnoscillator
Buisvoltmeter tussen aftakking van Rsos en chassis aansluiten, nadat de
nul-instelling van de buisvoltmeter op 50% uitslag is gebracht. Synchronisatie-impulsen op het rooster van de synchronisatiescheider EF80
kortsluiten tegen chassis. De regelaar R512 in de middenstand plaatsen.
Dan worden Rsos en R-»io zó geregeld, dat de buisvoltmeter op 50%
uitslag staat en tegelijk een verticale balk op het beeldscherm verschijnt.
j. Rasteroscillator
De regelaar R403 rechtsom draaien. R404 wordt nu zó ingesteld, dat het
beeld langzaam van boven naar beneden loopt. Het beeld moet stilstaan
wanneer R103 iets linksom w'ordt gedraaid.

k. Helderheid
Rüsi wordt zó ingesteld, dat bij rechtsom gedraaide helderheidsregelaars
op apparaat en afstandbediening er nog voldoende reserve is. Het apparaat
mag niet overstuurd worden.

/. Focus
Rgm regelt de bundeling van de elektronenstraal. Hij wordt zo ingesteld
dat bij gemiddelde beeldhelderheid het beeld een gelijkmatige scherpte
heeft.
m. Drempelspanning
1. KSO aansluiten tussen katode van de beeldbuis en chassis,
2. R242 zó instellen, dat de lijn- en rasterimpulsen van het zendersignaal
nog juist niet worden begrensd.
3. Aan de antenne-ingang wordt 1 mV toegevoerd.
4. R301 wordt nu zó ingesteld, dat de regelspanning voor de kanaalkiezer
ca. —1,5 V bedraagt.

Wanneer geen meetzender aanwezig is, kan deze instelling ook met
het testbeeld van een sterke zender worden gedaan. R301 wordt zó
ingesteld, dat het ruisen juist minimaal is (niet verder draaien).

2. PHILIPS ONTVANGER 17TX291A
2. 1. Gegevens en blokschema
De technische gegevens van deze ontvanger, waarvan het schema achterin
het boek is opgenomen, zijn als volgt:
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Fig. IV.8. Blokschema Philips TV ontvanger 17 TX 291 A.

Opgenomen vermogen: 180 W
Antenne-aanpassing: 300 Q symmetrisch
Ontvangstgebieden: band I en III
Beeld-m.f. = 38,9 MHz
Geluids-m.f. = 5,5 MHz
Het blokschema van de ontvanger is getekend in fig. IV. 8. In de blokken
zijn de buizen aangegeven. De buizen in de kanaalkiezer zijn hier aange
duid met Bs en Be. In het schema van de VHF-kanaalkiezer zijn ze
echter aangeduid met Bi en B2.
2. 2. VHF-kanaalkiezcr
De kanaalkiezer A3 792 30 (fig. IV. 9) wordt gevormd door de buizen
Bi en B2. Bi is een voorversterker in cascodeschakeling; B> is de oscillatormengbuis.

a. Gelijkstr o o minstellingen
De instelspanningen van Bia worden hoofdzakelijk bepaald door de
spanningsdeler R3-R4. Deze deler bepaalt de roosterspanning op 88 V.
De katodespanning zal zich dan iets hoger instellen. De instelstroom
van B11, wordt hoofdzakelijk bepaald door R2 en Ru. Bij sterke antennesignalen wordt aan het rooster van Bu, een negatieve spanning toegevoerd,
waardoor de m.f.-versterking afneemt.
De instelling van de mengbuis Bza wordt bepaald door R9 en R10. Rooster
en katode zijn beide geaard. De anodestroom is dan maximaal en de
anodespanning, wegens de spanningsval over R12, minimaal.
b. Versterking
Tussen antenne en r.f.-buis is een transformator geschakeld, welke voor
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de aanpassing van de ingangsweerstand aan de antenneleiding zorgt.
Cs wordt zo ingesteld, dat de transformator zo symmetrisch mogelijk
wordt belast. Stoorsignalen- die op de antenne-aders in faze zijnde span
ningen induceren, worden dan maximaal onderdrukt. C? is een neutraliseringcondensator. So vormt met de uitgangscapaciteit van Bib en de ingangscapaciteit van Bia een 7r-filter. Hiermee wordt aangepast. In de anode
leiding van Bia is een bandfilter geschakeld, dat primair is gedempt
met Ró. Het signaal wordt toegevoerd aan het rooster van B2a.
c. Oscillator
De triode Bs), vormt met Sis, Se, C21 en C23 een oscillatorschakeling. Met
C23 wordt fijn afgestemd. C20 en Rn geven de buis een negatieve in
stelling, welke gelijk is aan de amplitude van het oscillatorsignaal.

d. Menging
Er wordt additief gemengd, doordat het oscillatorsignaal via de inwendige
buiscapaciteiten aan het stuurrooster van de mengbuis B2;l wordt toege
voerd. In de anodeleiding van deze buis wordt afgestemd op de middenfrequentie van 38,9 MHz.

SS'
RU

n u Ten

■■^IXV-KmA

“•vo

82b

w
&

Tfff?

1 v1f

BI

82

'r

Fig. IV.9. De schakeling van de VHF kanaalkiezer.
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2. 3. M.f.-versterker
Bic, Bis en Bu zijn de buizen van de beeld-m.f.-versterker (zie fig. IV.
10 achterin het boek).

a. Gelijkstroominstellingen
De instelling van Bia is afhankelijk van de uitgangsspanning van de
video-detector en van de stand van de contrastregelaar Rs4. De AVRspanning wordt via R58 toegevoerd. R52 en Ce4 vlakken de AVR-spanning
af. Hoe negatiever de regelspanning is, des te lager wordt de steilheid
en daarmee de versterking (zie ook par. 2. 9-)
De bovenzijde van Res is verbonden met de loper van de contrastregelaar.
Wanneer het contrast wordt vergroot, stijgt deze spanning. Daarmee
stijgt de schermroosterspanning van B10 en neemt diens steilheid toe.
Het uiteindelijke gevolg is, dat de beeldbuis meer videosignaal krijgt en
er een contrastrijker beeld ontstaat.
De katodeweerstand van Biö wordt gevormd door R218 en R219, waarvan
de eerste niet ontkoppeld is. De reden hiervan werd reeds bij de be
spreking van het blokschema verklaard.
De instelling van Bis is onafhankelijk van het signaal. Rsa en R70 vormen
de katodeweerstand. Anode en schermrooster worden gemeenschappelijk
gevoed via R72.
De instelling van Bu komt overeen met die van Bis. Schermrooster en
anode zijn hier echter via afzonderlijke weerstanden met -j- bsp verbonden. Aan de hand van de instelspanningen kunnen de stromen worden
berekend.
b. Versterking en selectie
Het m.f.-signaal wordt afgenomen van punt e van de VHF-kanaalkiezer.
Co 7 vormt samen met de in de kanaalkiezer aanwezige spoel S12 een
seriekring.
S24, C«9 en Cei vormen een op 40,4 MHz afgestemde zeefkring. S24 en
C<i9 worden tegelijk afgeregeld. Bij het afregelen stelt men op deze manier
de meest gunstige L/C-verhouding in. De kring vormt een kortsluiting
voor de geluidsdraaggolf van het buurkanaal.
De onderdrukking voor 40,4 MHz wordt nog vergroot door R57. Het
via R57 komende signaal van 40,4 MHz is nl. in tegenfaze met het
signaal dat via S23 komt. De kring S25 en C70 vormt een kortsluiting
voor de beelddraaggolf van het nabuurkanaal.
S22 wordt afgestemd op maximale opslingering voor 39,25 MHz. S23
vormt met de ingangscapaciteit van B10 een seriekring, die op 36,5 MHz
is afgestemd. Voor deze frequentie is de opslingering van de kring maxi
maal.
Bie versterkt het tussen rooster en katode komende signaal. Het scherm
rooster is ontkoppeld. Het bandfilter in de anodeleiding is op 37 MHz
afgestemd. De primaire wordt gevormd door S26 en de uitgangscapaciteit
van Bib; de secundaire door S27 en S28 en de ingangscapaciteit van Bis.
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De kringen zijn gedempt om de vereiste bandbreedte te verkrijgen.
De op de eigen geluidsdraaggolf (33,4 MHz) afgestemde parallelkring,
gevormd door S29, C79 en Cso, is via C78 met het knooppunt van Sa?
en Sas verbonden.
Deze absorptiekring onttrekt maximale energie bij 33,4 MHz en verzwakt
dus de eigen geluidsdraaggolf. C?8 is niet met de bovenzijde van de kring
verbonden, omdat de demping dan te groot is.
Het bandfilter in de anodeleiding is op dezelfde manier samengesteld
als het bandfilter in de anodeleiding van Bia. C82 ontkoppelt het schermrooster en de onderzijde van de primaire kring.
Na versterking door Bu wordt afgestemd met een bandfilter, gevormd
door S35, S37, S30, Cs8 en parasitaire capaciteiten. Cs3 en C101 zijn ontkoppelcondensatoren. De demping van de secundaire kring wordt door de video
detector verzorgd.
De bandfilters in de anodeleiding van Bu, Bis en Bu worden secundair
door twee spoelen gevormd. Met de niet-regelbare spoel is op de fabriek
de juiste koppeling tussen primaire en secundaire ingesteld. Deze koppe
ling mag niet worden veranderd. Via R?e is de uitgang van de m.f.versterker met de synchronisatiescheider gekoppeld.
2. 4. Videodetector
Xe is de detectiediode. Cs9 en Rsi vormen het detectiefilter. Bij de aangegeven polariteit van Xe wordt Cs9 aan de bovenzijde negatief, de
spanning over Cs9 en Rsi volgt de amplitude van het m.f.-signaal. De
lijn- en rasterimpulsen liggen dus met de toppen naar beneden. Cs9 ontlaadt zich over de detectieweerstand, waarbij een rimpelspanning ontstaat,
welke door S38, S39 en C102 wordt onderdrukt. R98 dempt S39. S53 en
S10 zijn de reeds in hfdst. II. genoemde correctiespoeltjes. C90 is een ontkoppelcondensator.

Wanneer de afstandbedieningseenheid is aangesloten, ontstaat over R?s
een spanning, waarmee het contrast wordt geregeld. De linkerzijde van
R78 wordt daardoor negatief t.o.v. de rechterzijde.
Deze negatieve spanning komt in serie met het gedetecteerde signaal
tussen rooster en katode van Biop.
Het bij de detectie ontstane signaal van 5,5 MHz wordt uitgekoppeld
door de seriekring C25 en Si, welke parallel aan C102 staat. De seriekring
is afgestemd op 5,5 MHz en heeft voor deze frequentie een lage impe
dantie. De geluids-m.f.-spanning over C25 en Si is daardoor laag. Door
de spanningsopslingering ontstaat echter over Si een veel hogere spanning.
Aan de geluids-m.f.-versterker wordt dus veel en aan de video-eindbuis
weinig 5,5 MHz-signaal toegevoerd.
2. 5. Videoversterker cn beeldbuis
Biop is de videoversterkerbuis. Deze is direct met de beeldbuis Ba ge

koppeld.
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Fig. IV.11.
De roosterruimte van de video-eindbuis varieert
met de amplitude van het videosignaal.

a. Gelijkstro ominstelling Biop
De gelijkstroominstelling van Biop wordt bepaald door R79 en Rso (katode),
Rso (anode) en Rs4, Rsa en Ros (schermrooster).
De roostervoorspanning wordt bepaald door de spanningsval over Rso.
Bij afstandbediening wordt ze ook bepaald door de via de afstandbe
diening over R"8 ontwikkelde spanning.
De schermroosterspanning is afhankelijk van de stand van de contrastregelaar R84.
b. Versterking
Het roostersignaal heeft het in het schema aangegeven verloop. Het anodesignaal is hiermee in tegenfaze. De versterking wordt bepaald door de
steilheid van Biop en door de impedantie in de anodeleiding. Voor lage
frequenties is deze impedantie gelijk aan Rse, dus 4,7 kO.
S44, S45 en S46 gaan een afname in versterking bij hoge frequenties t.g.v.
de uitgangscapaciteit tegen. Rs? dempt S44 om een toename van de ver
sterking bij hqge frequenties tegen te gaan.
c. Contrast
Het contrast wordt geregeld met Rs4. Het schermrooster van Bie is nl.
met de loper van Rs4 verbonden. Meer positieve spanning op de loper
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verhoogt de steilheid van Bie en daarmee de m.f.-versterking. De detectiespanning neemt daardoor in amplitude toe. Doordat het schermrooster
van Biop ook met de contrastregelaar is verbonden, stijgt diens schermroosterspanning eveneens en wordt de roosterruimte groter (fig. IV. 11).

De bovenzijde van Rs4 is via Ras met -|~ hsp verbonden. Dit is gedaan
om Biop en Rs4 te beschermen bij afwezigheid van antennesignaal.
------------'------ ’
Is er geen antennesignaal dan is er nl. geen AVR en is de spanningsval
over Rse hoog, waardoor de schermroosterspanning van Biop laag is.
De schermroosterstroom is dan ook laag en Biop en R.84 lopen geen
gevaar. Is er antennesignaal, dan wordt de schermroosterstroom beperkt
door het gedetecteerde signaal van de videodetector.

d. Helderheid
Met Rs9 wordt de spanning op de Wehneltcilinder van de beeldbuis
ingesteld. Minder positief op de Wehneltcilinder betekent minder straal
stroom en minder helderheid. Rs9 is niet, zoals gebruikelijk, aan aarde
’
gelegd, maar via Rss aan een negatieve spanning. Hierdoor bereikt men,
dat variaties in de voedingsspanning minder invloed op de
cL 1.™%
helderheid
hebben. Een spanningsvariatie komt via Röa vrijwel in z’n geheel op de
katode. Wanneer de variatie ook in z’n geheel op de Wehneltcilinder
komt, verandert de instelling van de beeldbuis en daarmee de helderheid
niet.
De voedingsspanningsvariatie komt des te meer op de Wehneltcilinder
naarmate de weerstand tussen Wehneltcilinder en -(- hsp kleiner is
t.o.v. de weerstand naar de negatieve spanning.
Deze laatste weerstand kan des te groter zijn, naarmate de spanning waar
aan hij ligt meer negatief is. Deze negatieve spanning moet dan wel
onafhankelijk zijn van de netspanning, hetgeen hier inderdaad het geval is.

e. Terugslagonderdrukking
Via C97 krijgt de Wehneltcilinder negatief gerichte lijn- en raster impulsen
toegevoerd, waardoor de beeldbuis gedurende de lijn -en rasterterugslag
wordt afgeknepen.
/. Onderdrukking m.f.-geluidssignaal
In de katodeleiding van Biop is een op 5,5 MHz afgestemde kring opge
nomen, gevormd door S42, S43 en Cas.
Doordat deze kring voor 5,5 MHz een hoge impedantie vormt, is de
tegenkoppeling voor deze frequentie hoog en dientengevolge de verster
king laag. Op de anode van Biop is het 5,5 MHz-signaal dus, mede door
de onderdrukking t.g.v. de seriekring C25-S1, te verwaarlozen.

g. Ruisfilter
Het ruisfilter wordt gevormd door de spoel Su, die normaal is kortge
sloten. Wordt „RF” omgeschakeld, dan geeft Sn tegenkoppeling voor
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de hoge frequenties. De hogere videofrequenties en de hogere ruisfrequen
ties, die het meest hinderlijk zijn, worden dan verzwakt. Het beeld wordt
dan minder scherp, maar vertoont ook minder ruis.

h. Reliëfschakelaar
„RS” is een reliëfschakelaar, waarmee het beeld, wanneer b.v. een oude
film wordt vertoond, wat meer kan worden geaccentueerd. In de stand
2-3 wordt C93 parallel aan Rso geschakeld. C93 vormt een ontkoppeling
voor de hogere videofrequenties, waardoor deze meer worden versterkt.
Het beeld krijgt dan meer reliëf.
j. Focussering
Met Riofl wordt de spanning op de focusseeranode van de beeldbuis juist
ingesteld. Rioe ligt via R94 aan de boosterspanning.
k. Bromcompensatie
De katode van de beeldbuis voert, behalve het videosignaal, een uit de
voeding afkomstige bromspanning van 0,5 V.
Om deze bromspanning geen helderheidsmodulatie te doen veroorzakenmoet op de Wehneltcilinder een even grote bromspanning komen. Deze
wordt via C100 en R101 vanuit de voeding toegevoerd.

2. 6. Geluids-m.f.-versterker
De geluids-m.f.-versterker wordt gevormd door Bi3p en B12.
a. Gelijkstr o ominstellingen
De katode van de eerste m.f.-buis ligt aan aarde. Het stuurrooster krijgt
via Rie, Ris, R20 en R12 een regelspanning vanaf de detector toegevoerd.
Het schermrooster van Bi3p ligt via Ru (100 k Q) aan -J- hsp. Door deze
hoge schermroosterweerstand is de roosterruimte van Bi3p klein.
De roostervoorspanning van B12 wordt bepaald door de katodeweerstand
R22. De schermrooster- en anodespanning worden bepaald door resp.
R23 en R13. Het stuurrooster is via Ss geaard.
b.Versterking
geïnduceerd. S2 vormt met C27 een
Vanuit Si wordt een spanning
.
„ in S2 „
afstemkring, die door Ris wordt gedempt. C2« is een ontkoppelcondensator. In de anodeleiding van Bi3p is een bandfilter geschakeld, dat op
5,5 MHz is afgestemd. C30 ontkoppelt het schermrooster.
C33 en C34 zijn eveneens ontkoppelcondensatoren. In de anodeleiding
van B12 is een kring, bestaande uit Ss, S9, C35 en C37 geschakeld. De
spanning over C35 wordt toegevoerd aan het knooppunt C38-C39. Deze
condensatoren zijn een gedeelte van de secundaire kring, waartoe ook
S10 behoort. De ferroxcube kernen Fi, F2 en F3 en de spoel S7 verhinderen
de uitstraling van hogere harmonischen via beeld-m.f.-versterker, kanaalkiezer en antenne.
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♦ Fig. IV. 12.
Bij amplitude-modulatie van 1het m.f. signaai ontstaat op het schermroostert een wisselspanning.

c. Automatische versterkingsregeling
De AVR-spanning, welke uit de ratiodetector via R12 wordt toegevoerd,
houdt de uitgangsspanning van de m.f.-versterker bij langzame variaties
constant. Bij een hogere ingangsspanning wordt de detectorspanning meer
negatief, waardoor het rooster van Bi3p meer negatief gaat. De m.f.versterking daalt daardoor en de toename in de detectorspanning wordt
tegengewerkt.
d. Vermindering van amplitude-modulatie
Aan het rooster van Bisp wordt via C29 en R17 de eventueel op het scherm
rooster van B12 aanwezige wisselspanning toegevoerd.
Op dit schermrooster ontstaat nl. een a.f.-wisselspanning, wanneer het
m.f.-signaal op het rooster van B12 amplitude-gemoduleerd is.
1 ig.v. de amplitudemodulatie varieert de gemiddelde schermroosterstroom
en daarmee de schermroosterspanning. Dit volgt uit fig. IV. 12.
De condensator C34 zorgt voor afvlakking en de schermroosterspanning
heeft daarom geen r.f.-component.
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Door de wisselspanning naar het rooster van Bi3p terug te voeren blijkt,
dat de regeling probeert de amplitude-modulatie te verminderen. Is nl.
de amplitude van de r.f.-spanning op het rooster van B12 maximaal, dan
gaat de schermroosterspanning van B12 en daarmee de roosterspanning
van Bi3p negatief. Daardoor neemt de versterking van Bi3p af.
Om de amplitudevariaties verder te beperken is de diode X3 met het
RC-filter R24-C36 opgenomen. Deze componenten vormen een serie-diodedetector. C36 wordt opgeladen tot de topwaarde van de spanning over
Ss en S9. Wil deze spanning plotseling toenemen, dan moet C36 worden
bijgeladen en wordt een extra demping op de primaire van her bandfilter
uitgeoefend. Daardoor neemt de spanning over de kring maar weinig toe.
De werking van deze schakeling is onafhankelijk van de grootte van het
signaal. In samenwerking met de van het schermrooster van B12 afgenomen
wisselspanning wordt een voldoende onderdrukking van de amplirudemodulatie verkregen.

e. Afstandbediening geluid
Over Ris kan, m.b.v. de afstandbediening, een spanning worden opgewekt.
De polariteit is zodanig- dat deze spanning de regelspanning vergroot.
Op deze wijze kan op afstand de versterking van Bi3p en daarmee de a.f.uitgangsspanning worden geregeld.

2. 7. Geluidsdetector
Deze wordt gevormd door de kring C37-C35-S8-S9 en C38-C39-S10. De
kringen zijn via C35 capacitief gekoppeld.
Over C41 ontstaat een spanning, waarvan grootte en polariteit afhankelijk
zijn van de frequentie-afwijking van het m.f.-signaal. Is het m.f.-signaal
dus frequentie-gemoduleerd, dan ontstaat over C41 het modulatiesignaal.
De gedetecteerde spanning wordt niet van C41, maar van het knooppunt
van R25-R26 afgenomen. Daardoor wordt eventuele amplitude-modulatie
beter onderdrukt. Het filter R27-C42 geeft een verzwakking van de hogere
frequenties van her a.f.-signaal. Deze zijn nl. in de zender, ter verbetering
van de signaal/ruis verhouding, bevoordeeld t.o.v. de lagere frequenties.
De condensator C43 ontkoppelt de onderzijde van de detector voor m.f.spanningen.
2. 8. A.f.-versterker
De a.f.-versterker bevat een voorversterkertrap met Bst en een transformatorloze eindtrap met B4 en Bsp.
Het signaal wordt via R48 en C44 aan de sterkteregelaar toegevoerd. Vanaf
de loper van de sterkteregelaar komt het signaal via R32 op het rooster
van Bst.
Met de schakelaar „LT” in de getekende stand worden de lage tonen
bevoordeeld, omdat C45 voor lage tonen een hoge weerstand vormt. Wan
neer „LT” tussen de contacten 2 en 3 komt, worden de lage tonen niet
meer bevoordeeld.
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Fig. IV.13. Katodespanning, rooscerspanning en anodestroom van de AVR-buis.
Vanaf de uitgang wordt via een netwerk een tegenkoppelspanning naar
de katode van Bst teruggevoerd. Met R34 worden de hoge tonen geregeld.

2. 9. Automatische versterkingsregeJing
a. AVR voor Blo
De AVR-spanning voor de eerste m.f.-buis Bib wordt afgenomeni van
C73. De uitgestelde
■------ ’ ’ AVR-spanning
■ T voor (de
’ r.f.-buis
c ’ ■ wordt van C-a afgenomen.
Bop is de AVR-buis, welke alleen geleidt gedurende de achterstoep van
het videosignaal. Dit blijkt uit fig. IV. 13, waarin de katode- en roosterspanning van Bap zijn getekend. De katode van Bgp is aangesloten op
R79, welke deel uitmaakt van het katodecircuit van de videobuis Biop.
De op de katode van deze buis staande spanning is in faze met de roosterspanning van Biop, die door de videodetector wordt geleverd.
De amplitude van de aan de katode van B»p toegevoerde spanning is
daarom afhankelijk van de grootte van het antennesignaal en de ver
sterking van het m.f.-gedeelte. In het onderstaande zullen we zien, dat
de AVR probeert de amplitude van de detectorspanning constant te
houden.
Aan het rooster van Bop wordt de gedifferentieerde lijnimpulsspanning
toegevoerd. De katode van Biot, waar de amplitude van de lijnimpulsen
5 V bedraagt, is via C149 met het rooster van B9P verbonden. Daar de
RC-tijd van C149 en R147 groot noch klein is, ontstaat op het rooster van
B9P een spanning volgens fig. IV. 13.
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De buis kan alleen geleiden tijdens de achterstoep van het videosignaal,
omdat alleen dan de rooster-katodespanning in de roosterruimte valt. Is de
afstand tussen rooster- en katodespanning groter dan de roosterruimte,
dan is de buis afgeknepen.
De buis geleidt des te langer naarmate het videosignaal groter is. Wanneer
het videosignaal groter is, komt nl. de katodespanning gedurende de lijn
impulsen dichter bij nul en is de buis langer geleidend.
Het schermrooster van Bop ligt aan een door Raj en R54 gevormde hoogohmige spanningsdeler> waardoor de vereiste kleine roosterruimte wordt
verkregen.
De anode verkrijgt een positieve spanning, welke wordt opgewekt in een
gelijkrichtschakeling, waarvan de VDR Ros het centrale deel is.
Via C74 komen nl. lijnimpulsen vanaf de lijnuitgang. Deze impulsen
worden afgenomen van spoel Sa7.
De stroom welke t.g.v. deze lijnimpulsen door Ros vloeit, is geen zuivere
wisselstroom. Gedurende de tijd dat de lijnimpulsen positief zijn, is de
weerstandwaarde van Ras laag en vloeit er dus een grote stroom naar
links, waardoor C75 positief wordt geladen. Gedurende de tijd dat de
lijnimpulsspanning negatief is, vormt Roa een hoge weerstand. Er vloeit
dan dus maar weinig stroom naar rechts. C73 wordt dus meer ontladen
dan geladen en krijgt een negatieve spanning. Uiteraard stelt zich een
bepaalde evenwichtstoestand in. In deze toestand is C75 positief en C74
negatief geladen.
Wanneer Bop gaat geleiden wordt C75 door de elektronenstroom uit de
buis ontladen. De spanning daalt dus. Deze spanmngsdaling wordt via
Rö3 en Rö2 aan .C73 doorgegeven.
Hoe groter de stroom van Bop, des te negatiever wordt de spanning over
C73 en des te minder versterkt Bia.
Neemt door een bepaalde oorzaak de detectorspanning toe, dan krijgt
de katode van B9P meer impulsspanning en gaat daardoor langer geleiden.
Er wordt een grotere regelspanning opgewekt, waardoor de m.f.-versterking
en daarmee de detectorspanning wordt gedrukt.
b. Uitgestelde AVR
De uitgestelde AVR wordt verkregen door de anode van Bot via Roo
aan een positieve spanning en via Rei aan de AVR-spanning te leggen.
De buis B9t kunnen we als een diode beschouwen. Deze diode geleidt
en vormt dus een kortsluiting wanneer de regelspanning weinig negatief
is, dus bij zwakke antennesignalen. Komt de regelspanning boven een
bepaalde waarde (de drempel), dan wil de anode negatief, de buis Bet
spert en deze negatieve regelspanning wordt doorgegeven naar de r.f.-

buis.
c. Storings onderdrukking
Negatief gerichte stoorimpulsen op het videosignaal zouden de buis Böt
tussentijds kunnen doen geleiden, waardoor de AVR-spanning verstoord
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zou worden. Hier is dit echter onmogelijk, omdat aan het rooster van
Böp de stoorimpuls in dezelfde polariteit wordt toegevoerd. Deze impuls
is afkomstig uit de synchronisatiescheider en wordt toegevoerd via Ri«.

d. Blokkering tijdens het opwarmen
Wanneer het lijngedeelte kort na het inschakelen nog niet werkt zijn
er geen lijnimpulsen en wordt de instelspanning voor Bsp niet opgewekt.
Ook is er geen boosterspanning. Omdat de anode van B»t via Rso aan
de boosterspanning ligt, kan de spanning op deze anode gedurende het
opwarmen niet positief gaan.

Er kan daarentegen wel een negatieve spanning ontstaan. Deze wordt
veroorzaakt door de stroom van B9P. Daar het schermrooster positief is
vloeit er nl. stroom. Een gedeelte van deze stroom gaat naar de anode,
waardoor C75 negatief wordt geladen. C72 wordt daardoor ook negatief,
waardoor de r.f.-buis gedurende het opwarmen wordt gesperd. Daardoor
wordt overbelasting van buizen na het inschakelen voorkomen.
Op het moment dat het lijngedeelte gaat werken wordt er boosterspanning
geleverd en wordt de ontvanger niet meer geblokkeerd.
2. 10. Synchronisatiescheider
Biih scheidt de synchronisatie-impulsen van het videosignaal. Biot ver
betert de vorm van de synchronisatie-impulsen en geeft tevens fazedraaiing.
De lijnimpulsen worden via Cno aan de lijndiscriminator toegevoerd.
De rasterimpulsen komen op het stuutrooster van Bnt.
M.b.v. de buis Bi3t wordt voorkomen dat stoorimpulsen de synchronisatie
beïnvloeden. Bi3t is via C152 met Buh gekoppeld.
a. Instelling en sturing Biih
De buis Buh heeft een bijzonder lage spanning op de schermroosters g2
'2
1 van stuursignaal zijn de spanningen
en g<, nl. 8... 5 V. Bij afwezigheid
op gi en g3 ca. 0 volt, gi is iiets positief, daar gi via R153 aan 4- hsp ligt,
Kleine negatieve spanningen op gi en g3 knijpen de buis af, daar de
roosterruimte klein is.
Het videosignaal wordt vanaf het knooppunt Sjó-Rsb (video-eindtrap)
via de deler R150-R152 en het filter Risi-Cisi op gs aangesloten.
Er ontstaat detectie, welke ga een dusdanige negatieve spanning geeft,
dat de toppen van het videosignaal tegen de nullijn liggen (fig. IV. 14).
Het blijkt dat alleen*de synchronisatie-impulsen anodestroom veroorzaken.
De impulsen op de anode van Biih zijn negatief gericht. Door de lage
anodespanning kan B111, direct met Biot worden gekoppeld.
Uit fig. IV. 14 blijkt, dat stoorimpulsen op het videosignaal in de rooster
ruimte kunnen vallen. Deze worden echter onderdrukt door aan gi van
Buh dezelfde stoorimpulsen met tegengestelde polariteit toe re voeren.
Deze impulsen worden geleverd door Bist, welke via een bandfilter en
R?a met de anode van Bu is verbonden.
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Fig. IV. 14. De synchronisatie-impulsen
worden gescheiden van het videosignaal.
Het bandfilter, gevormd door S33-C85 is afgestemd tussen beeld- en geluidsdraaggolf.
De bandbreedte bedraagt ca. 2 MHz. Daardoor valt het frequentiespectrum
met de synchronisatie-impulsen buiten het doorlaatgebied van dit band
filter.

Het aan het rooster van Bist toegevoerde signaal verloopt daarom volgens
fig. IV. 15a. Daar Bi3t een niet-lineaire Ia-Vg karakteristiek heeft en
tussen anode en aarde C153 is geschakeld, ontstaat anodedetectie en ver
loopt de anodespanning volgens fig. IV. 15b.
De stoorimpulsen worden via C152 aan gi van Biih toegevoerd en drukken
deze gedurende de duur van de storing dicht. De stoorimpulsen worden
stoorimpulsen

b

Fig. IV.15. a. Roosterspanning van Bi3t
b. Anodespanning van Bi3t
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Fig. IV.16. Het ontstaan van een impulsvormige stroom door Bnt
eveneens aan het stuurrooster van Bop toegevoerd, waardoor ze de AVR
niet kunnen beïnvloeden.

b. Scheiding van de synchronisatie-impulsen
Op de anode van Btot staan zowel de rasterimpulsen als de lijnimpulsen.
Het impulssignaal wordt verzwakt in de delers Rieo-Ri64 en Ri6i-Ri«2.
De lijnimpulsen worden via Cno afgenomen die, daar zijn capaciteit
klein is, een hoge weerstand voor de rasterimpulsen vormt.
De rasterimpulsen worden door het laagdoorlaatfilter bestaande uit Ciss,
Ri63 en C157 doorgelaten.
Om dit tte verduidelijken is het complete synchronisatiesignaal (fig. IV.
16a) en de spanning over Ciss getekend (fig. IV. 16b).
Gedurende de rasterimpulsen is de spanning gemiddeld meer positief en
wordt Ci58 dus meer opgeladen.
De roosterspanning van Biit verloopt volgens fig. IV. 16c. De top van
het rastersignaal wordt op nul volt gelegd tengevolge van de detectorwerking van Cis», Rios en de rooster-katoderuimte van Biit. Door de
lage anodespanning van Btit
Btit veroorzaakt slechts een klein gedeelte van
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Fig. IV.17a.
a. Principe van de faze-discriminator.
b. , c. en d. De uitgangsspanning
is afhankelijk van de ligging
van de lijnsignalen van zender
en ontvanger.

het rastersignaal anodestroom. Op de anode ontstaat dus een negatief
gerichte rasterimpuls. De condensator C154 vlakt de lijnimpulsen af, die
via Rii9 een spanning op de anode van Bnt willen veroorzaken. Het
filter Ri68-Cj59-Rio6 verzwakt eventueel nog aanwezige storingen,
Via Ciflo en Ris- wordt het rastersignaal uitgekoppeld en toegevoerd aan
het remrooster van rasteroscillator Bs.
2. 11. Fazediscriininator
De fazediscriminaror vergelijkt het in de ontvanger opgewekte lijnsignaal
met de lijnimpulsen van de zender. Stemt de frequentie overeen, maar
is er een fazeverschil, dan levert de fazedicsriminator een gelijkspanning.
Deze gelijkspanning wordt toegevoerd aan de lijnoscillator, waardoor de
faze-afwijking wordt gecorrigeerd.
De principiële werking van de fazediscriminaror willen we aan de hand

Fig. IV.17b.
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Fig. IV.17c.

fig. IV. 17a nader beschouwen, waarin alleen die componenten zijn
van tig.
getekend, welke voor de verklaring nodig zijn.
Om te beginnen splitsen we de fazediscriminator in twee gedeelten. Het
gedeelte links van de stippellijn levert de spanningen U2 en Ui. U2
is de som van de in Soi en S77 geïnduceerde spanningen, terwijl Ui de
som van de in S02 en S77 geïnduceerde spanningen is. De spanningen
in S01 en S02 zijn afkomstig van de synchronisatiescheider. Ten opzichte
van het midden van de secundaire zijn deze spanningen in tegenfaze. De
spanning in S77 is afkomstig van de lijnoscillator. U2 en Ui worden beide
gelijkgericht, waardoor over C112 en C113 spanningen ontstaan, die gelijk
zijn aan de topwaarden van U2 en Ui. Daar Xo en X- tegengesteld zijn
geschakeld, zijn de spanningen over C112 en C113 ook tegengesteld.

Fig. IV.17d.
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De condensator Cm krijgt een spanning, die gelijk is aan het verschil
van de spanningen over C112 en C113.
Via X7 wordt Cm bijgeladen en via Xa ontladen.
Is Ui > U2, dan wordt Uc positief, omdat er dan meer stroom door X7
dan door Xa vloeit. Is U2 > Ui, dan is Uc negatief, omdat er nu meer
stroom door Xa dan door X7 vloeit.
Hoe U2 en Ui afhankelijk zijn van het fazeverschil russen de impulsen
is in fig. IV. 17 b-c en d getekend.
In fig. IV. 17b is er geen fazeverschil; U2 = Ui en Uc = 0. In fig.
IV. 17c komen de zenderimpulsen eerder dan de onrvanger-impulsen.
Duidelijk blijkt, dat U2 > Ui. Uc is nu negatief.
In fig. IV. 17d komen de zenderimpulsen later dan de onrvanger-impulsen.
Nu is U2 < Ui en Uc is positief.
Uit de figuren blijkt, dat U2 en Ui niet tegelijkertijd maximaal zijn,
en dat Xe en X7 dus niet op dezelfde momenten geleiden. Dit is on
gunstig wat betreft de onderdrukking van eventueel aanwezige ruis- en
stoorspanningen. Daarom worden, zoals uit het schema blijkt, de lijn
impulsen niet aan het midden van de fazediscriminatortransformator,
maar aan het knooppunt van R105 en Cm toegevoerd.
Hiermee bereikt men dat er door X7 en Xs gelijktijdig stroom vloeit.
M.b.v. de spanningsdeler R111-R110 wordt de fazediscriminator een voor
spanning gegeven. De spanning over Cm en de frequentie van de
lijnoscillator is dus mede afhankelijk van deze voorspanning. Met R110
kan daarom de lijnfrequentie worden geregeld.
Via R113 en C108 worden impulsen vanaf de lijnuitgang toegevoerd. Door
deze impulsen wordt bereikt, dat de lijnoscillator zo wordt geregeld, dat
de zenderimpulsen op het zaagtand vormige gedeelte van de ontvangerimpuls komen.
2. 12. Lijnoscillator
Bip vertegenwoordigt de lijnoscillatorbuis. De oscillatorkring wordt ge
vormd door de lijnoscillatorspoel Sa3-Sa4 en C121.
Bit is een reactantiebuis en gedraagt zich als een capaciteit, welke ook
tot de kringschakeling van de lijnoscillator behoort. De capaciteit, welke
Bit vormt, wordt bepaald door zijn negatieve voorspanning, welke door
de fazediscriminator via Rm wordt geleverd.
Dat Bit zich als een capaciteit gedraagt is als volgt in te zien (fig. IV. 18a):
Op de anode van Bit staat de spanning Ua, die afkomstig is van de lijn
oscillator. Via Ci 17 en C118 komt hiervan een gedeelte op het rooster van
Bit. Deze roosterwisselspanning Ug ijlt vóór op de anodewisselspanning
t.g.v. de fazeverschuiving, die door Cm en Cus wordt veroorzaakt. De
anodewisselstroom ia van Bit ijlt daarom ook vóór op de anodewissel
spanning. De buis vertoont dus, gezien tussen anode en katode, een zeker
capacitief gedrag. Daar de steilheid van Bi
Bitt en daarmee de amplitude
van de anodewisselstroom afhankelijk is van de negatieve voorspanning,
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Fig. IV.18a. Tussen anode en katode
gezien gedraagt Bit zich capacitief.

is dus ook het capacitieve gedrag afhankelijk van deze negatieve voor
spanning.
Hoe groter de negatieve voorspanning is, des re kleiner is de steilheid
van Bit en des te kleiner dus ook de amplitude van de anodewisselstroom
(fig. IV. 18b).
Dit betekent volgens Xc = Ua/ia een hogere capacitieve weerstand,
dus een lagere capaciteit. Wanneer Bit een lagere capaciteit vormt, wordt
de frequentie van de lijnoscillator hoger.
T.g.v. de oscillatie ontstaat op het rooster van Bit een wisselspanning,
waarvan de top-topwaarde 60 V bedraagt. In de positieve top van deze

xc klain
C groot

Ld
I

I
I
I
xc groot
C klain

karakfarittiak Btt

Uglk •«--------

. Z.' ■

SS

Fig. IV. 18b.
De anodewisselstroom en daarmee het capacitieve gedrag worden bepaald door de in
stelling van Bit
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Fig. IV. 18c. De anodestroom van Bip is impulsvormig.
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wisselspanning wordt roosterstroom getrokken, waardoor C124 negatief
wordt geladen. De roosterspanning van Bip verloopt daarom volgens
fig. IV. 18c. De anodestroom en de schermroosterstroom zijn dus impuls
vormig. De anodespanning verloopt daarom ook impulsvormig. De am
plitude wordt bepaald door R122.
De schermroosterspanning verloopt vrijwel sinusvormig door de aan
wezigheid van de kring. De anodewisselspanning van Bip wordt via
C125 en R123 aan het rooster van de lijneindbuis toegevoerd.
Hoe fazeverschillen tussen lijnimpulsen van zender en ontvanger worden
gecorrigeerd kan nu worden gevonden.
Stel, dat op een gegeven moment de frequentie van de lijnoscillator toeneemt. De zaagtandvormige spanning komt dan eerder en de zenderimpulsen schuiven a.h.w. naar rechts. Daardoor ontstaat een positieve
spanning over C114. De negatieve instelling van Bit wordt minder en
zijn steilheid neemt toe. Een hogere weerstand betekent meer anodestroom en een lagere wisselstroomweerstand. De capaciteit die Bit vormt,
stijgt daardoor. Daar de kringcapaciteit groter wordt wil de oscillatorfrequentie gaan dalen.
Het blijkt dus, dat de stijging in de oscillatorfrequentie wordt tegen
gewerkt.

2. 13. Lijneindtrap
De lijneindtrap wordt gevormd door:

De
De
De
De

lijneindbuis Bis
lijnuitgang Sas t/m Sn
boosterdiode Bi» met boostercondensator C135
hoogspanningsdiode B20

De lijneindtrap vervult verschillende functies, zoals in hfst. II reeds is
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S50-49

besproken. In fig. IV. 19a is het complete schema van de lijneindtrap
getekend; fig. IV. 20 toont de opstelling van de onderdelen.

a. Optvekken afbuigstroom
Door de horizontale afbuigspoelen S49 en S50 moet een zaagtandvormige
stroom vloeien. Hoe dit wordt gerealiseerd kunnen we aan de hand van
fig. IV. 19b duidelijk maken. In deze figuur zijn alleen die componenten

! SKS/Xtór

'S6S

•S66
= C/35

Fig. IV. 19b. Principe van het gedeelte, waarmee lijnterugslag
en boosterspanning worden verkregen.
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Fig. IV. 19c. Stuurspanning van de lijneindbuis.
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getekend, die voor de principiële werking nodig zijn. De buis Bis wordt
met een zaagtand vormige spanning gestuurd. Deze spanning verloopt
volgens IV. 19c en wordt geleverd door de lijnoscillator. We gaan er
van uit, dat juist voor het moment ti stroom door de lijnuitgang en
de lijneindbuis vloeit.

Tijdstip ti-tz
Op het tijdstip ti wordt de lijneindbuis geblokkeerd. We houden dan
een kringschakeling volgens fig. IV. 19f over.
T.g.v. de inductiewerking kan de stroom door de spoel niet plotseling
van waarde veranderen. Er ontstaat een elektrische trilling, waarbij de
stroom door
lijnuitgsng

/
O
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‘Fig. IV.19d.
Verloop anodestroom van de lijneind« buis.
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Fig. IV.19e.
Verloop anodespanning
van de lijneindbuis.
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stroom volgens fig. IV. 19d en de spanning volgens fig. IV. 19e gaar
verlopen. Ter vermijding van misverstanden wijzen we er op, dat de
conventionele stroom is aangegeven.
De frequentie van de trilling wordt bepaald door de serieschakeling van
Cp, C135 en Sas t/m S07 (fig. IV. 19a). Daar Cp laag is, is de frequentie
hoog. Na het moment ti gaat de anodespanning oplopen, omdat de para
sitaire capaciteit vanaf Ub via de stroom door de spoel wordt opgeladen.
Daar ook de spanning op het knooppunt van Sas en See oploopt, spert Bia.
Tijdstip t2-h
Op het moment t2 is de stroom door de spoel maximaal in de tegenover
gestelde richting en nu wil de anodespanning lager gaan dan UbDe boosterdiode gaat dan echter geleiden, waardoor de kringschakeling
wordt gewijzigd. Doordat de diode en de voeding een kortsluiting vormen,
wordt de trillingskring nu gevormd door See, C135 en S07. Daar C135
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Fig. IV.19f.
Stroomketen van ti . . ts.
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Fig. IV.19g. Stroomketen van t2 . . . t3.
veel groter is dan Cp, wordt de frequentie veel lager en verloopt de
stroomkromme vlakker.
Op het moment t3 is de stroom nul geworden en zal van polariteit gaan
veranderen. De boosterdiode vormt voor deze stroomrichting echter een
hoge weerstand. Om de stroom zaagtand vormig door te laten lopen gaat
daarom op het moment t3 de buis Bis geleiden.
Tijdstip ts-ti
Door het openen van de lijneindbuis vloeit een stroom volgens fig. IV.
19h. Deze stroom neemt toe tot het moment t4. Op dat moment wordt
de lijneindbuis afgeknepen en zijn we weer op het punt van uitgang terug,
De boostercondensator krijgt een spanning- welke hoger is dan de voedingsspanning. Deze verhoogde spanning wordt o.a. ook nog gebruikt
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Fig. IV.19H. Stroomketen van t3 . . t<

017

Fig. IV.20.
Opstelling van de onderdelen van de
lijneindtrap.

als voedingsspanning voor de lijneindbuis en voor de focusseeranodë
van de beeldbuis.
b. Sturing van de afbuigspoelen
Wanneer we in fig. IV. 19a Cm-Ruo en S73-R13A kortgesloten denken, zien
we, dat de afbuigspoelen zijn aangesloten op S«7 en Ses. Daar het midden
van Sfl7-88 is geaard, staan op de uiteinden van de afbuigspoelen gelijke
maar in tegenfaze zijnde spanningen.
Hiermee bereikt men, dat op elk moment de gemiddelde spanning van
de afbuigspoelen nul is, waardoor er capacitief geen impulsspanning op
de grafietlaag van de beeldbuis kan worden overgebracht.
Het netwerk Cise-Ruo vormt een z.g. „vingerlengtecorrectie”. Met dit
netwerk wordt bereikt, dat de stroom door de afbuigspoelen niet geheel
met de stroom door de lijnuitgang overeenkomt, maar even na ts en even
vóór t4 iets vlakker verloopt (fig. IV. 19d). Daardoor is de afbuigsnelheid
van de elektronenstraal aan de zijkanten van het beeld minder dan in
het midden en ontstaat een onvervormd beeld.
M.b.v. S73 wordt de lineariteit van de stroom door de afbuigspoelen —
en daarmee de beeldbreedte — op de juiste waarde ingesteld.
c. EHS voor de beeldbuis
Volgens fig. IV. 19e ontstaat er tijdens de lijnterugslag een hoge inductiespanning in de lijnuitgang. Deze spanning wordt opgetransformeerd in
Se# en m.b.v. B20 gelijkgericht.
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De condensator tussen de katode van B20 en aarde wordt gevormd door
de hoogspanningskabel. De EHS wordt via R95 aan de beeldbuis toege
voerd.
De gloeispanning voor de hoogspanningsdiode wordt door S70 geleverd,
In S70 ontstaat immers
'■
ook een inductiespanning. Met R137 wordt de
gloeistroom voor de hoogspanningsdiode op de juiste waarde ingesteld.
Het netwerk C132-R134 dempt Sös en voorkomt daardoor oscillaties. Het
netwerk gevormd door C143 en R143-S55 voorkomt dat lijnimpulsen in
het voedingsgedeelte komen.
2. 14.

Rasteroscillator

De rasteroscillator is een z.g. Miller-transitronschakeling. In fig. IV. 21
is het principe van de schakeling getekend, zoals hij in deze ontvanger
voorkomt. Op de anode staat een zaagtandvormige spanning. De schake
ling wordt gesynchroniseerd op het schermrooster met rasterimpulsen,
welke via Cieo en Riö7 worden toegevoerd.

irripuhtn *

tijrrtyrhng

Fig. IV.21. Principe van de Miller transitron schakeling.
Met R170 wordt de frequentie geregeld. R170 vormt met Ri69 een spanningsdeler. Wordt R170 kleiner, dan wordt de negatieve voorspanning van het
vangrooster minder en wordt de frequentie hoger. Met Ri82 wordt de
frequentie grof geregeld. R182 vormt met Risi en Ri83 een spanningsdeler, welke de stuurroosterspanning van Bs bepaalt.
De voedingsspanning voor Bs wordt afgenomen van C139. De grootte
van de spanning wordt bepaald door de stabilisatieschakeling, waarvan
de werking nog wordt besproken. De stuurspanning voor de rastereindtrap wordt via Cus uitgekoppeld en via twee wegen op B?t aangesloten.
Daardoor wordt samen met Ci«7 de zaagtandvormige spanning omgezet
in de paraboolvormige spanning, die nodig is voor de sturing van dc
de
rastereindtrap. Met Ris< wordt de juiste spanningsvorm en daarmee de
verticale lineariteit ingesteld. Met Riss wordt de amplitude en daarmede
de beeldhoogte geregeld.
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2. 15. Rastereindtrap
Deze wordt gevormd door B?t en B?)rp. Hij moet aan de verticale afbuigspoelen S48-47 een zaagtandvormige stroom leveren. Daar voor de rasterfrequentie van 50 Hz de inductieve weerstand van de afbuigspoelen klein
is t.o.v. de ohmse weerstand, moet de rastereindbuis een zaagtandvormige
spanning over de primaire van de rasteruitgang veroorzaken. Dit is het
geval wanneer de rastereindbuis een parabool vormige stroom levert. De
stuurspanning van B?p moet dan ook parabool vormig verlopen. Deze
paraboolvormige spanning wordt vi;
via Ci68 vanaf de anode van B?t toegevoerd.
Ri«8 is een tegenkoppelweerstand. De spanning over Riss is evenredig
met de afbuigstroom. We hebben dus te maken met stroomtegenkoppeling.
De spanning over R193 wordt gebruikt als instelspanning van de synchronisatiescheider.
Parallel aan S74 is een VDR-weerstand geschakeld, waarmee de hoge
spanningspieken tijdens de terugslag worden onderdrukt. Met toenemende
spanning daalt nl. de weerstand van een VDR, waardoor de spanningstoename wordt tegengewerkt. Op de secundaire van de rasteruitgang zijn
de spoelen S48-4- aangesloten.
Via C134 en Ciss worden de terugslagimpulsen voor lijn en raster tezamen
gebracht en via C97 aan het rooster van de beeldbuis toegevoerd.
2. 16. Stabilisator schakeling
In deze ontvanger wordt een stabilisatorschakeling toegepast die, ondanks
netspanningsvariaties en achteruitgang in de emissie ’van de buizen, de
beeldbreedte en beeldhoogte constant houdt.
De stabilisatorschakeling wordt gevormd door Bi7ti-2.

a. Beeldbreedtestabilisatie
Met Bi7t2 wordt instelspanning voor de lijneindbuis opgewekt. Deze
instelspanning wordt via R124 aan het rooster toegevoerd. De grootte
van de instelspanning is afhankelijk van de aan het rooster van Bi7t2 toegevoerde impulsspanning, die afkomstig is van de spoel S71 op de lijnuitgang.
toegevoerd.
Aan de anode van Bi7t2 wordt eveneens een impulsspanning toegevoerd,
Deze is afkomstig van S«7. Bi7t2 geleidt daardoor alleen tijdens de lijnterugslag.
De mate van geleiding wordt bepaald door de amplitude van de aan
het rooster toegevoerde impuls. Neemt de amplitude toe, dan ontstaat
door het gelijkrichtende effect een hogere negatieve spanning op de anode.
De lijneindbuis wordt daardoor meer negatief ingesteld en zijn versterking
neemt af. Daardoor wordt de toename van de uitgangsspanning en
daarmee een toename van de beeldbreedte tegengewerkt.
Met C129 wordt de beeldbreedte ingesteld, Met de VDR Riso wordt de
instelspanning van Bi7t2 onafhankelijk van variaties in de voedingsspanning gemaakt.
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Resumerend kunnen we dus zeggen, dat Bi7t2 het centrale deel is van
een schakeling, die de amplitude van de spanning over de lijnuitgang
en daarmee de stroom door de horizontale afbuigspoelen en de EHS
constant houdt.
b. Beeldhoogtestabilisatie
De beeldhoogte wordt gestabiliseerd door de voedingsspanning van de
rasteroscillator onafhankelijk te maken van netspanningvariaties. Dit wordt
m.b.v. Bi7ti bewerkstelligd. Bi7ti wordt met dezelfde spanning als
Bt7t2 gestuurd.
Deze stuurspanning wordt door de onder a. besproken regeling constant
gehouden. Door de positieve impulsen op het rooster van Bun ontstaat
gelijkrichting en wordt C131 positief geladen. Daar de laadstroom impuls
vormig is, ontstaat een impulsspanning in S77. Dit is de vergelijkspanning
voor de fazediscriminator. R131 en C139 vormen een afvlakfilter. Over
C139 ontstaat dus een gelijkspanning, die evenredig is met de amplitude
van de lijnterugslagimpulsen. Daar deze impulsen door Bi7t2 constant
worden gehouden, is ook de voedingsspanning voor de rasteroscillator
constant.

c. Helderheidsstabilisatie
Door de gelijkrichtende werking van Bi7ti wordt de katode positief en
het stuurrooster negatief. Deze negatieve spanning is eveneens5 onafhankelijk van voedingsspanningvariaties en wordt gebruikt om vvia R.88
de helderheid van de beeldbuis onafhankelijk van de voedingsspanning
te maken. Dit werd reeds in paragraaf 2. 5. besproken.

2. 17. Voeding
a. Gloeidraden
De gloeistroom bedraagt 300 mA. Daar de totale glocispanning ca. 205 V
bedraagt, is R2 als serieweerstand tussengevoegd.
Si2a, R2 en Ci vlakken tevens de lijnimpulsen af. Om onderlinge koppeling
van sommige buizen tegen te gaan, zijn ontkoppelcondensatoren opge
nomen.
b. .Hoogspanning
In de schakeling zijn twee dioden, Xi en X2, opgenomen, daar de sperspanning van één diode niet voldoende is. R3 beperkt de inschakelstroom. De schakeling levert vijf verschillende voedingsspanningen. De
amplitude van de rimpelspanningen is in het schema aangegeven.

2. 18. Afstandbediening
In spoel S®7 van de lijnuitgang ontstaat een spanning met een top-topwaarde van 100 V. Deze spanning wordt gebruikt om bij afstandbediening
de vereiste stuurspanningen op te wekken. De spanning wordt toegevoerd
via punt 4 van „AB”.
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Op afstand kunnen worden geregeld:

a. Geluid
Dit gebeurt d.m.v. een over Ris ontwikkelde spanning. De spanning
wordt afgenomen tussen de punten 7 en 8 van „AB”.
b. Contrast
Dit gebeurt d.m.v. een over R.78 ontwikkelde spanning. Deze spanning
wordt afgenomen tussen de punten 5 en 3 van „AB”.
c. Helderheid
Dit gebeurt d.m.v. een over R91 ontwikkelde spanning, die in serie met
de spanning op de loper van Rso staat. Deze spanning wordt afgenomen
van de punten 1 en 2 van „AB”.
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HOOFDSTUK V

FOUTZOEKEN IN TV-ONTVANGERS

1. INLEIDING
Het is een bekend feit, dat het merendeel van de in TV-toestellen op
tredende fouten kan worden vastgesteld m.b.v. het beeld, de luidspreker
en/of een universele meter. Verder zijn na de vervanging van het defecte
onderdeel zelden gecompliceerde meetopstellingen nodig voor afregeling
en instelling.
Dit kan alleen noodzakelijk zijn, wanneer frequentiebepalende onderdelen
in het r.f.- of m.f.-gedeelte de geest hebben gegeven. Deze kans is echter
maar klein, omdat het merendeel van de in TV-toestellen optredende fouten
betrekking heeft op zwaar belaste buizen, weerstanden en condensatoren.
Ga dus nooit, wanneer de fout niet direct wordt gevonden, aan kernen
in het r.f.- of m.f.-gedeelte draaien. Dit blijkt altijd de verkeerde weg
te zijn, welke alleen maar geld kan kosten, omdat voor de juiste in
stelling het geheel met wobbulator en KSO opnieuw afgeregeld moet worden.
Elke TV-handelaar krijgt regelmatig toestellen binnen, waarvan de kanaalkiezer of het m.f.-gedeelte ontregeld is. Een gepeperde rekening is dan
de harde medicijn. Blijf dus, hoe verleidelijk het ook mag zijn, van de
kernen en trimmers in kanaalkiezer en m.f.-gedeelte af.
In plaats van willekeurig wat te gaan draaien, moet men daarentegen
proberen aan de hand van de verschijnselen de fout te lokaliseren, d.w.z.
bepalen in welk gedeelte van het toestel hij voorkomt.
Het beeldscherm en de luidspreker zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.
Zo belangrijk, dat velen beweren, dat het gemakkelijker is een TV-toestel
dan een radio te repareren. Hierbij dienen we wel op te merken, dat deze
uitspraken hoofdzakelijk door ervaren TV-technici worden gedaan.
Bij het stellen van de diagnose is, behalve datgene wat de luidspreker
en het beeldscherm ons bieden, ook van belang wat er binnen in het
toestel gebeurt. We kijken dus uit naar verbrande weerstanden, naar
gloeidraden, naar blozende buizen en luisteren naar overslaande vonken.
Om het beeldscherm te kunnen gebruiken is het nodig, dat er een zender
in de lucht is, welke liefst het testbeeld uit moet zenden, of dat we de
beschikking hebben over een balkengenerator. Wat dat betreft verwijzen
we naar hfdst. VII, waar een betrekkelijk eenvoudige balkengenerator
is beschreven.

en ook bij
Een universele meter, welke bij het stellen van de diagnose
<
het verdere onderzoek goede diensten kan bewijzen,, is de Hansen FN,
r.f.-spanningen
kunnen worden gemeten.
waarmee ook hoogspanning en r
c --------~Z~~ ’---------
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2. WAT KAN ER STUK GAAN?
Wanneer men het schema van een TV-ontvanger bekijkt, ziet men in één
oogopslag dat er enorm veel storingsmogelijkheden zijn. Aan de diverse
onderdelen kan het volgende mankeren:

a. Weerstanden
Vooral zwaar belaste weerstanden en hoogohmige weerstanden (100 kQ
en hoger) kunnen aanzienlijk in waarde stijgen. Ook komen bij weer
standen wel onderbrekingen voor.
b. Condensatoren
De capaciteit verandert zelden. Daarentegen komen lek en kortsluitingen
veelvuldig voor. De lekstroom is soms afhankelijk van de temperatuur,
waardoor de fout zich niet direct na het inschakelen manifesteert, maar
eerst wanneer de bedrijfstemperatuur is bereikt. Vooral bij koppelcondensatoren kan een daling van de isolatieweerstand (b.v. tot 10 MQ) reeds
veel invloed hebben. De opsporing van deze fouten wordt vergemakke
lijkt door een haardroger te gebruiken en het verdachte gedeelte van
de schakeling daarmee warm te blazen. Soms blijkt een condensator
alleen een kortsluiting te zijn, wanneer de volle spanning erover staat,
Wordt hij met de universeelmeter beproefd, dan vormt hij geen kortsluiting.
c. Buizen
Bij buizen neemt de emissie af. Dit is vooral bij zwaar belaste buizen,
b.v. in de eindtrappen, het geval. Ook komt bij buizen kortsluiting tussen
de elektroden voor. Verder heeft een lek tussen gloeidraad en katode een
nadelige invloed op het beeld.
De snelste reperatiemethode is, de verdachte buis of buizen te vervangen.
Meestal blijkt daarmee de fout verholpen te zijn, daar het grootste ge
deelte van de fouten in TV-ontvangers door defecte buizen wordt veroor
zaakt. De buizenkoffer is daarom een onontbeerlijk attribuut voor de
technicus, die zoveel mogelijk fouten bij de klant thuis wil repareren.
d. Spoelen en transformatoren
Bij deze onderdelen treft men wel eens een onderbreking aan, die met
de ohm-meter gemakkelijk is vast te stellen. Moeilijker is het om een
kortsluiting in spoel of transformator te vinden. Bij kortsluiting tussen
de wikkelingen neemt wel de weerstand af, maar dit is meestal zo weinig,
dat het moeilijk is vast te stellen. In de meeste gevallen kan het al of
niet defect zijn alleen door vervanging worden beproefd.

3. HET RASTER ALS HULPMIDDEL
In een TV-ontvanger worden zaagtandstromen geproduceerd, waarmee
het raster wordt geschreven. Dit raster is er ook bij afwezigheid van
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ingangssignaal. Is er ingangssignaal, dan worden de generatoren gesyn
chroniseerd. Het raster dat door de ontvanger wordt geschreven, is dan
gelijk aan het raster dat de zender schrijft.
Het raster is zichtbaar, wanneer de instelling van de buis zodanig is, dat
er stroom door de beeldbuis vloeit, dus wanneer de buis de vereiste
instelspanningen heeft. Van deze instelspanningen valt de hoogspanning
het meest uit. Wanneer het scherm dus niet oplicht, rekenen wij bij
voorbaat dat gedeelte, waaruit de hoogspanning afkomstig is, tot de ver
dachten. Dit gedeelte is de lijneindtrap.
Het kan zijn dat de lijneindtrap niet wordt gestuurd, waardoor er geen
zaagtandstroom vloeit, met behulp waarvan de hoogspanning wordt op
gewekt. Ook kan de hoogspanningsdiode de geest hebben gegeven, of kan
de lijneindbuis zijn emissie hebben verloren. Verder is het mogelijk dat
de boosterdiode is uitgevallen.
Soms is een donker scherm het gevolg van een foutieve instelling van de
beeldbuis door een defect in de videoversterker. Licht het scherm wel op,
maar wordt in plaats van het raster een horizontale of verticale streep
geschreven, dan zijn respectievelijk de verticale en de horizontale afbuigstromen weggevallen.
Wanneer we een verticale streep zien is er geen horizontale afbuiging.
De streep duidt echter aan, dat er wel EHS is. De lijneindtrap wordt
dus gestuurd en geeft ook een zaagtandstroom af, omdat anders de EHS
niet zou worden opgewekt. De fout schuilt in dat geval dus in de horizon
tale afbuigspoelen of in de leiding naar deze spoelen. Zien we een horizon
tale streep, dan is de verticale afbuiging uitgevallen. Dit kan veroorzaakt
zijn door een niet oscilleren van de raster-oscillator, waardoor de rastereindtrap niet wordt gestuurd. Wordt de rastereindtrap wel gestuurd,
dan kan nog een defecte rastereindbuis of een onderbreking in de afbuigspoelen de oorzaak zijn.
Tenslotte is het mogelijk, dat er wel een raster wordt geschreven, maar
dat bij ontvangst van een zender het beeld in verticale en/of horizontale
richting wegloopt. Dit duidt dan op een fout in de synchronisatie. Loopt
het beeld in beide richtingen, dan zit de fout waarschijnlijk voor het punt
waar de synchronisatiesignalen worden gescheiden. Loopt het beeld in
verticale richting (horizontale balken), dan is de rastersynchronisatie
foutief of uitgevallen. Loopt het beeld in horizontale richting (schuine
balken), dan deugt de lijnsynchronisatie niet.
Zo zien we dus dat het raster een heel belangrijke indicator is. In de
meeste gevallen komt men tot de conclusie dat de fout schuilt in het lijn
of het rastergedeelte, waarbij het leeuwendeel van de fout door de buizen
wordt veroorzaakt. Het eerste wat er dan moet gebeuren is buizen ver
wisselen. Op deze wijze repareert men het snelst.

4. HET BEELD ALS HULPMIDDEL
Wanneer er een raster wordt geschreven en er is geen beeld, dan kunnen
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hier natuurlijk legio oorzaken voor zijn. In ieder geval kan echter worden
gezegd, dat lijn- en rastergedeelte in orde zijn.
Het eerste dat in dit geval moet worden gedaan, is vaststellen of er al
dan niet geluid is. Is er ook geen geluid, dan schuilt de fout in het gedeelte
vóór het punt, waar het geluidssignaal wordt afgenomen. Is er wel geluid,
dan moeten we het zoeken in het gedeelte na de scheiding. .
Omdat bij de meeste ontvangers het geluid na de videoversterker wordt
afgenomen, is er in de meeste gevallen bij afwezigheid van beeld ook
geen geluid. Bij geen beeld en geen geluid, kan de fout schuilen tot aan
de antenne-ingang. Zien we „sneeuw”, dan bestaat de mogelijkheid, dat
er geen zender in de lucht is of dat we hebben vergeten de antenne aan
te sluiten. Ook is het mogelijk, dat er een fout in de antenne-installatie
schuilt.
Het komt regelmatig voor, dat een naar de werkplaats gebrachte ontvanger
prima blijkt te zijn- maar dat er geen of een slecht beeld was, omdat de
antenne of antennekabel niet deugde. Degene, die de klant aan huis
bezoekt, dient daarom een balkengenerator bij zich te hebben, waarmee
kan worden vastgesteld of de fout werkelijk aan de ontvanger ligt, of
dat misschien de antenne defect is. Sneeuwt het beeld en is desondanks
de antenne in orde, dan kan de fout schuilen in de ingangsschakeling,
dus b.v. een onderbroken „broodje” in de kanaalkiezer. Sneeuwt het beeld
niet, dan kan het zijn dat de oscillatorbuis is uitgevallen, of dat er in
de m.f.-versterker een storing of een defecte buis zit. Ook kan de detectordiode het loodje hebben gelegd. Men ziet, er zijn heel wat mogelijkheden.

5. HET GELUID ALS HULPMIDDEL
Is er wel beeld en geen geluid, dan schuilt de fout in het geluidsgedeelte.
Dit gedeelte gedraagt zich echter meestal voortreffelijk, zodat we er ons
zelden in behoeven te verdiepen. Mocht er toch een fout zijn, dan gaat
men bij het nader lokaliseren op dezelfde wijze te werk als bij een FMontvanger.
Slecht geluid kan, behalve door de a.f.-versterker, ook worden veroorzaakt
door een defect in de r.f.- of m.f.-versterkers. Meestal is dan interdraaggolfbrom hoorbaar.

6. ILLUSTRATIEVE FOUTEN
Omdat men van zelf doen altijd nog het meeste leert, stellen we de lezer
voor, de onderstaande „fouten” in een ontvanger te maken, waarbij we dan
maar hopen, dat dit niet teveel strubbelingen met chef of huisgenoten
zal geven.

Allereerst moeten we het schema van de ontvanger in ons bezit hebben.
In een servicewerkplaats behoort dit het geval te zijn, hoewel het nog
regelmatig voorkomt, dat men ontvangers te repareren krijgt, waarvan

101

het schema niet aanwezig is. Het spreekt vanzelf, dat de klant uiteindelijk
voor de hogere kosten, verbonden aan de langere werktijd, op moet
draaien.
Voor degenen onder de lezers, die niet in een radio- of TV-werkplaats
werkzaam zijn, zal het verkrijgen van een schema wel eens problemen
opleveren, vooral wanneer het om Philips-documentatie gaat. Deze wordt
ni'ét aan particulieren verstrekt. Buitenlandse fabrikanten, en uiteraard
dus ook hun vertegenwoordigers hier te lande, zijn heel wat guller met
hun documentatie, zodat het, hoewel met enige moeite, mogelijk is om
van een buitenlands toestel een schema te bemachtigen. Lukt het helemaal
niet, dan kan men van de eigen ontvanger het schema proberen te tekenen.
Het is in ieder geval leerzaam, maar vanzelfsprekend een hele roer.
Bij het tekenen gaat men dan uit van het blokschema volgens hfdst. II.
De in de ontvanger aanwezige buizen probeert men in dit blokschema
„kwijt te raken”. Verder kan men waarschijnlijk ook gebruik maken
van de achter in het boek opgenomen schema’s.
De fouten, welke achtereenvolgens worden besproken, werden gemaakt
in een Philips ontvanger 17TX291A, waarvan het schema (fig. IV. 10)
achterin het boek is opgenomen.

Fout 1
Verschijnsel:
Veel ruis (sneeuw) in het beeld (afb. V. 1).
Oorzaak:
Antenne niet aangesloten.
Verklaring:
Omdat de ontvanger slechts weinig signaal krijgt' is de AVR-spanning
klein en de versterking dientengevolge groot. De ingangsruis wordt dus
volop versterkt en veroorzaakt sneeuw.
Fout 2
Verschijnsel:
Raster zonder of met heel weinig sneeuw, geen geluid.
Oorzaak:
Óscillator werkt niet (na te bootsen door punt d op de kanaalkiezer
(fig. IV. 9) los te solderen, waardoor oscillator geen anodespanning krijgt).
Verklaring:
Doordat de oscillator niet werkt, wordt geen m.f.-signaal opgewekt en
is er uiteraard geen beeld. Sneeuw kan dan alleen worden veroorzaakt
door ruisspanningen van de mengbuis. De ruis van de r.f.-versterker,
voor zover die in het doorlaatgebied van de m.f.-versterker valt, wordt
immers door de anodekring van de r.f.-versterker onderdrukt.
Fout 3
Verschijnsel:
Raster zonder sneeuw, geen geluid.
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ï-flll
Afb. V. 1. Beeld met veel ruis (sneeuw).

Afb. V. 2. De lijnimpuls met voor- en
achterstoep in het beeld door een fout
in de synchronisatie.

Afb. V. 3. Geen horizontale afbui
ging-

Afb. V. 4. Geen verticale afbuiging.
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Oorzaak:
Eerste beeld-m.f.-buis uitgevallen (na te bootsen door het rooster tegen
chassis kort te sluiten).
Verklaring:
De ruisspanningen van de m.f.-versterker zijn te gering om sneeuw te
veroorzaken.

Fout 4
Verschijnsel:
Normaal beeld en raster, geen geluid.
Oorzaak:
Eerste buis van het geluids-m.f.-gedeelte uitgevallen (na te bootsen door
het rooster tegen chassis kort te sluiten).
Verklaring:
Doordat aan de geluidsversterker geen signaal wordt toegevoerd is er
geen geluid.

Fout 5
Verschijnsel:
Normaal raster zonder sneeuw, geen beeld, normaal geluid.
Oorzaak:
Aansluiting van spoeltje S-io is onderbroken.
Verklaring:
T.g.v. de onderbreking van 1het spoeltje krijgt de video-eindbuis geen
signaal toegevoerd. De instelling van de u..:„
buis is gelijk aan die bij afwezigheid van signaal en i'
J ' ----is dus
weinig negatief. De anodestroom is daardoor
groot en de anodespanning laag. De katodespanning van de beeldbuis
is t.g.v. de directe koppeling dus ook laag en er vloeit daarom volop
stroom.
Het raster wordt normaal geschreven, omdat de lijn en rasteroscillator
normaal — zij het niet-gesynchroniseerd — werken.
Het geluid is ook normaal, omdat het geluidssignaal vóór het spoeltje
wordt afgenomen.
Fout 6
Verschijnsel:
Scherm wordt zwart, normaal geluid.
Oorzaak:
Video-eindbuis uitgevallen (na te bootsen door rooster tegen chassis kort
te sluiten).
Verklaring:
Bij normale instelling is het rooster van de videobuis 3 V positief t.o.v.
chassis. Wordt het rooster op aardpotentiaal gelegd, dan daalt daardoor
de anodestroom en de anodespanning stijgt. De katodespanning van de
beeldbuis stijgt dan ook en wel zoveel dat zij wordt afgeknepen. Het
scherm wordt daardoor zwart.
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Fout 7
Verschijnsel:
In het beeld ontstaan schuine en horizontale balken (afb. III. 7), normaal
geluid.
Oorzaak:
De synchronisatiescheider is uitgevallen; defecte buis (na te bootsen door
het 3e rooster van de ECH83 tegen chassis kort te sluiten).
Verklaring:
Doordat de synchronisatiescheider geen lijn- en rasterimpulsen afgeeft
zijn lijn- en rasteroscillator beide vrijlopend. Er is dus geen gelijkloop
meer tussen zender en ontvanger.

Fout 8
Verschijnsel:
Beeld loopt horizontaal (afb. V. 2). Het beeld is met de regelaar voor
de lijnfrequentie slechts even stil te zetten. Beeld en geluid normaal.
Oorzaak:
Leiding van S"7 naar R105-C111 is onderbroken.
Verklaring:
Door de onderbreking worden aan de fazediscriminator geen impulsen
vanuit de lijneindtrap toegevoerd en de lijnoscillator loopt dus vrijwel
niet-gesynchroniseerd. De zwarte balk is de lijnimpuls, welke met het
videosignaal aan de katode van de beeldbuis wordt toegevoerd. Door
het ontbreken van synchronisatie valt deze lijnimpuls niet samen met de
lijnterugslag van de ontvanger, zodat we deze lijnimpuls dus ergens op
het scherm met de grofregelaar stil kunnen zetten. Wanneer we de inten
siteit wat opdraaien blijkt duidelijk, dat de lijnimpuls gesuperponeerd is
op dc lijnonderdrukkingsimpuls, waarvan de voor- en achterstoep zich op
het scherm grijs vertonen.
Fout 9
Verschijnsel:
Beeld loopt van beneden naar boven, met een snelheid, welke afhankelijk
is van de regelaarstand voor de rasterfrequentie (afb. III. 5).
Oorzaak:
De rasteroscillator wordt niet gesynchroniseerd (na te bootsen door het
stuurrooster van de ECH83 tegen chassis kort te sluiten).
Verklaring:
Doordat de rasteroscillator niet meer gesynchroniseerd wordt, is hij vrij
lopend. De frequentie is dus alleen te beïnvloeden met Ruo. Het beeld
moet bij afwezigheid van synchronisatie altijd van beneden naar boven
lopen. Om te kunnen synchroniseren moeten nl. de rasterimpulsen de
rasteroscillator omwippen. Dit kan alleen het geval zijn, wanneer de
rasteroscillator dit niet zelf doet. Zijn frequentie moet dus lager zijn dan
de frequentie van de rasterimpulsen, dat zich uit in een van beneden
naar boven lopend beeld bij afwezigheid van synchronisatie-impulsen.
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Fout 10
Verschijnsel:
Scherm zwart, normaal geluid.
Oorzaak:
Stuurrooster van PCF80 (Bip) geaard.
Verklaring:
Door het rooster te aarden valt de lijnoscillator uit. De lijneindtrap wordt
niet gestuurd, waardoor de EHS uitvalt en het scherm zwart wordt. On
middellijk na het kortsluiten is er even een verticale witte streep zichtbaar.
De EHS blijft nl. nog even aanwezig, omdat de capaciteit niet direct ont
laden is.

Fout 11
Verschijnsel:
Op het scherm verschijnt een felle verticale streep, welke korter is dan
de beeldamplitude vóór de onderbreking (afb. V. 3). Normaal geluid.
Oorzaak:
Leiding naar de horizontale afbuigspoel is onderbroken.
Verklaring:
Door de onderbreking levert de lijneindtrap geen stroom aan de horizon
tale afbuigspoel, zodat er geen horizontale afbuiging is. Bovendien wordt
de lijneindtrap minder belast, waardoor de EHS toeneemt. Dit uit zich in
de eerder genoemde geringere beeldhoogte en een fellere oplichting.

Fout 12
Verschijnsel:
Felle horizontale streep (afb. V. 4). Normaal geluid.
Oorzaak:
Leiding naar verticale afbuigspoel onderbroken.
Verklaring:
Door de onderbreking vloeit er geen stroom en is er geen verticale af
buiging. Hetzelfde beeld ontstaat, wanneer de rasteroscillator of de rastereindtrap zijn uitgevallen.
Na aldus enigszins met de TV-ontvanger vertrouwd te 2zijn geraakt, zullen
we de verschillende trappen eens onder de loep nemen.

7. KANAALKIEZER
Het is beslist af te raden aan de frequentiebepalende gedeelten van de
kanaalkiezer te gaan „sleutelen” zonder in het bezit te zijn van de daarvoor vereiste meetapparaten, hoewel het soms moeilijk is deze verleiding
te weerstaan. Dit „schroefverbod” betekent echter in geen geval dat de
kanaalkiezer zonder wobbulator en KSO niet te repareren zou zijn. Het
is nl. gelukkig zo, dat de frequentiebepalende gedeelten slechts zelden
verlopen. De meeste fouten in de kanaalkiezer hebben betrekking op
defecte buizen, slechte contacten of verlopende weerstanden.
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Slechte buizen in de voorversterker veroorzaken ruis in het beeld, t.g.v. een
verminderde gevoeligheid. Een uitgevallen oscillator geeft een raster zonder
sneeuw.
Het komt veelvuldig voor, dat bij een raster zonder beeld bij het bewegen
van de oscillatorbuis het beeld verschijnt. Men vermoedt dan een slecht
contact aan de huishouder. Vrijwel altijd blijkt echter de emissie van de
buis te gering te zijn. Door het bewegen wordt de terugkoppeling even
vergroot en hij oscilleert weer.
Apparaten welke af en toe uitvallen worden met een regeltransformator
getest. Een goede oscillatorbuis werkt nog bij ca. 170 V netspanning;
een buis met verminderde emissie houdt er soms bij 190 V al mee op.
Vooral in de UHF-kanaaikiezer komt dit voor.
Wanneer dc oscillator slechts op één kanaal is uitgevallen, is er waarschijnlijk een onderbreking in de oscillatorkring van dit kanaal.
Bij het vervangen van buizen worden liefst buizen van gelijk fabrikaat
genomen. Soms is er ook nog verschil tussen buizen van éénzelfde type,
zodat het de moeite loont uit de aanwezige vervangbuizen de beste uit
te zoeken. Bij de vervanging van weerstanden en condensatoren wordt
eveneens zoveel mogelijk hetzelfde fabrikaat gekozen en ze worden in
de oorspronkelijke stand gemonteerd.
Dc contacten van de kanaalkiezer zijn verzilverd, omdat zilver een goede
geleider is en bovendien door het omschakelen weinig slijt. Goede eigen
schappen gaan meestal gepaard met slechte. Bij zilver is dat het snelle
oxydcren in een vochtige omgeving, wat vooral aan de kust of in industrie
gebieden aanleiding geeft tot zwart worden. Om dit tegen te gaan worden
de contacten bij de montage licht ingevet. Wanneer de contacten toch
vuil of zwart zijn geworden moet men bij het reinigen in geen geval
chemische middelen gebruiken. Het beste reinigt men ze met radeergum,
waarna de contactveren licht worden ingevet (niet te dik).
Wanneer de kanaalkiezer in gebieden, waar verschillende programma’s
kunnen worden ontvangen, vaak wordt omgeschakeld, worden de contact
veren moe! Het contact kan dan worden verbeterd door ze iets bij te
buigen.
Defecte weerstanden of condensatoren in de kanaalkiezer worden ge
vonden door de gelijkspanningsinstelling te controleren.
Tenslotte wijzen we er nog op, dat bij verwijderde zijwand de doorlaatkromme verandert.

8. M.f.- VERSTERKER
Een fout in de m.f.-versterker veroorzaakt meestal een achteruitgang in
versterking (te gering contrast) of beeldvervorming (plastiek; afb. III. 8),
doordat het verloop van de m.f.-doorlaatkromme verandert. In het laatste
geval is er ook vaak intercarrierbrom.
Vermoedt men dat de fout in de m.f.-versterker schuilt, dan worden
allereerst de buizen stuk voor stuk vervangen. In de meeste gevallen is
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hiermee de fout opgeheven. Blijkt de vervanging geen verbetering te
geven, dan wordt de oude buis er weer ingezet. Nadat op deze manier
alle buizen zijn gecontroleerd, gaat men de instelspanningen controleren.
Een heel belangrijke instelspanning, welke soms over het hoofd wordt
gezien, is de regelspanning. Een fout in de AVR-trap beïnvloedt nl. de
m.f.-versterker. Wordt er b.v. geen regelspanning opgewekt, dan wordt
de versterking van de m.f.-versterker niet gedrukt en het beeld is dan
bijna geheel zwart. Alleen de meest witte gedeelten in het videosignaal
geven dan oplichting van het scherm.
Zijn de instelspanningen goed, dan wordt met wobbulator en KSO de
doorlaatkromme opgenomen. Een sterk vervormde kromme kan worden
veroorzaakt door een kortsluiting of onderbreking in een van de vele
kringen. Ook kan het zijn, dan één van de dempweerstanden onderbroken
of van waarde veranderd is.

9. VIDEODETECTOR
Evenals bij kanaalkiezer en m.f.-versterker kan een fout in de videodetector
invloed hebben op geluid, beeld en raster, omdat de betreffende signalen
alle de videodetector passeren. Is er wit raster zonder beeld of geluid,
dan is er waarschijnlijk een onderbreking, waardoor over de detectieweerstand geen spanning ontstaat. De anodestroom van de videoversterker
is dan maximaal en de anodespanning minimaal. De voorspanning van
de beeldbuis is weinig negatief, waardoor de stroom door de beeldbuis
maximaal is.
Wanneer er een onderbreking in één van de correctiespoeltjes is, worden
door de parasitaire capaciteit de hoge frequenties wel, zij het enigszins
verzwakt, doorgegeven. Er is dan geluid met meer of minder intercarrierbrom. Ook is er beeld, zij het vervaagd. Afb. V. 5 toont een beeldschermopname bij onderbreking in een correctiespoeltje.
Wanneer er een fout is ontstaan in het frequentiebepalende gedeelte,
uit zich dit in de vorm van plastiek. Een fout in de videodetector wordt
gevonden door spanningsmeting met de KSO en door de weerstanden,
condensatoren en spoeltjes met de universele meter te testen. Ook de
detectiediode wordt op de gebruikelijke manier met de universele meter
gecontroleerd.

10. VIDEOVERSTERKER
De videoversterker is direct gekoppeld met videodetector en beeldbuis.
Loopt er geen of weinig anodestroom door de videobuis, dan is de anodespanning en daarmee de katodespanning van de beeldbuis hoog. Het
scherm is dan zwart. Dit is dus het geval, wanneer de videobuis is uit
gevallen of wanneer zijn emissie achteruit is gegaan. Bij afname van het
geluidssignaal na de videoversterker is het geluid tevens weggevallen of
verminderd.
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Afb. V. 5. Door een onderbreking
in het correcticspoeltje is het beeld
vervaagd.
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Afb. V. 7. Door een lek tussen gloei
draad en katode van cde synchronisatiescheidcr zijn de verticale lijnen
vervormd.

■■
Afb. V. 6. Het instelpunt van de
synchronisatiescheider is verlopen.
De synchronisatie is foutief en de
verticale lijnen zijn vervormd.

Afb. V. 8. Stuurspanning voor de
rastereindbuis.
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Is de anodeweerstand onderbroken, of vloeit er t.g.v. een kortgesloten
katode-ontkoppelcondensator veel anodestroom, dan is de anodespanning
laag en de beeldbuis licht fel op. Een onderbroken anodeweerstand ver
oorzaakt een opgloeiend schermrooster.
Mocht na het uitwisselen van de videobuis de fout niet verdwijnen, dan
worden de gelijkstroominstellingen met universeelmeter of buisvoltmeter
gecontroleerd.

11. SYNCHRONISATIESCHEIDER
Aan deze trap wordt het synchronisatiesignaal met het videosignaal toe
gevoerd. Het totale signaal wordt .echter dusdanig op de buis in de syn
chronisatiescheider aangesloten, dat het videosignaal buiten de rooster
ruimte valt. Valt het videosignaal er niet geheel buiten, dan kunnen
zwarte gedeelten in het videosignaal een impuls op de anode geven,
waardoor de lijnoscillator eerder start. Het beeld heeft dan als het ware
gekartelde randen. Door de anodespanning van de betreffende buis op de
KSO aan te sluiten is de aanwezigheid van videosignaal duidelijk vast
te stellen.
De vraag is nu, op welke manieren het videosignaal gedeeltelijk in de
roosterruimte kan vallen.
a.

De instelling van de synchronisatiescheider is verlopen doordar:

1. De emissie van de buis is afgenomen.
2. Een weerstand van waarde is veranderd.
3. Een condensator lek is.
In deze gevallen kan de synchronisatie afhankelijk zijn van de stand van
de contrastregelaar.
Bij een sterker contrast neemt immers de door de videoversterker geleverde
spanning toe, waardoor het mogelijk is dat het videosignaal binnen de
roosterruimte komt te liggen.
b. De synchronisatie-impulsen hebben een te kleine amplitude, doordat
het signaal b.v. in de m.f.-versterker door een foutief ingestelde buis
wordt begrensd. Daar de synchronisatie-impulsen boven het videosignaal
uitsteken, worden zij het meest begrensd. Ook in dit geval kan de syn
chronisatie afhankelijk zijn van de stand van de contrastregelaar. Een
fout in de synchronisatiescheider t.g.v. een verlopen instelling veroorzaakt
meestal een beeld volgens afb. V. 6.
Een andere fout, welke wordt veroorzaakt door de synchronisatiescheider,
-ica
zien we in afb. V. 7. De verticale balken zijn hier golfvormig. Deze
fout is het gevolg van een lek tussen gloeidraad en katode van de buis
in de synchronisatiescheider. Bij het foutzoeken in de synchronisatie
scheider verwisselt men in de eerste plaats de buis, hetgeen in de meeste
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gevallen betekent dat de fout verdwijnt. Mocht dit niet helpen, dan
worden de instellingen gecontroleerd en zonodig met de KSO de impulsen
bekeken, om de fout nader te lokaliseren.

12. RASTEROSCILLATOR
De meest voorkomende fout van de rasteroscillator is een uitgevallen
buis. Dit geval kenmerkt zich door een horizontale streep (afb. V. 4),
omdat er uiteraard geen verticale afbuiging is. Belt een klant op en geeft
hij deze klacht door, dan adviseren we hem, het toestel direct uit te
schakelen, zodat zijn dure beeldbuis geen gevaar kan lopen (inbranden).
Heeft het uitwisselen van de oscillatorbuis geen effect, dan worden de
instelspanningen gecontroleerd en aan de hand daarvan wordt de fout
bepaald. Wanneer het raster niet is te synchroniseren (afb. III. 5), dan
is een frequentiebepalend onderdeel in de rasteroscillator verlopen. Bij
afwezigheid van synchronisatie wordt echter eerst bepaald of de raster
oscillator wel impulsen toegevoerd krijgt. Heeft men geen KSO, dan
kan dit met de signaalzoeker gebeuren. Ook kan men provisorisch het
a.f.-gedeelte van de ontvanger als signaalzoeker gebruiken en zodoende
vaststellen, rot welk punt de synchronisatie-impulsen zijn gevorderd. Is
de frequentie werkelijk verlopen, dan worden alle frequentiebepalende
weerstanden en condensatoren getest. Bij een blokkeeroscillator is het
ook mogelijk dat de transformator een kortgesloten winding heeft. De
transformator wordt echter pas dan uitgewisseld, wanneer men er vrijwel
zeker van is dat hij de boosdoener is.

13. RASTEREINDTRAP
Wanneer er een horizontale streep op het scherm verschijnt, kan dit
zijn, omdat de rasteroscillator de rastereindtrap niet stuurt. De fout kan
echter evengoed in de verticale afbuigspoelen zitten. Een eenvoudige
methode om vast te stellen of er in de anodeleiding van de rastereindtrap
stroom loopt is de volgende:
Men drukt de bek van een schroevendraaier tegen de rasteruitgang en
houdt het heft bij het oor. Een zacht geklepper betekent dat de raster
uitgang wordt gestuurd. Dit geklepper wordt veroorzaakt door de lamellen
van de uigang. Hetzelfde foefje passen automonteurs wel toe om vast
te stellen of de kleppen tikken.
Wanneer de rasteruitgang aan de primaire kant onderbroken is, bloost
het schermrooster van de rastereindbuis. Een eenvoudige manier om
vast te stellen of bij een horizontale streep de rastereindtrap riiet wordt
gestuurd, is het induceren van een bromspanning op het stuurrooster
van de rastereindbuis d.m.v. de beroemde natte vinger.
Wanneer de emissie van de rastereindbuis daalt, neemt de beeldamplitude
af (afb. III. 17). E)it is in zekere mate te compenseren met de regelaar
voor de beeldamplitude.
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Wanneer verwisseling van de rastereindbuis niet helpt, is het mogelijk
dat de versterking van de eindtrap is afgenomen door een onderbroken
ontkoppelcondensator of door een sluiting in de rasteruitgang.
Een beeld volgens afb. III. 18 of iets overeenkomstigs ontstaat, wanneer
de stroom door de rasteruitgang niet zaagtandvormig is. Wanneer men
een dergelijk beeld aantreft, moet men eerst proberen of de vervorming
misschien is veroorzaakt, doordat er aan de regelaars voor de verticale
lineariteit is gedraaid. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan is de oorzaak
meestal een lekke condensator, een onderbroken ontkoppelcondensator
of een verlopen weerstand in het tegenkoppelcircuit. Door middel van het
tegenkoppelcircuit tussen anode en stuurrooster van de rastereindbuis
wordt de stuurimpuls immers het juiste verloop gegeven. Dergelijke
fouten kunnen ook een omklappen van de bovenste of de onderste beeldrand veroorzaken.
Afb. V. 8 geeft het juiste verloop van de stuurspanning van de rastereind
buis aan. Vanwege de tegenkoppeling is het dus mogelijk, dat een fout
in de anodeketen de stuurimpuls vervormd doet zijn.
De foutieve stuurspanning volgens afb. V. 9 werd veroorzaakt door een
sluiting in de afbuigspoei. De beeldamplitude was daarom gedaald tot
*/e van de normale waarde.
Vertoont het rooster van de rastereindbuis een oscillogram volgens afb.
V. 9, dan heeft men de neiging de fout te gaan zoeken vóór dit punt,
terwijl hij er in werkelijkheid achter kan zitten.

14. FAZEDISCRIMINATOR
Aan de fazediscriminator worden de lijnimpulsen vanaf de synchronisatiescheider en vanaf de lijneindtrap toegevoerd. De fazediscriminator ver
gelijkt deze impulsen met elkaar en geeft een dusdanige gelijkspanning
aan de lijnoscillator af, dat deze wordt bijgeregeld.
Fouten in de fazediscriminator stelt men in de eerste plaats vast door de
impulsspanningen met de KSO te meten en tenslotte door met de universeelmeter de componenten in het verdachte gedeelte te testen.
Een onvoldoende lijnsynchronisatie of het ontbreken ervan kan veroorzaakt
worden door een fout in de fazediscriminator. De oorzaak kan echter
ook gelegen zijn in de synchronisatiescheider of in de lijnoscillator. Een
voor de fazediscriminator typerende fout is die, welke zich voordoet
volgens afb. V. 10. Dit beeld ontstaat t.g.v. regeloscillaties, welke worden
veroorzaakt door een onvoldoende afvlakking van de door de fazediscrimi
nator geleverde regelspanning. De fout schuilt dan in de filters welke
aangesloten zijn op het knooppunt van de dioden.

15. LIJNOSCILLATOR
De lijnoscillator is in de meeste gevallen een sinusoscillator, met daaraan
parallel een reactantiebuis, die mede de frequentie bepaalt. De capaciteit
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Afb. V. 9. Foutieve stuurspanning
op het rooster van de rastercindbuis
t.g.v. sluiting in de afbuigspocl.

Afb. V. 10. Regeloscillaties, welke wor
den veroorzaakt door een fout in het
filter na de fazc-discriminator.

Afb. V. 11. Verticale golfvorming in
het beeld, t.g.v. een lek tussen gloeidraad en katode van de reactantiebuis.
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Afb. V. 12. Aan de hoogspanntngsspoel gemeten impuls.

113

van de reactantiebuis wordt geregeld door de hieraan toegevoerde regelspanning. Wanneer de lijnoscillator het helemaal niet doet, is het scherm
zwart. Door het ontbreken van een stuursignaal voor de lijneindtrap wordt
immers geen EHS opgewekt.
In de lijnoscillator komen verhoudingsgewijs weinig fouten voor. De
fouten die optreden, kunnen meestal door het controleren van de instelspanningen worden gevonden. Wanneer de lijnoscillator niet te synchro
niseren is, en de fout ligt niet aan de synchronisatiescheider, de fazediscriminator of de lijnoscillatorbuis, dan is waarschijnlijk een frequentiebepalend onderdeel in de lijnoscillator verlopen.
Een fout, welke wordt veroorzaakt door een lek tussen gloeidraad en
katode van de reactantiebuis toont afb. V. 11. Het beeld golft in verticale
richting. Deze fout wordt uiteraard verholpen door het uitwisselen van
de buis.

16. LIJNEINDTRAP
De lijneindtrap heeft drie functies:
a. Aan de horizontale afbuigspoelen wordt een zaagtandstroom geleverd,
waardoor de afbuiging tot stand komt.
b. Gedurende de terugslag wordt m.b.v. boosterdiode en boostercondensator een extra gelijkspanning opgewekt, welke o.a. wordt gebruikt
als anodespanning van de lijneindbuis:
c. Gedurende de terugslag wordt m.b.v. de hoogspanningsdiode de EHS
voor de beeldbuis opgewekt.

In de lijneindtrap blijken de meeste fouten op te treden, hetgt
geen niet
zo verwonderlijk is als men bedenkt, dat de componenten in d
’ gedeelte
dit
zwaar worden belast.
De lijneindtrap is in z’n geheel ondergebracht in een metalen afschermkooi. De hoge impulsspanningen kunnen zodoende de rest van de ont
vanger niet beïnvloeden.
Bij metingen in de lijneindtrap moet men zeer voorzichtig te werk gaan;
16 kV is werkelijk geen kleinigheid. Daar, waar de hoge impulsspanningen
staan, dus op de anode van de lijneindbuis en op de katode en anode
van de hoogspanningsdiode, kan men alleen meten met een HS-meetkop.
Men gaat dus nooit met de universeelmeter of met de BVM de anodespanning van de lijneindbuis meten.
Met behulp van een KSO zonder HS-meetkop kan men tóch de lijn
impulsen zichtbaar maken door een testpen welke goed geïsoleerd moet
zijn, in de buurt van de lijneindbuis of de lijntransformator te houden.
De overdracht van de impulsspanning heeft dan capacitief plaats. Afb.
V. 12 toont een oscillogram, dat werd verkregen door de testpen in de
nabijheid van de lijnuitgang te houden.
De aanwezigheid van de EHS kan men eenvoudig vaststellen door de
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hoogspanningsteker van de beeldbuis los te nemen en deze op ca. 2 cm
afstand van het chassis te houden. Is de EHS aanwezig, dan wordt dit
door „sproeien" aangetoond.
In de navolgende gevallen is het scherm zwart, omdat er geen EHS is:
a.

Wanneer de lijnuitgang onderbroken is, krijgt de anode van de lijneindbuis geen spanning. Alle stroom gaat dan naar het schermrooster,
dat daardoor gaat gloeien.
b. Wanneer er geen stroom door de lijnuitgang vloeit wordt de gloeidraad van de hoogspanningsdiode niet verhit.
Bij afwezigheid van stuursignaal voor de lijneindbuis krijgt deze geen
negatieve instelling en er vloeit maximale anodestroom. De anode
krijgt het zwaar te verduren en loopt rood aan. In sommige toestellen
is de lijneindbuis beveiligd door een zekering in de katodeleiding,
welke bij het foutzoeken nog wel eens wordt vergeten.
d. Wanneer over de boostercondensator de vereiste spanning staat zijn de
lijneindbuis en de boosterdiode in orde. Bij zwart beeldscherm zit de
fout dan waarschijnlijk in een defecte hoogspanningsdiode of in een
onderbroken verbinding naar de beeldbuis.
e. Wanneer de lijnuitgang sproeit ontstaan in het beeld korte horizontale
grijze of witte strepen. Deze fout is niet met meetinstrumenten te
lokaliseren. De plaats moet door luisteren en kijken worden bepaald.
Men kan daarbij b.v. gebruik maken van een holle geïsoleerde buis,
waarmee men de nabijheid van de lijnuitgang afluistert. Door de
omgeving donker te maken kan men het sproeien beter 5waarnemen,
Om na het uitwisselen van een lijnuitgang sproeieffecten te vermijden,
moeten de soldeerlassen worden gemaakt met een voldoend hete bout,
zodat ze mooi rond zijn. Het is immers zo, dat sproeien vooral op
treedt bij scherpe punten.
f. Het al of niet gestuurd worden van de lijnuitgang kan men heel
eenvoudig vaststellen m.b.v. een spanningzoeker. Wanneer deze in de
buurt van impulsspanning voerende delen wordt gehouden, licht hij op.
Tenslotte nog enkele fouten ter illustratie.
Het beeld volgens afb. V. 13 is te verklaren met behulp van het spanningsverloop volgens afb. V. 12. De golfvorm volgens afb. V. 12 ontstaat als
volgt:
De EHS wordt opgewekt d.m.v. een in de ‘hoogspanningswikkeling ge
ïnduceerde spanning, welke via de hoogspanningsdiode de EHS levert.
Gedurende de impuls wordt ook de parasitaire capaciteit van de hoog
spanningswikkeling opgeladen.
Na het sperren van de hoogspanniingsdiodc gaat deze capaciteit zich ontladen en er ontstaat een trilling met een frequentie, welke ca. 6 X hoger
is dan de lijnfrequentie.
Door de hoge frequentie is de kans natuurlijk groot dat een gedeelte ervan
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op een stuurelektrode van de beeldbuis terecht komt en intensiteitsmodulatie veroorzaakt.
Dit geeft verticale strepen in het beeld. Daar de modulatie sinusvormig
is, zijn de overgangen van zwart naar wit en omgekeerd geleidelijk .
Hoe kan de genoemde spanning nu de beeldbuis uitsturen? Helaas zijn
er verschillende mogelijkheden, welke we voor het gemak in twee groepen
zullen verdelen:
a. Het kan zijn dat een leiding, welke uit de afbuigschakeling naar een
elektrode van de beeldbuis gaat, tevens een gedeelte van deze wisselspanning meeneemt.
b. Ook is het mogelijk, dat op leidingen, die het videosignaal naar de
beeldbuis overbrengen, een spanning wordt geïnduceerd t.g.v. een capacitieve koppeling.

De onder
genoemdc mogelijkheid geeft, wanneer de spanning op het
^’ is dus
1 ; in afb.
rooster of de katode terechtkomt, intensiteitsmodulatie. TDit
V. 13 het geval.
Het kan ook zijn, dat de afbuigstroom met de trilling is gemoduleerd,
Dan ontstaat een snelheidsmodulatie, waardoor de helderheid van het
beeld varieert. De plaatsen op het scherm, waar de straal langzaam gaat,
worden meer getroffen en zijn dus lichter dan de plaatsen waar de elektronenstraal sneller overheen schiet.
Bij de onder b. genoemde wijze ontstaat eveneens intensiteitsmodulatie.
Een andere oorzaak voor verticale strepen in het beeld kunnen partiële
trillingen zijn, waaronder parasitaire trillingen worden verstaan. Wanneer
deze aanwezig zijn, uit dit zich in het beeld op de wijze zoals in afb. V. 14
is aangegeven. Deze trillingen ontstaan, doordat spoelen door de terugslagimpulsen worden aangestoten en dan met hun parasitaire capaciteit uit
trillen. De schakelingen w’orden uiteraard zo gedimensioneerd, dat deze
trillingen niet optreden.
Bij het opsporen van de oorzaak van verticale strepen moet men in de
eerste plaats vaststellen, met welke soort men te doen heeft, dus lijnharmonischen of partiële trillingen.
Daarna moet worden onderzocht op welke wijze deze trillingen de beeld
buis bereiken.
Zo moeilijk vaak het opsporen van de fout is, zo gemakkelijk is het verhelpen ervan. Ditwijls geeft het verbuigen van een leiding reeds het gewenste resultaat. Een losse deksel van de lijntransformatorkooi kan ook
de schuldige zijn, evenals de diode voor het begrenzen van de onderdrukkingsimpulsen.
Wanneer deze nl. onderbroken is, kunnen de harmonischen uit de lijn
transformator ongehinderd de beeldbuis bereiken. De oorzaak ’van een
partiële trilling kan b.v. een onderbreking in de dempschakeling van de
lineariteitsspoel zijn. In dat geval ontstaat een strepenbeeld, doordat elek
trische trillingen niet worden gedempt.
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Afb. V. 13. De strepen zijn een ge
volg van de gedempte, trilling in de
hoogspanningsspoel.
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Afb. V. 14. Partiële trillingen door
een onderbreking in de dempschakeling van de lineariteitsspoel.
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Afb. V. 15. Barkhausen-oscillatic,
veroorzaakt door defecte lijneindbuis.

Afb. V. 16. Flets beeld, ontsta'an
door verminderde emissie van lijncindbuis of boosterdiode.
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In afb. V. 15 zien we een verticale streep in het beeld. Dit is het gevolg
van de z.g. Barkhausen oscillatie. Deze wordt veroorzaakt door een defecte
lijneindbuis of door een verkeerde waarde van de boosterspanning. Deze
streep komt in het beeld via de r.f.- en m.f.-versterker. Het uitwisselen
van de lijneindbuis doet de streep of strepen verdwijnen.
In afb. V. 16 is het beeld weergegeven, dat ontstaat, wanneer de lijneind
buis of de boosterdiode te weinig emitteren. Het beeld is dan te kleint
en onscherp. Hetzelfde beeld kan ook ontstaan wanneer de netspanning
veel te laag is.
In afb. V. 17 zien we de gevolgen van een lek russen gloeidraad en katode
van de lijneindbuis. Het beeld is vervormd en in horizontale richting
samengedrukt. Hetzelfde beeld ontstaat ook, wanneer er een bromspanning
op het rooster van de lijneindbuis komt. Meestal ligt de fout echter aan
de buis.

17. VOEDING
Foutieve beelden, welke in verband staan met de voedingsspanning, kunnen
op twee manieren ontstaan:
a. Bij een slechte isolatie tussen gloeidraad en katode wordt het beeld
ingesnoerd (afb. V. 17) of er ontstaat een zwarte balk in het beeld
(afb. V. 18).
b. Door een defect in de afvlakking van de voedingsspanning komt er
een bromspanning op één of meer anodes, waardoor er weer brom
in het beeld komt.

Afb. V. 19 toont b.v. een beeld, dat ontstaat wanneer er netbrom op de
regelspanning voor de lijnoscillator aanwezig is.
Wanneer er brom in het beeld is, verwisselt men allereerst de verdachte
buizen en meet, wanneer dat niet helpt, de rimpelspanningen op de gelijk
spanningen.
In moeilijker gevallen wordt de KSO erbij gehaald en worden de verschillende impulsspanningen op de aanwezigheid van brom onderzocht. De
horizontale afbuiging van de KSO wordt daartoe intern met 50 Hz gesynchroniseerd.
18. FOUTEN TABELLEN
In de nu volgende tabellen is getracht het verband weer te geven, dat
bestaat tussen storingsverschijnsel en mogelijke oorzaak. Tevens is aangegeven, op welke manier de storing kan worden opgespoord en verholpen.
Uiteraard is het onmogelijk om alle voorkomende fouten in deze vorm
weer te geven. De tabellen moeten dan ook zuiver als richtlijn worden
gezien.
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Afb. V. 17. Lek tussen gloeidraad en
katode van lijneindbuis.

Afb. V. 18. De zwarte balk kan een ge
volg zijn van een lek tussen gloeidraad
en katode van verschillende buizen.

Afb. V. 19. Netbrom op de regelspanning van de lijnoscillator.
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BEELDSCHERM DONKER — GEEN GELUID
Mogelijke oorzaak

Opsporen en verhelpen

Buizen gloeien
niet.
Zekeringen in
orde.

1. Netsteker defect.
2. Gloeidraad van buis(zen)
onderbroken.
3. R.f. smoorspoeltje onder
broken.

Met voltmeter, spanningzoeker of ohmmeter wordt de
plaats van de onderbreking
gevonden.

Zekering smelt
door bij inschake
len.

1. Kortsluiting in afvlakelco.
2. Kortsluiting in ontstoorcondensator.
3. Kortsluiting in bedrading.
4. Te snelle of te kleine ze
kering geplaatst.

Verschillende stroomtakken
achtereenvolgens aansluiten
en op die wijze defecte tak
opsporen. Daarna verdachte
onderdelen doormeten op
sluiting.

Enkele buizen
gloeien niet.

1. Sluiting in onderste ge
deelte van gloeidraadketen.
2. Sluiting tussen gloeidraad
en katode.

Toestel uitschakelen en fout
met ohmmeter lokaliseren.

Buizen gloeien
wel.

1. Onderbreking in gelijkrichter.
2. Onderbreking in voedingsleiding.

Met voltmeter de verschillen
de voedingsspanningen me
ten.

Verschijnsel

Opmerking: Wanneer de a.f.-versterker wordt gevoed uit de lijneindtrap (boosterspanning), kan er bij een defect in het lijngedeelte geen geluid zijn.

GEEN BEELD — GEEN OF ZWAK GELUID — NORMAAL RASTER

Mogelijke oorzaak

Opsporen en verhelpen

Geen sneeuw,
geen geluid.

1. Videoversterker defect.
2. Een der m.f. buizen
defect.
3. Oscillator uitgevallen.
4. Door fout in AVR scha
keling eerste m.f. buis af
geknepen.

Buizen verwisselen. Instelspanningen meten. Met KSO
spanningen na videodetector
meten. Met balkengenerator
diverse roosters aftasten.

Iets sneeuw, zwak
geluid.

1. Foutieve instelling of ach
teruitgang van r.f.- of
m.f. buis.

Buizen verwisselen. Instelspanningen meten.

Verschijnsel

2___ gevallen
a
"... behoeven
_.i we de fout niet te gaan zoeken in het lijn
Opmerking: Bij deze
of rastergedeelte. De fout zit met grote waarschijnlijkheid in het
r.f.-, m.f.- of video-gedeelte.
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BEELDSCHERM DONKER OF WITTE STREEP — WEL GELUID
Mogelijke oorzaak

Opsporen en verhelpen

Anode van lijn
eindbuis gloeit.

1. Geen stuurspanning voor
lijneindbuis.

Lijnoscillatorbuis uitwisselen.
Met KSO of BVM impuls
spanningen meten. Instellin
gen van de lijnoscillator me
ten.

Schermrooster van
lijneindbuis
gloeit.

1. Elektrodensluiting in
hoogspanningsdiode.
2. Elektrodensluiting in
boosterdiode.
3. Lijnuitgang onderbroken.

Buizen uitwisselen. Lijnuit
gang doormeten op onder
breking of sluiting.

Geen EHS.
Geen boosterspanning.

1. Zekering in katodeleiding
van lijneindbuis. defect.
2. Lijneindbuis krijgt geen
scherm roostcrspanning.

Zekering vernieuwen en
stroomopname meten. Instelspanningen meten.

EHS aanwezig.

1. Instelling van beeldbuis
foutief.
2. Beeldbuis defect.

Spanningen op de beeldbuis
elektroden meten. Beeldbuis
testen of via een verlengkabel andere beeldbuis aanslui
ten.

Boosterspanning
normaal.
Geen EHS op de
beeldbuis.

1. Hoogspanningsleiding onderbroken.
2. Hoogspanningsdiode de
fect.
3. Hoogspanningsdiode krijgt
geen gloeispanning.
4. Hoogspanningswikkeling
onderbroken.

Hoogspanningsdiode uitwis
selen. EHS meten. Hoogspanningswikkeling doorme
ten.

Horizontale witte
streep.

1. Rasteroscillator uitgeval
len.
2. Rastereindtrap defect.
3. Onderbreking in verticale
afbuigspoei.

Buizen uitwisselen. Met KSO
of BVM impulsen meten. Ge
lijkspanningen controleren.
Afbuigspoei doormeten.

Verticale witte
streep.

1. Onderbreking in horizon
tale afbuigspoei.

Spoel doormeten.

Verschijnsel
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BEELDKWALITEIT SLECHT

Verschijnsel

Mogelijke oorzaak

Opsporen en verhelpen

Beeld vertoont
plastiek.

1. M.f. versterker verstemd.

Buizen stuk voor stuk uit
wisselen. Met wobbulator en
KSO doorlaatkromme opne
men.

Beeld heeft te
weinig contrast.

2. Versterking van m.f.
buis(zen) of videobuis
verminderd.
2. Fout in contrastregeling.

Buizen verwisselen.
Instelspanningen meten.

Geluid in het
beeld.

1. Sperkring in anodeleiding
van videobuis defect of
verstemd.
2. Storing door omroepzender.
3. Zuigkringen in m.f.-ge
deelte verstemd.

Kringen naregelen.

SLECHTE RASTERKWALITEIT — NORMAAL GELUID
Verschijnsel
Geen lijnsynchro
nisatie.

Mogelijke oorzaak
1. Synchronisatiescheider de
fect.
2. Lijnoscillator verstemd.

Opsporen en verhelpen
Buizen verwisselen. Instel
spanningen meten. Impulsen
met KSO meten.

Beeld loopt of
trilt in verticale
richting.

1. Buis in rasteroscillator
verouderd.
2. Synchronisatiescheider de
fect.
3. Frequentie-bepalend on
derdeel in rasteroscillator
verlopen.

Buizen verwisselen. Instel
spanningen en impulsen me
ten. Weerstanden en conden
satoren testen.

Horizontale lineariteit foutief.

1. Buizen in lijngedeelte
verouderd.
2. Te lage instelspanningen
in lijneindtrap.
3. Lijnuitgang gedeeltelijk
kortgesloten.

Buizen verwisselen. Instel
spanningen en impulsen me
ten. Lijnuitgang doormeten
en/of vervangen.

1. Regelaars voor verticale
lineariteit versteld.

Lineariteit bijregelen. Buizen
vervangen. Impulsspannin
gen met KSO meten. Weer
standen en condensatoren
testen.

Verticale lineariteit foutief.

2. Stuurspanning van rastereindbuis vervormd.
3. Raster-eindbuis defect.
4. Fout in tegenkoppelnet
werk tussen anode en
stuurrooster van rastereindbuis.
5. Sluiting in afbuigspoel.
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HOOFDSTUK VI

MEETINSTRUMENTEN EN METINGEN

l. INLEIDING
Het merendeel van de in TV-toestellen voorkomende fouten kan m.b.v.
beeldscherm, luidspreker en universeelmeter of buisvokmeter — en niet
te vergeten ervaring — worden gelokaliseerd.
Er zijn echter bepaalde fouten, vooral in het lijngedeelte, welke alleen
m. b.v. een KSO kunnen worden gevonden. Daarom zijn er wel technici
die, omdat ze geen
:en KSO hebben, het verdachte gedeelte maar helemaal
vervangen. Dit is uiteraard een tijdrovende en kostbare geschiedenis.
Voor de instelling van horizontale en verticale lineariteit, beeldcentrering
e.d., dient men te beschikken over het testbeeld van de zender. Wanneer
dit testbeeld er iniet is, gebruikt men een patroongenerator, welke op het
beeldscherm eeni blokken- of balkenvormig beeld veroorzaakt. Deze generator kan ook dienen om het r.f.-, m.f.- en synchronisatiegedeelte van de
TV-ontvanger te testen.
Voor het afregelen van de kringen in het r.f.- en m.f.-gedeelte is een
wobbulator noodzakelijk. In combinatie met de KSO wordt de doorlaatkromme weergegeven. Voor een nauwkeurige instelling van de diverse
kringen moet bij de wobbulator tevens een merktekengenerator zijn inge
bouwd, welke o.a. in staat moet zijn om merktekens met een tussenafstand
van 5,5 MHz te geven.
In dit hoofdstuk willen we nagaan, welke eigenschappen de verschillende
meetapparaten moeten bezitten en op welke wijze deze apparaten bij de
reparatie of afregeling worden gebruikt.
Voor een algemene oriëntatie betreffende meetinstrumenten verwijzen we
naar de MK-uitgave „Meetapparaten, ontwerpen en gebruiken”, waarin
uitgebreid op deze techniek wordt ingegaan en waarin ook diverse sche
ma’s zijn opgenomen.

2. KSO
2. 1. Eigenschappen voor TV-service
Bij de aanschaf van een KSO moet men niet te zuinig zijn, alhoewel het
ook niet nodig is een professionele KSO „met alles erop en eraan” aan
te schaffen.
De belangrijkste punten waarop men bij de aanschaf dient te letten zijn:

a. Voldoende schermoppervlak
Een schermdiameter van 7 cm moet absoluut als minimale grens worden
beschouwd. Liever neme men 9 of 13 cm.
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b. Synchronisatie
Niets is zo ergerlijk en tijdrovend als het instellen van een KSO, welke
geen strakke synchronisatie heeft. Daarom heeft een KSO met een getriggerde tijdbasis de voorkeur.
De nieuwe typen (o.a. Philips) zijn vrijwel alle van het getriggerde type.
Bij deze KSO’s wordt dus pas een zaagtand opgewekt, wanneer een door
het signaal geleverde impuls de zaagtandgenerator stuurt.
c. De zaagtandfrequentie
De onderste grensfrequentie moet 10 Hz of lager zijn, zodat minstens vijf
rasterimpulsen zichtbaar kunnen worden gemaakt en men op die manier
een eventuele brom op de rasterimpulsen waar kan nemen. De bovenste
grensfrequentie dient ca. 50 kHz te zijn.

d. Bandbreedte
Voor bijna alle doeleinden is een bovenste doorlaatfrequentie van 1 a 2
MHz voldoende. Liefst kiest men een KSO, waarmee men ook gelijk
spanningen kan meten, omdat dan tegelijk met het impulssignaal het gelijkspanningsniveau kan worden bekeken. Wel moet een DC/AC-schakelaar
aanwezig zijn, waarmee de gelijkspanning in het te meten signaal kan
worden onderdrukt.

e. Helderheid
In de werkplaats is dikwijls sterk kunstlicht aanwezig, hetgeen uiteraard
voor het foutzoeken een eerste vereiste is. In het halfduister vindt men
meestal niet veel. Om dan het KSO-beeld nog duidelijk te kunnen zien,
neme men een KSO met voldoende intensiteit (helderheid).

ƒ. Raster
Vóór het beeldscherm van
nauwkeurige onderverdeling
bracht, met behulp waarvan
gemeten. Bijzonder plezierig
de lijnen van dit assenkruis

de KSO moet een duidelijk assenkruis met
(horizontale en. verticale lijnen) zijn aangeimpulshoogten en -breedten kunnen worden
is het, wanneer bovendien de helderheid van
regelbaar is.

g. Fazeregeling
Wanneer de KSO in combinatie met een wobbulator wordt gebruikt voor
het weergeven van doorlaatkrommen en daarbij met de netfrequentie wordt
gewobbeld, moet de wobbulator of de KSO een fazeregelaar bezitten. Heeft
de wobbulator een fazeregelaar, dan is een fazeregelaar op de KSO niet
noodzakelijk.
h. Gevoeligheid
Om ook bij het wobbelen van één enkele trap de doorlaatkromme met
behoorlijke beeldafmetingen te kunnen weergeven, dient de gevoeligheid
niet minder te zijn dan 50 a 100 mV/cm. De gevoeligheid moet ge-
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makkelijk afleesbaar zijn, zodat men bij het meten van impulsen geen
vergissingen kan maken.
2. 2. Meten met de KSO
Daar in het boek „Meetapparaten, ontwerpen en gebruiken” uitgebreid
op de KSO en het meten ermee is ingegaan, willen we hier slechts enkele
speciale punten aanstippen en ter illustratie enkele oscillogrammen geven.
a. Synchronisatie met lijnimpulsen
Wanneer we in het lijngedeelte meten, willen we uiteraard de lijnimpulsen
stilzetten. Willen we twee lijnimpulsen zichtbaar maken, dan zal de herhalingsfrequentie vani de tijdbasis dus ca. 8 kHz moeten bedragen. Bij
een getriggerde KSO met een beeldbreedte van 5 cm is de schrijfsnelheid
van de tijdbasis dan <ca. 25 /zsec/cm.

b. Synchronisatie met rasterimpulsen
Wanneer we twee rasterimpulsen willen bekijken, dan is de zaagtandfrequentie van de KSO 25 Hz. Willen we er vijf bekijken, dan moet de
zaagtandfrequentie 10 Hz zijn.
c. Afbuiging met 50 Hz
Wanneer de KSO tezamen met een wobbulator wordt gebruikt, moet de
frequentie van de tijdbasis meestal 50 Hz zijn. Vaak heeft de keuzeschakelaar bij KSO’s voor TV-service standen, waarbij
waai
men zonder verdere
instellingen stilstaande lijn- en beeldimpulsen of een tijdbasis met 50 Hz
verkrijgt.
2. 3. Enkele oscillogrammen
Ter illustratie enkele op een KSO zichtbaar gemaakte oscillogrammen.
Afb. VI. 1 is het videosignaal, zoals het over de videodetector wordt ge
zien bij ontvangst van het testbeeld. De rechte lijn bovenaan stelt de nul
lijn voor. De afstand tussen de nullijn en de zwarte beeldgedeelten is 69%.
Wanneer de ontvanger is aangesloten op een patroongenerator, welke een
schaakbordpatroon (zie afb. VI. 11) opwekt, vindt men aan de katode
van de beeldbuis een videosignaal volgens afb. VI. 2.
Door de zwart-wit wisselingen in verticale richting wordt afwisselend met
zwart en wit begonnen, waardoor de blokken als het ware door elkaar
worden geschreven. De hoogte van de lijnimpuls is ingesteld op 1 cm.
Afb. VI. 3 geeft één van de beide impulsen, welke vanuit de synchronisatiescheider aan de fazediscriminator worden toegevoerd.' Deze impuls is dus
afgeleid van de lijnimpuls van de zender.
De impuls volgens afb. VI. 4 wordt vanuit de lijneindtrap toegevoerd
aan het midden van de transformator voor de fazediscriminator. Door ver
gelijking in de fazediscriminator van deze impuls en de synchronisatieimpuls wordt de regelspanning opgewekt.
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Afb. VI. 1. Videosignaal na de videodetector bij ontvangst van RMA test

beeld.

■ BI
Afb. VI. 2. Videosignaal op de katode
van de beeldbuis.

/\fb. VI. 3. Lijnimpuls op de secundaire
van de transformator die de fazediscriminator stuurt.

Afb. VI. 4. De vcrgelijkingsimpuls voor
de faze-discriminator uit de lijneindtrap.
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De impuls volgens afb. VI. 5 is opgenomen op het rooster van de blokkeeroscillator, welke de rasterimpulsen opwekt.
Dc m.f.-doorlaatkromme, welke wordt opgenomen met wobbulator en KSO,
verloopt volgens afb. VI. 6.
De geluidsonderdrukking op 33,4 MHz is onvoldoende. Op 38,9 MHz
is een merkteken aanwezig. De doorlaatkromme van de VHF-kanaalkiezer,
eveneens opgenomen met wobbulator 4~ KSO, verloopt volgens afb. VI. 7
Deze doorlaatkromme heeft een uitgesproken bandfilterkarakter.

WOBBULATOR
Eigenschappen
a. Frequentiegebieden
Van de wobbulator dienen we allereerst te eisen, dat hij de frequentiegebieden omvat, welke voor het wobbelen in aanmerking komen.
Voor de afregeling van de VHF-kanaalkiezer zijn signalen van 40 ... 70
MHz en 175 .. . 220 MHz nodig. Voor de UHF-kanaalkiezer moeten de
frequenties 470 . . . 860 MHz kunnen worden afgegeven. Verder moet
het voor de afregeling van de m.f.-gedeelten voor beeld en geluid vereiste
spectrum aanwezig zijn.

b. Frequentiezwaai
De frequentiezwaai moet zo groot zijn, dat de gehele doorlaatkromme
wordt weergegeven. Een maximale zwaai van ca. 4 MHz naar beide zijden
is voldoende.

c. Uitgangsspanning
De maximale uitgangsspanning moet minstens 50 . .. 100 mV bedragen,
zodat ook bij het wobbclen van één enkele trap de uitgangsspanning zó
groot is, dat het niet-lineaire gedrag van de detectordiode geen of weinig
invloed heeft.
d. Merktekens
Om de afregeling precies uit te voeren moet in het KSO-beeld op de X-as
een frequentieverdeling worden aangebracht. Dit wordt gedaan met z.g.
merktekens, welke een bepaalde frequentie voorstellen. Deze frequentiemerktekens moeten uiteraard zeer nauwkeurig zijn. I.v.m. het afstellen
van de juiste beeld-geluidafstand moet daarom de frequentie van 5,5 MHz
beschikbaar zijn. Door modulatie met een continu-regelbare merktekenfrequentie worden dan merktekens met een onderlinge afstand van 5,5
MHz opgewekt.
Daarmee wordt de afstand tussen beeld- en geluiddraaggolf gecontroleerd.
Aan de continu regelbare merktekenoscillator moet de eis worden gesteld,
dat zijn grondgolf en harmonischen de verschillende banden bestrijken.
Voor het opwekken van een merkteken in het UHF-gebied wordt meestal
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Afb. VI. 5. De impulsspanning op het
stuurrooster van de raster-blokkeeroscillator.

Afb. VI. 6. M.f. doorlaatkromme met
merkteken op 38,9 MHz.

Afb. VI. 7. Doorlaatkromme VHF
kanaalkiezer.

Afb. VI. 10. Philips
patroongencrator
GM 2892.

128

een absorptiekring gebruikt, hetgeen zich uit als een dip in de doorlaatkromme.
3. 2. Meten met de wobbulator
Op het meten met de wobbulator in het algemeen werd in het boek
„Meetapparaten, ontwerpen en gebruiken” reeds ingegaan, zodat we hier
willen volstaan met enkele speciale onderwerpen aan te tippen.

3.2.1. Wobbelen van de kanaalkiezer
Alvorens te wobbelen, wordt de betreffende trap de in de service-documentatie genoemde instelling gegeven. Hiervoor geldt meestal een negatieve
roostcrspaning van —1,5 V. Bij het wobbelen van de kanaalkiezer sluit
men de wobbulator aan op de antenne-ingang. Meestal gebeurt dit via
een aanpassingsnetwerk, waarmee de 75 Q-uitgang van de wobbulator wordt
aangepast aan de 300 Q-ingang van de ontvanger. De KSO wordt op het
betreffende meetpunt op de kanaalkiezer aangesloten. Bij de besproken
Philips kanaalkiezer is dit punt Mi. De KSO wordt zonder tussenschakeling
van een detectorkop aangesloten, omdat de rooster-katoderuimte van de
PCF80 als detector wordt gebruikt.
De continue merktekenoscillator wordt ingesteld op de beelddraaggolf in
het betreffende kanaal. Stel dat dit 175,25 MHz in kanaal 5 is. Door ook
de kristal-gestuurde merktekenoscillator in te schakelen ontstaan signalen,
welke 5,5 MHz hoger en lager liggen dan 175,25 MHz; zij hebben een
kleinere amplitude.
Het merktekensignaal van 180,75 MHz komt overeen met de geluidsdraaggolf van de betreffende zender. De amplitude van het merkteken
moet zo klein mogelijk worden ingesteld, omdat anders de doorlaatkromme vervormd is. De kanaalkiezer wordt zo afgeregeld, dat het gehele
frequentiespectrum wordt doorgegeven.
Bij de afregeling houde men zich uiteraard aan de aanwijzingen van de
fabrikant.
Waneer men een KSO met grote bandbreedte gebruikt, zijn de merk
tekens erg breed. Door in de leiding naar de KSO een weerstand van 10
kQ en parallel aan de KSO-ingang een condensator van 1000 a 5000 pF
te schakelen, worden de merktekens voldoende smal. De condensator neemt
men zo klein mogelijk i.v.m. de fazevervorming.
Ter illustratie van het hier naar voren gebrachte zullen we nu de afrege
ling van de Philips kanaalkiezer (fig. IV. 9) bespreken.
a. De oscillatorkring
Zet, indien ter plaatse slechts één zender kan worden ontvangen, de kanaal
kiezer op het te ontvangen kanaal en draai de fijnregelknop in de midden
stand. Regel dan Si af, op optimaal beeld en geluid (Si is een instelschroef
op de as van de fijnregeling).
Indien ter plaatse meerdere zenders kunnen worden ontvangen dient te
worden gehandeld als hierboven, doch nu voor het hoogste kanaal.
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Controleer dan het laagste kanaal en corrigeer zonodig de instelling van Si.
Indien op een of meer kanalen de zender buiten het gebied van de fijnregeling valt en dit met Si niet voldoende kan worden gecorrigeerd, dient te
worden gehandeld als boven, doch nu voor het laagste kanaal.
Controleer dan het hoogste kanaal en corrigeer eventueel de instelling van
S13 (te bereiken door opening in de zijwand).

b.

De r.f.-kringen
1. Demp de antennekring S1-2-3 met een weerstand van 390 Q.
2. Ziet de kanaalkiezer op kanaal 4 en regel met de trimmers C10 en Cis
af op een zo goed mogelijke doorlaatkromme.
3. Zet nu de kanaalkiezer op kanaal 11 en stel de kernen S10 en Sn in
op een zo goed mogelijke doorlaatkromme.
4. Herhaal de punten 2 en 3.
5. Verwijder de dempweerstand en zet de kanaalkiezer op kanaal 4. Regel
Cs af op een zo goed mogelijke doorlaatkromme.

Meetpunt Mi dient voor aansluiting van de KSO, wanneer het r.f.-gedeelte
wordt gewobbeld; M2 dient voor de aansluiting van het m.f.-signaal,
wanneer het m.f.-gedeelte van de ontvanger wordt getrimd en gewobbeld.
Bij het afregelen van de r.f.-kringen d.m.v. de trimmers en kernen moet
de hoogte van de doorlaatkromme (fig. VI. 8) zo groot mogelijk en het
gedeelte tussen beeld- en geluiddraaggolf zo vlak mogelijk zijn.
0 7.

SJ57.

/007.
gtluid

Fig. VI.8. Doorlaatkromme Philips kanaalkiezer.

3.2.2. Afregelen en wobbelen van het m.f.-gedeelte
Een volkomen nieuwe afregeling van het m.f.-gedeelte is zelden nodig,
omdat niet alle kringen tegelijk verlopen of alle buizen tegelijk moeten
worden vervangen.
Alvorens te gaan wobbelen wordt de lijneindtrap buiten werking gesteld
door de steker op de afschermkooi uit te trekken. Hiermee voorkomt men
dat de impulsen voor de lijnterugslag storing in het KSO-beeld veroorzaken.
Aan het rooster van de eerste m.f.-buis wordt de vereiste negatieve span-
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ning, meestal 4 a 5 V, gelegd, zodat de instelling overeenkomt met die bij
normaal signaal. De kanaalkiezer wordt op een niet gebruikt kanaal ge
schakeld. Dan wordt de KSO aangesloten op het rooster van de videobuis.
De onderzijde van de detectorweerstand wordt via een zo kort mogelijke
verbinding geaard. Parallel aan de KSO-ingang wordt een condensator van
1000 a 5000 pF geschakeld. In serie met de KSO schakelt men een weer
stand van 10 kQ. Dan wordt de wobbulator via een condensator verbonden
met het rooster van de mengbuis.
De wobbulator wordt geaard op de huishouder, omdat anders wegens
lange aardleidingen de doorlaatkromme wordt beïnvloed. Deze wijze van
aansluiten past men in principe altijd toe. Het signaal wordt zó ingesteld,
dat de niet-lineariteit van de videodetector geen invloed heeft. I.v.m.
oversturing van de m.f.-versterker mag de signaalamplitude ook weer niet
te groot zijn.
Men stelt daarom in op ca. 3 Vtt aan het rooster van de videobuis.
De bijbehorende stand van de amplituderegelaar van de wobbulator wordt
genoteerd, zodat men bij een volgende ontvanger niet opnieuw behoeft
in te stellen. Vervolgens wordt de merktekengenerator op 38,9 MHz inge
steld en het 5,5 MHz-signaal van de kristaloscillator ingeschakeld, zodat
ook de geluidsdraaggolf wordt aangegeven. In dit verband wijzen we erop,
dar vooral de juiste ligging van geluid- en beelddraaggolf van belang zijn.
Komt nu de kromme overeen met die, welke door de fabrikant is opge
geven, of wijkt hij daar slechts in geringe mate vanaf, dan laten we de
zaak zoals hij is.
Is dit niet het geval, dan zal de zaak nageregeld moeten worden.

Deze naregeling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals
uit de diverse afregelvoorschriften blijkt.
Men kan statisch afregelen met merktekengenerator en buisvoltmeter of
dynamisch met wobbulator en KSO.
a. Statisch afregelen
Bij de statische methode sluit men een buisvoltmeter (wisselspanning)
op het rooster van de videobuis aan en voert uit de merktekengenerator een
gemoduleerd signaal toe. De betreffende kringen worden dan afgeregeld
op minimum (zeefkring) of maximum uitslag. Na de afregeling wordt de
kromme dynamisch gecontroleerd met behulp van wobbulator en KSO.
Zo is de afregelprocedure en de controle van de doorlaatkromme van de
in hfdst. IV besproken Philips ontvanger als volgt:
Kanaalkiezer tussen twee kanalen in of op „leeg” kanaal (12 of 13) zetten.
Over C73 wordt een neg. spanning van ca. 6 V aangesloten, zodanig, dat
de minpool aan C73/Rö2 komt. Sluit een filter, bestaande uit 5,6 kQ in
serie met 1500 pF, aan tussen anode Btop en chassis (condensator aan chassis).
Sluit de BVM (meergebied 3 V~) aan over deze condensator. Voer het
r.f.-signaal (AM, 400 Hz, 30%) toe aan meetpunt Ms.
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Demp
(100 Q en 1500 pF)

(100 fi/Rsi)
Sas
S31/S32

Sao
S27/S28
S26

kern S12
uitdraaien
rooster Big

Freq. van het
signaal
40,4 MHz
31,9 MHz
39,25 MHz
36,50 MHz
MHz
37
33,4 MHz
37,5 MHz
36,5 MHz
36,5 MHz
37,5 MHz
MHz
37
MHz
37
40,4 MHz
31,9 MHz
39,25 MHz
36,5 MHz
MHz
37
33,4 MHz

Trim
C09-S24
S25

S22
S23
S12

S29
S35
S37
S30
S32
S26
S28

CO0-S24
S25

S22
S23
S12
S20

Uitslag
BVM
min.
min.
max.
max.
max.
min.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
min.
min.
max.
max.
max.
min.

Controleer vervolgens de doorlaatkromme (fig. VI. 9). Batterij van 6 V
aansluiten over C73 als boven. Sluit de KSO aan tussen rooster Biop en R79/
Rso. R.f.-wobbelsignaal van 36 MHz (zwaai 10 MHz, 50 Hz) toevoeren
aan Ms.
Voor de afregeling van het geluids-m.f.-sperfilter (Sta, S43/C90) wordt een
ongemoduleerd signaal van 5,5 MHz via 3,3 kfl toegevoerd aan het rooster
van Biop.
BVM aansluiten tussen anode Biop en 4-3. S-J2 afregelen op minimum
output.
31.9MHz
(»SO0z)

40.4 MHz
(»500x)
33.4 MHz
(14-22x3

UW
3S.SMHZ

Fig. VI.9.
M.f. doorlaatkromme Philips
17 TX 291 A.

Afregeling storingonderdrukker (833-31). Sluit de BVM (meergebied 3 V—)
aan tussen Risi/Cisa en -|-3. Voer een signaal van 35 MHz (AM, 400 Hz)
toe aan het rooster van Bu. Demp S33 met een serieschakeling van 1 kO
en 1500 pF. Trim Ssi op max. uitslag van de meter. Breng nu de demping
aan over S34 en trim Sss op max. uitslag van de BVM.
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h. Dynamisch afregelen
Bij de dynamische methode, welke vooral bij bandfilterkoppeling wordt
toegepast, wordt het wobbulatorsignaal achtereenvolgens op de roosters
van de laatste, voorlaatste en eerste m.f.-buis en op de mengbuis aangesloten.
De anodekring vóór het aansluitpunt wordt dan meestal gedempt, zodat
het aan het rooster toegevoerde signaal door deze kring niet wordt verzwakt
bij een bepaalde frequentie.
Het zich in de anodeleiding van de gestuurde trap bevindende bandfilter
wordt nu het gemakkelijkst met twee trimsleutels zó afgeregeld, dat de
doorlaatkromme het door de fabrikant aangegeven verloop heeft.
Bij het afregelen van de bandfilters wordt de merktekengenerator beurte
lings op de aangegeven frequentie ingesteld. Bij het afregelen van de zeefkringen wordt de merktekengenerator op de betreffende frequentie inge
steld en de kern op minimale merk tekenhoogte afgeregeld.
Ter illustratie geven we de afregeling van de in hfdst. IV besproken
Grundig ontvanger (zie fig. IV. 5 achterin het boek).
Voorbereiding:
a. Kanaalkiezer op kanaal 1 schakelen.
b. Onderzijde M2 van detectieschakeling via een r.f.-smoorspoel of een
korte verbinding aarden.
c. KSO aansluiten op stuurrooster van PCL84.
d. Roostervoorspanning van —18 V op C301 aansluiten.

3.2.3. Afregeling van geluids-m.f.-gedeelte
Het geluidsgedeelte kan, nadat een afwijking van de doorlaatkromme is
geconstateerd, evenals de m.f.-versterker, statisch en dynamisch worden
afgeregeld.
Ter illustratie geven wij de procedure, welke resp. door Philips en Grundig
voor de besproken ontvangers wordt opgegeven.

a. Geluids-m.f.-gedeelte Philips 17TX291A (fig. IV. 10)
Sterkteregelaar op minimum. BVM (meergebied —3V) aansluiten op knoop
punt R10-C44. Voer een negatieve spanning van ca. 4 V toe aan C28. Ver
volgens ongemoduleerd r.f.-signaal van 5,5 MHz toevoeren aan knooppunt
S38-C102 en C43 kortsluiten. Trim S19, Ss-e, S4-5, S3, S2 en Si op max. uitslag
van de BVM.
Demp
(100 Q + 1500 pF)

Trim

Ss

S4-5

S4-5

S3

S2

Si

S10

Uitslag
BVM

BVM aansluiten
op

max.

R4G-C44

S2
S10

nul
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Sluit de KSO aan tussen knooppunt Rje-C-u en chassis. R.f.-wobbelsignaal
van 5,5 MHz (zwaai ca. 400 kHz; 50 Hz) aan S53-S40 toevoeren en doorlaatkromme controleren.

b. Geluids-m.f.-gedeelte Grundig 59T1OO, 59S100, 59S102 (fig IV. 5)
Elco C321 (10 /zF aan de ratiodetector) lossolderen van chassis (pluspool).

Volgorde

KSO

a

Aan vrije
einde van
C321 (pluspool)

b

Idem

Via diodemeetkop op
katode
beeldbuis

d

Idem

Wobbulator
Stuurrooster buis 8.
Pas op
voor oversturing
Freq.:
5,5 MHz

Merktekengenerator
Ongemo
duleerd
Freq.:
5,5 MHz

7240—184
ratiofilter

Stuurrooster buis 6.
Instelling
als onder a.
Idem

Idem

7240—185

Gemodu
leerd
Freq.:
5,5 MHz
Spanning:
max.

7243—040

Zie a

7240—185

(III) corri
geren

7240—184

Controle
van
S-kromme

Idem

pluspool van C321 weer aan chassis solderen
e
A.f.-uitAls onder a Ongemo
gang van
duleerd.
detector
Freq.:
5,5 MHz

Filter

Af rege
ling
(II) uitdraaien
(I) op 5,5
MHz in
stellen en
(II) op
symmetri
sche
kromme
afregelen
(III) sym
metrisch op
5,5 MHz
afregelen
(V) op mi
nimum in
stellen

Wanneer na de afregeling de ontvanger nog bromt, wordt via een weerstand
van 500 kQ een BVM op het stuurrooster van buis 8 aangesloten en kring
(III) op maximum afgeregeld. Gebruik daarvoor geen meetzender, maar de
ter plaatse te ontvangen zender.

4. PATROONGENERATOREN
Bij afwezigheid van een testbeeld kunnen de diverse beeldinstellingen met
een patroongenerator worden uitgevoerd. De patroongenerator levert een
r.f.-signaal, dat gemoduleerd is met een impulsvormige spanning.
De modulatie wijkt op verschillende punten af van de modulatie volgens
de CCIR-normen. Het is allemaal wat eenvoudiger gehouden, omdat er
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Fig. VI.12.

Blokschema van de Philips
patroongenerator GM 2892.

anders een voor de service onbetaalbaar apparaat zou ontstaan. De voor de
service bestemde patroongeneratoren leveren een patroon volgens afb. VI. 10
of afb. VI. 11.
In afb. VI. 10 is het patroon weergegeven, zoals dat door de Philips generator
GM 2892 wordt geproduceerd; afb. VI. 11 toont het schaakbordpatroon, dat
de generator FSG 957 van Nord Mende opwekt.
Om de lezer een indruk te geven op welke wijze men het vereiste patroon
opwekt, is in fig. VI. 12 het blokschema van de Philips generator GM 2892
generator zullen
gegeven, aan de hand waarvan we het principe van <deze
’
trachten te verklaren.

a. Beschrijving GM 2892
Vi is een neonbuisje, dat van de netspanning een smalle triggerimpuls
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Afb. VI. 11. Nord Mende patroongenerator FSG 957 met schaakbord
patroon.

Afb. VI. 13. Knoppen en aansluitbussen van de Philips GM 2892.

Sld,
R1

BulBu2-

Bu3
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vormt (freq. 50 Hz), waarmee de raster-onderdrukkingsimpuls multivibiator V2 en de raster-syncimpuls multivibrator V3 worden gestuurd. V2 levert
een negatieve impuls, waarvan de tijdsduur gelijk is aan de raster-onderdrukkingstijd, terwijl Vs een positieve impuls levert met een tijdsduur,
die gelijk is aan de raster-impulstijd. Vi levert een blokspanning met een
herhalingsfrequentie, die enkele malen hoger is dan de raster-herhalingsfrequentie. Hierdoor ontstaan op het scherm van de TV-ontvanger horizon
tale balken, waarvan het aantal met Ri kan worden geregeld. Gedurende
de tijd, dat de negatieve impuls van V2 optreedt, kan de horizontale balken
multivibrator Vi niet werken.
Als Vi wordt uitgeschakeld gaat de multivibrator V3 vrij multivibreren;
rastersynchronisatie en rasteronderdrukking zijn dan niet meer met het net
gesynchroniseerd. In dat geval wordt de multivibrator V2 getriggerd door
de rasterimpuls multivibrator V3.
De lijnimpulsen worden afgeleid van de sinusvormige wisselspanning, die
wordt opgewekt in de oscillatorschakeling
j met V7. De frequentie van deze
wisselspanning is gelijk aan de 1lijnherhalingsfrequentie.
1 •Deze sinusvormige
spanning wordt toegevoerd aan V?7, die de lijnimpuls en tevens een triggerimpuls voor de lijnonderdrukkings multivribrator Vs levert. Vs levert een ne
gatieve impuls, waarvan de tijdsduur gelijk is aan de lijnonderdrukkingstijd.
De multivibrator Vo (vert. balken) levert een rechthoekspanning met een
herhalingsfrequentie, die een aantal malen hoger is dan de lijnherhalings
frequentie. Het aantal verticale balken is regelbaar met R?- Gedurende de
lijnonderdrukkingsimpuls van Vs kan Vo niet werken.
De lijn- en raster-sync impulsen (afkomstig van resp. Ni en V3) worden
aan de synchronisatie signaalmenger V9 toegevoerd. M.b.v. deze optelschakeling wordt het complete sync signaal gevormd.
De uitgangsspanningen van de horizontale en verticale balken generatoren
(V4 en Vo), waarin reeds de lijn- en raster-onderdrukkings signalen aanwezig
zijn, v/orden in de beeldmenger Vs bij elkaar opgeteld.
Het totale videosignaal wordt gevormd in de optelschakeling V10, waarin
het beeldsignaal en het sync signaal in de goede verhouding worden
opgeteld. Van de bussen Bui en B112 kan het videosignaal worden afgenomen
(resp. positief en negatief).
Het r.f.-gedeelte bestaat uit de draaggolf oscillator V12 (40 ... 90 MHz)
en V12' (130... 230 MHz), de hulposcillator Vu (340... 550 MHz), de
videomengbuis V13, de mengdiode D3, de mengtrap D4 en Ds, de 5,5 MHz
oscillator Vu' en de reactantiebuis en a.f. oscillator Vu.
Het signaal uit de draaggolf oscillator V12 wordt toegevoerd aan de moduleerbuis V13, waarin het r.f.-signaal in amplitude wordt gemoduleerd met
het videosignaal. Het signaal van V12 wordt tevens toegevoerd aan de meng
diode D:j, waarin de r.f.-draaggolf wordt gemengd met het al of niet in
frequentie gemoduleerde 5,5 MHz signaal, afkomstig van Vn-Vu'.
Het op deze wijze met twee spanningen gemoduleerde r.f.-signaal wordt
via de mengtrap D4 en Ds en de continue verzwakker Rs aan de uitgang
toegevoerd. Voor band IV/V wordt dit signaal in de mengtrap D4-D8
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gemengd met <de door Vu opgewekte wisselspanning,
frequentiegebied van 470 ... 780 MHz wordt verkregen.
b. Eigenschappen
Beelddraaggolf
a. Frequentiegebieden

b. Schaalnauwkeurigheid

c. Uitgangsspanning

d. Uitgangsverzwakker

Geluidsdraaggolf
a. Frequentie

b. Grootte van de
5,5 MHz spanning
Videospanning
a. Uitgangsspanning
b. Frequentie van de
lijn-sync impulsen
c. Frequentie van de
raster-sync impulsen

d. Impulsbreedten
Lijnsynchronisatie
Lij nonderdrukking
Voorstoep
Rastersynchronisatie
Rasteronderdrukking
e. Aantal hor. en vert. balken
f. Vast patroon
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waardoor

het

band I
40 . . . 90 MHz
130 .. . 230 MHz
band III
band IV/V 470 . .. 780 MHz
bovendien 230 . . . 320 MHz
band I en III: de afstemming op de TVkanalen ligt binnen de vakjes op de schaal.
De breedte van één vakje is:
band I 2 MHz; band III 3 MHz.
Voor de banden IV en V zijn de frequenties
op de schaal aangegeven. De max. schaalafwijking bedraagt 2%.
De onverzwakte uitgangsspanning is in de
banden I en III
20 mVeff, en in de
banden IV en V 5 mVcff, gemeten op
de uitgangsbus belast met 75 Q.
Continue verzwakking tot meer dan 100 X-

Gelijk aan de frequentie van de beelddraag
golf
5,5 MHz (+ 1%). De beelddraaggolffrequentie —5,5 MHz is ook aanwezig.
5 mVcff gemeten op de niet-belaste uitgangsbus (Rj = 75 Q).
Positief 1,5 Vtt'
Ri = 150 Q
Negatief 1,5 Vtt
15625 Hz (± 0,5%)
Gelijk aan de netfrequentie (50 Hz), indien
met het net gesynchroniseerd; 50 Hz (+4
Hz) indien niet met het net gesynchroni
seerd.

8... 10,5% van de lijntijd
17 ... 20% van de lijntijd
1 ... 3% van de lijntijd
2 ... 4,5 X de lijntijd
5,5 ... 10,5% van de rastertijd
Regelbaar van 5 tot > 9
Acht blokken in horizontale en zes in verticale richting.

A.f. -spanning

0,5 Veff, freq. 1000 Hz (R, = 15 kQ).

Video modulatie
a. Modulatie, intern
b. Vereiste spanning voor
externe modulatie

AM (negatief), modulatiediepte 40 ... 60%.
Ca. 1 Vtt voor een modulatiediepte van 6?%.
60%.

Geluidsmodulatie
a. Modulatie, intern
b. Frequentie van de interne
modulatiespanning
c. Vereiste spanning voor
externe modulatie
Toelaa tbare
spanningen op de
u i tgangsbussen
a. Video
b. Audio
c. R.f.

FM
1000 Hz

1 Veff

4-300 V =; —30V =; 10 V
0V
0V

c. Bediening
1. Instellen van frequentie eni uitgangsspanning
De frequentie wordt ingesteld met de afstemschaal. Met de frequentiebanden schakelaar „I-III-IV/V" wordt de frequentieband ingesteld.
Een vast kanaal kan worden ingesteld m.b.v. het lipje, dat langs de omtrek
van de afstemschaal kan worden bewogen.
Instelling: Zet de afstemschaal op het gewenste kanaal; beweeg het lipje
langs de omtrek van de afstemschaal, totdat een klik wordt gehoord. De
afstemschaal zal nu altijd zonder meer op dit kanaal kunnen worden
ingesteld. Afstemming op andere frequenties blijft natuurlijk mogelijk.
De grootte van de uitgangsspanning kan met de continue verzwakker
(knop „HF”) worden geregeld.

2. Schakelstanden van de modulatie keuzeschakelaar (afb. VI. 13)
Stand 1: blank raster
Stand 2: hor. balken (regelbaar)
Stand 3: vert. balken (regelbaar)
Stand 4: regelbaar blokkenpatroon
Stand 5: vast blokkenpatroon
Stand 6: externe video modulatie
3. Regeling van het aantal balken of blokken
Het aantal horizontale balken kan worden gevarieerd met de knop Ski/Ri
(modulatie keuzeschakelaar in stand 2 of 4) en het aantal -verticale balken
met knop Sks/R2 (schakelaar in stand 3 of 4).
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4. Externe video modulatie
Een externe modulatiespanning moet worden aangesloten op de bus
„VIDEO -J-”. De modulatie keuzeschakelaar moer in de stand „EXT”
worden gezet.
5. Keuze van de geluidsmodulatie
a. Intern: De geluidsdraaggolf is met de interne a.f.-spanning gemoduleerd
als de schakelaar Ska in de stand „INT” staat.
b. Extern: Een externe modulatiespanning moet worden aangesloten op
de bus Bua. De schakelaar Ska moet in de stand „EXT” worden gezet.

6. Netsynchronisatie
Als de knop Ski/Ri geheel linksom wordt gedraaid, is de rastersynchronisatie
niet met het net gekoppeld. In dat geval is het aantal horizontale balken
niet regelbaar.
d. Controlemogelijkheden aan TV-ontvangers
1. Stand 1 (blank raster)
Op het scherm van de ontvanger is een gelijkmatig wit vlak zichtbaar,
De terugslag van de elektronenstraal moet onzichtbaar zijn.
Het witte vlak moet het scherm egaal tot de randen bedekken. Is dit
niet het geval, dan moeten de regelaars voor beeldhoogte en/of beeldbreedte van de ontvanger worden bijgesteld. Eventueel moet het beeld
worden verschoven met de centrering op het afbuigjuk.
Blijft een gedeelte van het scherm donker, dan is vermoedelijk de ionenvalmagneet (voor zover aanwezig) niet goed afgesteld.
In deze stand van de modulatie keuzeschakelaar kan verder het scherm
op beschadigingen of ongevoelige plekken worden gecontroleerd.
2. Stand 2 (hor. balken, afb. VI. 14)
Als de balken in verticale richting bewegen moeten zij met de regelaar
voor verticale stabiliteit van de ontvanger kunnen worden stil gezet. Is
dit niet mogelijk, dan moet de frequentie van de rastertijdbasis opnieuw
worden afgeregeld.
Zijn de balken niet alle even breed, dan is de rastertijdbasis niet lineair.
In dat geval moet de lineariteit van de rastertijdbasis opnieuw worden
afgeregeld. De balken moeten over hun gehele breedte een gelijkmatige
helderheid vertonen. Is dat niet het geval, dan geeft de ontvanger de
lage frequenties niet goed weer (afb. VI. 15). Ook kan brommodulatie
de oorzaak zijn.
Vergroot men het aantal balken (knop Ski/Ri), dan moeten de erbij
komende balken van onder af komen. Komen ze van boven af, dan zijn
de aansluitingen van de betreffende afbuigspoel verwisseld.

5. Stand 3 (vert. balken, afb. VI. 16)
Met de regelaar voor de horizontale stabiliteit van de ontvanger moet
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Afb. VI. 14. Beeld bij stand "horizon
tale balken".

Afb. VI. 15. Slechte weergave van de
lage frequenties.

■

Afb. VI. 16. Beeld bij stand "verticale
balken ”.

Afb. VI. 17. Slechte weergave hoge
frequenties.
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het beeld kunnen worden stil gezet. Is dit niet mogelijk, dan moet de
frequentie van de lijntijdbasis worden afgeregeld.
Zijn de balken niet alle even breed, dan is de lijntijdbasis van de ont
vanger niet lineair. De lineariteit van de lijntijdbasis moet dan opnieuw
worden ingesteld.
De balken moeten over hun gehele breedte een gelijkmatige helderheid
vertonen. Bovendien moeten de zwart-wit en wit-zwart overgangen scherp
zijn en niet „dubbel”. Is dat niet het geval, dan geeft de ontvanger de
hoge frequenties niet goed weer (afb. VI. 17).
Helderheidsverloop van de verticale balken kan ook optreden als de
generator niet goed op de ontvanger is afgestemd, of als in het hoogspannings gedeelte van de ontvanger een fout zit.
4. Stand 4 (regelbaar blokkenpatroon)
De witte blokken die nu op het scherm zichtbaar zijn, kunnen dienen
voor een algemene controle.

5. Stand 5 (vast patroon)
Als het vast blokkenpatroon op een goede ontvanger
gemaakt, dan moeten de (witte) blokken vierkant en
Met dit testpatroon kan de instelling van de horizontale
plitude worden gecontroleerd, evenals de lineariteit van
lijntijdbasis.

zichtbaar wordt
even groot zijn,
en verticale amde raster- en/of

6. Bromcontrole
Op het scherm worden verticale balken zichtbaar gemaakt. Als nu de
netvergrendeling wordt uitgeschakeld en de balken gaan duidelijk zichtbaar golven, dan is brom aanwezig en is de afvlakking van de voedingsspanning van de
c’- ontvanger
—
’’
onvoldoende.
Als de mcdulatiekeuzeschakelaar
in stand 1 wordt gezet, zullen er in geval van brom helderheidsvariaties
ontstaan.
7. Controle van het geluidskanaal
Een summiere controle van het geluidskanaal van de ontvanger is mogelijk
met de interne a.f.-spanning. Door de geluidsdraaggolfspanning te modu
leren met een externe spanning, waarvan de frequentie regelbaar is, kan
de frequentie karakteristiek van het geluidskanaal worden opgenomen.
Deze controle is mogelijk zowel bij ontvangers volgens het interdraaggolfsysteem als bij ontvangers met gescheiden beeld- en geluidskanaal, daar
de ongemoduleerde beelddraaggolf en de frequentie gemoduleerde geluidsdraaggolf gelijktijdig beschikbaar zijn.

5. BUISVOLTMETER EN UNIVERSEELMETER
Bij de afregeling en controle van de discriminator voor automatische af
stemming en de ratiodetector voor het geluid, heeft men een buisvolt-
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meter nodig. Voor vrijwel alle andere werkzaamheden kan men volstaan
met een universele meter.
Bij de aanschaf van deze meetinstrumenten lette men vooral op:

a. Robuuste uitvoering
Liefst neemt men een instrument dat een overbelastingsbeveiliging heeft,
Is deze niet aanwezig, dan kan men deze zelf aanbrengen in de vorm van
twee germanium dioden, welke anti-parallel over de draaispoelmeter worden
geschakeld.
b. Meten van top-topu>aarde
I.v.m. het meten van impulsspanningen is het vereist, dat de meter de
top-topwaarde juist aangeeft. Aan een meter, welke alleen de effectieve
waarde van een sinusvormige spanning aangeeft, heeft men in de TVservice bijzonder weinig.
c. EHS-meetkop
Om de EHS juist te kunnen meten moet de meter voorzien zijn van een
meetkop.

d. Ingangsweerstand
Van alle momenteel in de handel zijnde buisvoltmeters is de ingangs
weerstand groter dan 10 MQ. Dit is voldoende. Bij de aanschaf van een
universeelmeter kieze men een type met een gevoeligheid
20 kQ/V.
e. Meetgebieden
Een laagste meetgebied van 1 V is voldoende. Bij voorkeur neemt men
geen buisvoltmeter, waarvan het laagste meergebied tot 3 V of nog
hoger gaat, omdat dan de lage spanning»;en in transistorschakelingen, welke
over niet al’ te lange tijd algemeen in TV-toestellen voor zullen komen,
niet of moeilijk te meten zijn.

6. REGELTRANSFORMATOR
Bij sterk variërende netspanningen is een regeltransformator het middel
om de spanning bij afregeling en instelling op 220 V in te stellen en
tevens om de ontvanger van het net te scheiden. Met de regeltransformator
kan ook worden gecontroleerd of een door de klant geconstateerde af
wijking misschien het gevolg is van een te lage netspanning. Zo kan het
b.v. zijn, dat de UHF- of VHF-oscillator bij een te lage netspanning niet
meer oscilleert.

7. GESTABILISEERDE LAAGSPANNINGSVOEDING
Bij de afregeling van r.f.- en m.f.-versterker wordt aan de geregelde
buizen een vaste negatieve spanning gegeven. Deze spanning kan men
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betrekken uit een batterijtje met een potentiometer, maar ook uit een
eenvoudig zelf te construeren laagspanningsapparaatje, dat bestaat uit een
transformator met gelijkrichter en een zenerdiode,, waarover eeni potentio
meter is geschakeld (fig. VI. 18). De afgegeven spanning is onafhankelijk
van netspanningsvariaties.
g»rm dlodt

<=F’25k'

Ie

_ ° -7V

Fig. VI.18. Schakeling voor het leveren van gestabiliseerde voorspanning.

8. MEETOPSTELLING
Tenslotte een meetopstelling volgens Grundig (afb. VI. 19).
Deze meetopstelling bestaat uit:
a. Een regeltransformator RT 3. De ingestelde spanning wordt op de
rechthoekige meter afgelezen.
b. KSO G 4. Hiermee worden de impulsen in raster- en lijngedeelte ge
meten. Samen met de wobbulator worden r.f.- en m.f.-doorlaatkrommen
weergegeven.
Buisvoltmeter RV 3. Hiermee kunnen gelijkspanningen (laagste meer
gebied 1 V), wisselspanningen en weerstanden worden gemeten. Met
de EHS-meetkop wordt een meergebied tot 30 kV verkregen.
d. Wobbulator 6016. Samen met de KSO kunnen VHF-kanaalkiezer en
m.f.-gedeelte worden afgeregeld. De merktekengenerator bestrijkt het
gebied van 4... 250 MHz. Verder levert hij een vast merkteken
van 5,5 MHz.
e. Wobbulator VS 2. Voor de afregeling van de UHF-kanaalkiezer heeft
men ook nog dit voorzetapparaat nodig.
f. Blokkengenerator SG-3. Dit apparaat levert een positief of negatief
videosignaal voor de controle van de videoversterker.
De doorlaateigenschappen kunnen zowel in de VHF- als UHF-banden
worden gecontroleerd. Verder kunnen m.b.v. de blokkengenerator de
diverse instellingen worden uitgevoerd (zie hfdst. III.)
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Afb. VI. 19. Meetopstelling met TV meetapparaten van Grundig.

Afb. VII. 2. Schermbeeld in de stand
"raster”.

Afb. VII. 3. Schermbeeld in de
stand ”lijn”.
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HOOFDSTUK VII

ZELFBOUW VAN TESTAPPARATEN VOOR TV-SERVICE

1. INLEIDING
Het ontwerpen van een meetapparaat vereist, behalve veel tijd en ge
specialiseerde kennis, ook de aanwezigheid van nauwkeurige meetinstru
menten om het bouwsel in de verschillende fazen van zijn ontwikkeling
te kunnen onderzoeken.
Dit alles kost dermate veel geld, dat een fabrikant alleen door de verkoop
van grote aantallen zijn balans redelijk sluitend kan krijgen. Daarom kan
men als serviceman of amateur alleen goedkoper een meetapparaat zelf
bouwen dan kopen, wanneer men het betreffende apparaat nabouwt of
samenstelt met behulp van verschillende schema’s, die men uit de vak
literatuur haalt. Het echte ontwerpen kan men over het algemeen beter
overlaten aan de laboratorium mensen.
Ook het nabouwen of samenstellen kan nog veel problemen geven. De
kans, dat men op onoverkomelijke moeilijkheden stuit is des te groter
naarmate het apparaat gecompliceerder is.
Een fout, die bij zelfbouwontwerpen vaak wordt gemaakt is, dat de ver
schillende gedeelten van de schakeling meteen in een kastje worden ge
monteerd, zonder dat van te voren proefopstellingen zijn gemaakt. Men
soldeert het geheel piekfijn in elkaar, liefst in miniatuurvorm, en ver
wacht dan, dat na het inschakelen alles in orde is. Helaas blijken meestal
ook bij de- nabouw kleine en soms ook grote onvolkomenheden op te
treden, zodat er aan het bouwsel gedokterd moet worden. Er blijft dan
tenslotte vaak een „puinhoop” over, die het weliswaar goed doet, maar
die dan toch weer helemaal opnieuw in elkaar moet worden gezet. Daarom
eerst beginnen met een proefopstelling, waar men aan alle kanten goed
bij kan. Is het resultaat na veel experimenteren zoals het moet zijn, dan
gaat men het geheel netjes opzetten.
Bij een apparaat dat uit verschillende schakelingen bestaat zorgt men
voor de nodige afschermingen en de vereiste ontkoppeling van de voedingsspanningen, zodat wederzijdse beïnvloeding niet voor kan komen.
Een eis die men bij vele zelf gemaakte apparaten over het hoofd ziet,
is de mechanische stevigheid. Men dient er zich terdege van bewust te
zijn, dat de betrouwbaarheid grotendeels door de mechanische kwaliteiten
van het gebouwde wordt bepaald.

2. OSCDLLOSCOOP
Een KSO is een belangrijk instrument, vooral bij het opsporen van
fouten, waarbij men graag de vorm van de impulsen wil vaststellen. De
genen, die zelf een KSO willen construeren, verwijzen we naar de MK-
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uitgave „Meetapparaten, ontwerpen en gebruiken”, waarin verschillende
schema s en een groot aantal tips voor de zelfbouw van een KSO zijn
opgenomen. Nogmaals, begin liefst met een eenvoudig schema. Ook met
een eenvoudige KSO is veel te bereiken, en wanneer men behoefte mocht
krijgen aan meer mogelijkheden, kan hij altijd nog wordên uitgebreid.

3. BALKENGENERATOR
Vooral in het westen van het land zijn er — ondanks de testbeelduitzendingen van PTT — nog uren van de dag, dat er geen TV-zender
in de lucht is. Daarom zullen we de constructie van een eenvoudige
balkengenerator beschrijven, waarmee men over een „eigen” testpatroon
kan beschikken, zodat fouten sneller kunnen worden gelokaliseerd. Door
z’n geringe afmetingen kan de balkengenerator gemakkelijk worden mee
genomen bij reparaties buitenshuis.

3. 1. Blokschema
In fig. VII. 1 is het blokschema van de balkengenerator getekend.
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•/ac Impulfn

TW

■“

rtt'T'i/d

“
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’4o'«

Fig. VII.1. Blokschema balkengenerator.

a. Uitgangen
De generator heeft een video-uitgang en een r.f.-uitgang. Van de videouitgang kan een blokspanning met frequentie 250 Hz = 5 X de rasterfrequentie, of 78,125 kHz = 5 X de lijnfrequentie worden afgenomen.
Deze spanning is regelbaar van 0 tot ca. 9 VttOp de r.f.-uitgang staat een r.f.-signaal, dat gemoduleerd is met het op
de video-uitgang staande signaal.
Wanneer het videosignaal 250 Hz is, wordt de rasteroscillator in de ont
vanger met elke 5e impuls gesynchroniseerd. De tussenliggende impulsen
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Ij
' Fig. VII.4. Schakeling balkengenerator.

synchroniseren de rasteroscillator niet en doen dienst als videosignaal.
We zien , daarom bij aansluiting van de balkengenerator op de ontvanger
vier horizontale balken (afb. VII. 2) op het beeldscherm. Wanneer het
videosignaal 78,125 kHz bedraagt, wordt de lijnoscillator met elke 5e
impuls gesynchroniseerd.
De vier tussenliggende impulsen hebben geen invloed en doen dienst
als videosignaal. Op het scherm verschijnen daarom vier verticale zwarte
balken (afb. VIL 3).
b. Blo kgolfgeneratoren
De generatoren zijn astabiele multivibratoren, die blokspanningen op
wekken.
c. Emissorvolger
Via een keuzeschakelaar wordt één van de blokspanningen op een emissorvolger aangesloten. Deze heeft een hoge
1
ingangsweerstand, zodat de belasting een te verwaarlozen invloed op
•“ frequentie
£--------- en spanningsvorm heeft.

d. R.j.-generator
De uitgangsspanning van de emissorvolger wordt toegevoerd aani de r.f.generator. Deze wekt daardoor een gemoduleerd r.f.-signaal op, 'waarvan
de eerste of volgende harmonische op een bepaald kanaal wordt ingesteld.

3. 2. De schakeling
Fig. VIL 4 toont het schema van de balkéngenerator. Ingeschakeld wordt
met de aan/uit-schakelaar Si.
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a. 250 Hz generator
In de stand „raster” van fSe wordt de 250 Hz generator op de batterij
aangesloten. Op de collector van de transistoren "Vi
’i en V2 ontstaan daardoor in tegenfaze zijnde blokspanningen.
De frequentie van d"
~’------- - * wordt bepaald door basisweerstanden
de u,
biokspanning
en koppelcondensatoren.
In fig. VII. 5a is weergegeven, hoe het verloop van de biokspanning
afhankelijk is5 van de waarden van weerstanden en condensatoren. Wenst
men een bepaald verloop, dan wordt als volgt te werk gegaan:
-UB

IJ

HF

V2

o

-UB

0

-UB~-

0.7C;Rb2

°'7C1 Rb,

Fig. VII.5a. Golfvormen.

De basisweerstanden stelt men op ca. 100 kQ en men berekent de bij
behorende capaciteiten. De basisweerstanden worden niet veel hoger
dan 100 kQ gekozen, omdat anders de invloed van de temperatuur op .
de frequentie te hoog wordt. Om de frequentie nauwkeurig in te kunnen
stellen zijn de basisweerstanden gedeeltelijk regelbaar uitgevoerd. De
vaste weerstanden voorkomen dat de bases van Vi en V2 direct aan de
minpool van de batterij komen, waardoor ze vernield zouden worden.
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Afb. VII. 6. Het prototype van de zelfbouw balkcngenerator.
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Wanneer men een symmetrische blokspanning wenst, vindt men bij ge
lijke basisweerstanden de capaciteiten uit:

10®
C = ----------------1,4 Rb X f

(/zF)

waarbij Rb in ohm en f in Hz. Voor de 250 Hz generator, die eén sym
metrische blokspanning levert, vinden we voor Ci en C2:

Ct = Ca =

10’

1,4 X 105 X 250

— /zF = 28600 pF
35

We kiezen Ci = C2 = 0,027 ^iF.
Om een zo blokvormig mogelijke spanning te verkrijgen, moeten de
collectorweerstanden Ri en R4 zo groot worden gekozen, dat in nietoscillerende toestand de collectorspanningen nagenoeg nul volt zijn. Dit
is het geval wanneer:

Re >

Hierin
Rc =
Rb =
ae =

is:
collectorweerstand
basisweerstand
stroomversterking in geaarde-emissorschakeling

Rc moet dus gelijk aan of groter zijn dan een bepaalde waarde. In verband
met de flanksteilheid van de blokspanning moet Rc echter zo klein mogelijk zijn. Een te grote waarde van Rc kan tot gevolg hebben dat de oscil
lator niet starten wil. Rc wordt dus als volgt gekozen:
n

Rb

Rc =-----“e

Wanneer ac van Vi en Va bekend zijn, volgen Ri en Ra uit:

100 kfi
Ri = Ra
«e

100 kQ is nl. de waarde van de basisweerstanden, waarvoor de oscillator
berekend is.
Is ae niet bekend, dan worden de juiste waarden van Ri en R4 vóór de
montage volgens fig. VII. 5 b vastgesteld.
P. Deze wordt
potentiometi
In de collectorleiding schakelt men een potentiometer
vanaf nul ohm vergroot tot de collectorspanning vastloopt op ca. —0,5 V.
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b. Instelling 78,125 kHz generator
In de ontvanger wordt nu het signaal van de synchronisatiescheider naar
de fazediscriminator geblokkeerd. In de Grundig ontvanger sluit men
daartoe de primaire van de transformator 9030-389 kort. In de Philipsontvanger soldeert men Cno los. De lijnoscillator is dus vrijlopend. Er
wordt weer afgestemd op de zender. De lijnfrequentie wordt zo ingesteld,
dat het beeld stilstaat.
De frequentie van de lijnoscillator is in vrijlopende toestand dus 15625 Hz.
Daarna komt men niet meer aan de regelaar voor de lijnfrequentie. De
onderbreking wordt nu hersteld en in de stand „lijn” wordt de spanning van
de video-uitgang over de detectieweerstand aangesloten, waarbij we ver
wijzen naar het onder a. genoemde.
P3 en P4 worden zó ingesteld, dat er vier verticale balken ontstaan. Het
beeld moet symmetrisch zijn. Daarna wordt het signaal van de synchroni
satiescheider naar de fazediscriminator weer onderbroken. Pa en P4 worden
nu tegelijkertijd zó geregeld, dat het beeld stilstaat.
De verbinding wordt hersteld en gecontroleerd of het patroon symmetrisch
is. Afwijkingen worden gecorrigeerd.

3. 4. Mechanische opbouw
De opbouw van de schakeling is niet kritisch. De proefschakeling werd
gemonteerd op z.g. „printed circuit board”. Dit is pertinax, waarop strippen
koper zijn aangebracht. Door de strippen te onderbreken kan iedere wille
keurige schakeling worden gemonteerd. Het gebruik van dit materiaal is
vooral aan te bevelen indien apparaatjes van kleine afmetingen worden
gewenst.
Het geheel werd gemonteerd in een plastic kastje, waarvan de afmetingen
6,5 X 10 X 4,5 cm bedragen.
Wanneer geringe afmetingen niet zo belangrijk zijn, adviseren we een
ruimere bouw. Er is dan minder kans op sluiting, en men kan overal
gemakkelijker bij.
3. 5. Aanschaf van de onderdelen
Printed circuit board wordt via de tussenhandel geleverd door N.V. Gully
te Loosdrecht. Wat betreft de transistoren merken we op, dat voor de
blokkengeneratoren en de emissorvolger in principe alle typen bruikbaar
zijn, mits hun ae voldoende groot is
30). Voor de 78,125 kHz generator
neme men bij voorkeur r.f.-transistoren.

4. BUISVOLTMETER
Een BVM is voor velen een begerenswaardig instrument. Geïnteresseerden
verwijzen we weer naar het boek „Meetapparaten, ontwerpen en gebruiken”,
waarin verschillende ontwerpen, alsmede diverse tips voor het zelfvervaardigen, zijn opgenomen.
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PRAKTISCH GEDEELTE
FOUTZOEKEN
HOOFDSTUK I
Teneinde een fout in een TV-ontvanger zo snel mogelijk te kunnen localiseren zal men systematisch te werk moeten gaan.
In het nu volgende gaan we in op de kennis, die men daarvoor nodig heeft.
1. SERIESCHAKELING VAN WEERSTANDEN

Begonnen wordt met de schakeling volgens fig. 1. Deze schakeling wordt
gevormd door de serieschakeling van 2 weerstanden Ri en R2, waarop
een spanning van 20 V is aangesloten. Over R2 is een belastingsweerstand van 20 kfi geschakeld. R2 en Rl staan parallel. De vervangweerstand van deze parallelschakeling is 10 kQ. Deze vervangweerstand
staat in serie met Ri, zodat de totale weerstand 20 kS2 bedraagt.

UB
20V

fig. 1 Serieschakeling
van weerstanden

' F

“l
10 v

O----------1-------

De batterij spanning veroorzaakt door de totale serieschakeling een
stroom van 1 mA. Deze stroom geeft over Ri een spanningsverlies van
10 V en over de parallelschakeling van R2 en Rl eveneens een spannings
verlies van 10 V. De spanning over de belastingsweerstand is dus 10 V.
We willen nu nagaan welke invloed afwijkingen op de uitgangsspanning
hebben.
a. Batterij spanning te laag.

Indien de batterij spanning afneemt, daalt de aan de schakeling geleverde
stroom. Dit heeft tot gevolg dat de spanningen over Ri en over de belas
ting dalen.
b. Ri neemt in waarde toe.
Indien Ri in waarde toeneemt wordt de vervangweerstand van de gehele
serieschakeling hoger dan 20 kfi. Door de toename van de totale weer
stand daalt de stroom. De in waarde afgenomen stroom zal over de
parallelschakeling van R2 en Rl een spanning veroorzaken die lager is
dan 10 V.
c. R2 neemt in waarde toe.

Indien R2 in waarde toeneemt, stijgt de weerstand van de parallelscha-
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keling van R2 en Rl. De totale weerstand neemt dientengevolge ook toe
en de door de batterij geleverde stroom wordt kleiner dan 1 mA.
De spanningsval over Ri, wiens weerstand constant blijft, neemt dan
ook af en wordt lager dan 10 V. Daar de spanning van 20 V zich verdeelt
over Ri en de parallelschakeling van R2 en Rl, stijgt de spanning over
Rl evenveel als de spanning over Ri afneemt. In dit geval neemt dus Ul
toe.

d. Rl daalt in waarde.

Indien Rl in waarde afneemt, daalt de vervangweerstand en stijgt de
door de batterij geleverde stroom. Door Ri vloeit dan een stroom die
groter is dan 1 mA, waardoor de spanningsval over Ri groter dan 10 V
is. De spanning over Rl en R2 is de ingangsspanning verminderd met
de spanningsval over Ri. Daar de spanningsval over Ri groter wordt
dan 10 V zal de spanningsval over de belasting lager worden dan 10 V.
Een kleinere belastingsweerstand veroorzaakt dus een afname van de
spanning over deze weerstand.
2. WEERSTAND MET SCHAKELAAR (fig. 2)

Deze schakeling bestaat uit een weerstand met daarmee in serie een
schakelaar. Deze serieschakeling is aangesloten op een batterij met
een spanning van 25 V. De vraag is nu welke waarden de spanning over
de schakelaar kan aannemen.

'l frU«»
w H
UB

T

fig. 2 Weerstand met schakelaar

Allereerst veronderstellen we dat de schakelaar open is. Hij vormt dan
een oneindig hoge weerstand. De serieschakeling van R^ en de schake
laar vormt dan ook een oneindig hoge weerstand en er vloeit geen
stroom. Daar er door Rj praktisch geen stroom loopt kunnen we de
spanningsval over Ri verwaarlozen en dus 0V stellen. Dit betekent,
dat de spanning over de schakelaar 25 V is. De batterij spanning komt
dus in zijn geheel over de open schakelaar te staan.
Indien de schakelaar gesloten is vormt hij een zeer lage weerstand. De
stroom in het circuit wordt dan bepaald door de batterij spanning en Rp
Deze stroom geeft over de gesloten schakelaar een te verwaarlozen
spanning. Alle spanning komt over Rj.
3. SERIESCHAKELING VAN WEERSTAND EN REGELWEERSTAND
(fig- 3)

De schakeladr in fig. 2 is vervangen door een regelbare weerstand. We
willen nu nagaan, wat er met de spanning over de regelweerstand ge
beurt, indien zijn weerstandswaarde toeneemt.
Indien de weerstand van P toeneemt daalt de door Up aan de seriescha-
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keling geleverde stroom I. Een lagere stroom door
betekent dat de
spanningsval over Ri afneemt. Daar de spanningsval over Ri en de
spanningsval over P samen de batterij spanning vormen, zal dus nu Up
evenveel toenemen als Uri afneemt.

. i

Li

URI

Up

fig. 3 Serieschakeling van weerstand
en regelweerstand

In de schakeling volgens fig. 3 neemt dus Up toe indien P in waarde
toeneemt.

4. SERIESCHAKELING VAN WEERSTAND EN BUIS
In fig.4 is een weerstand Ra in serie geschakeld met een buis. De
stroom door deze serieschakeling kunnen we regelen met de negatieve
roosterspanning van de buis. Indien we de negatieve voorspanning ver
groten, neemt de stroom door de buis en door de anode weerstand af.
Een afname van de stroom door Ra betekent dat de spanningsval over
Ra afneemt. Zoals we in het voorgaande gezien hebben, neemt nu de
spanning over de buis evenveel toe als de spanningsval over Ra afneemt.
o-

UB

X.
fig.4 Weerstand en buis in serie
o-

Het is in fig.4 dus zo, dat indien het rooster meer negatief wordt, de
anode-katode-spanning gaat stijgen. Maakt men het rooster zoveel
negatief, dat de buis is afgeknepen, dan vloeit er in het geheel geen
stroom meer door Ra. Over Ra valt geen spanning meer en de anodekatodespanning is gelijk aan de batterij spanning.

Een hoge anode-katodespanning betekent dus dat de buis weinig of geen
stroom trekt.
Indien de roosterspanning in fig.4 minder negatief wordt gemaakt neemt
de stroom door de buis toe. Daar de stroom door Ra toeneemt, stijgt de
spanningsval over Ra en de spanningsval tussen anode en katode neemt
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af. Indien we daarom in een buisschakeling een anode-katodespanning
meten die lager is dan de aangegeven waarde moeten we bedenken dat
dit kan worden veroorzaakt door een te grote buisstroom, die op zijn
beurt weer een gevolg kan zijn van een te geringe negatieve roosterspanning. Een te lage anode-katodespanning kan uiteraard ook veroor
zaakt worden doordat de anodeweerstand in waarde is opgelopen of
doordat de batterij spanning in waarde is gedaald. Een in waarde toege
nomen anodeweerstand heeft immers tot gevolg dat Ia een grotere
spanningsval over Ra veroorzaakt waardoor er minder spanning tussen
anode en katode overblijft.
Teneinde de lezer in staat te stellen zichzelf te controleren, nodigen
we hem uit onderstaande vragen eerst zelf te beantwoorden, alvorens
de antwoorden te lezen.
Vraag 1.
In fig.4 is de katodeleiding van de buis onderbroken. Wat is nu de
waarde van de spanning tussen anode en massa, vergeleken met de
spanning in normale toestand ?

Antwoord vraag 1.
Daar de katode onderbroken is, kan er geen stroom vloeien. Dit bete
kent, dat er geen spanningsval over de anodeweerstand kan ontstaan.
De batterijspanning komt dus in zijn geheel tussen de anodeaansluiting
en massa.
Vraag 2.
In fig. 5 is de spanning over de belasting lager dan de daar aangegeven
waarde. Welke oorzaken kunt U hiervoor aangeven?
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fig. 5 Afvlakschakeling
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Antwoord vraag 2.
Alle grootheden in het schema hebben invloed op de spanning over de
belasting. Een te lage spanning over de belasting kan namelijk worden
veroorzaakt door:
a. Een te lage batterijspanning.
b. Een in waarde toegenomen weerstand Rj.
c. Een in waarde gedaalde weerstand R2.
d. Een in waarde gedaalde weerstand Rl.
Een lek in de condensator C.
Bovendien kan een te lage spanning op de belasting veroorzaakt worden
door een lekweerstand tussen de aansluitpunten van de componenten Rg,
C en Rl.

Vraag 3.
In fig. 5 meet men over de belasting een hogere spanning dan in het
schema is aangegeven. Welke oorzaken kunnen we hiervoor aanvoeren?
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Antwoord vraag 3.
Een te hoge spanning over de belasting kan veroorzaakt worden door:
a. Een te hoge batterij spanning.
b. Een in waarde afgenomen weerstand Ri.
c. Lek tussen de aansluitpunten van Ri, zodat parallel aan Ri een lekweerstand staat.
d. Een in waarde toegenomen weerstand R2.
e. Een in waarde toegenomen weerstand Rl.

5. VERSTERKERTRAP MET EEN TRIODE-BUIS

In fig. 6 is een eenvoudige versterkertrap met een triode getekend. Aan
de hand van dit schema willen we ons nader verdiepen in de problemen
die bij het foutzoeken in buisschakelingen optreden.
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fig.6a Versterkertrap met
triodebuis

(C)

fig. 6b Gelijkstroominstelling
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fig. 6c Onderzoek op lek Ci.

(j

Bij het foutzoeken moet men een bepaalde schakeling altijd splitsen in
twee gedeelten, nl. in een gelijkstroomschema en een wisselstroomschema. In het gelijkstroomschema zijn alleen die componenten opge
nomen welke van invloed zijn op de gelijkstroominstelling. In het wisselstroomschema neemt men alleen dat op, wat van belang is voor de
versterking. Daar het meestal zo is dat een fout in een van de compo
nenten een fout in de gelijkstroominstelling veroorzaakt zal men met
behulp van het gelijkstroomschema veel fouten kunnen opsporen.
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5.1. Gelijkstroomschema

In fig. 6b is het gelijkstroomschema van de schakeling volgens fig. 6a
getekend. Daarbij zijn de condensatoren als een onderbreking beschouwd.
Dus uiteraard alleen toegestaan, indien de condensatoren geen lek heb
ben.
Uit fig. 6b blijkt dat de anodeweerstand, de buis en de katodeweerstand
in serie zijn geschakeld en dat het rooster via Rgi aan massa ligt. Ten
gevolge van de stroom door deze serieschakeling ontstaat over de kato
deweerstand een spanningsval van de aangegeven polariteit. Daar het
rooster t.o.v. massa geen spanning heeft, is het rooster als het ware
met de onderkant van Rfc verbonden en is het rooster negatief t.o.v. de
katode. Door middel van de katodeweerstand wordt hier dus de vereiste
negatieve voorspanning van de buis opgewekt. We willen nu nagaan welke
de gevolgen zijn van veranderingen in de componenten.

a. Rfc neemt in waarde toe.
Indien R^ in waarde toeneemt, wil de spanning over R]< in waarde stijgen.
Een toename van de spanning over R]< veroorzaakt echter een toename
van de negatieve voorspanning van de buis. Was b.v. de spanningsval
over Rfc eerst 3V en later 5V, dan is door het oplopen van Rj< de nega
tieve voorspanning van - 3V tot - 5V gestegen.
Bij een grotere negatieve voorspanning zal de buisstroom afnemen. Dit
is hier dan ook het geval. Daar de stroom door de buis afneemt zal de
spanningsval over Ra afnemen. De spanning tussen anode en massa zal
dus stijgen.
b. Ra neemt in waarde toe.
Indien in fig. 6b Ra in waarde toeneemt zal de anodestroom over Ra een
grotere spanningsval willen veroorzaken.
Dit heeft tot gevolg dat de anodespanning af gaat nemen.
Een afname in de anodespanning heeft bij een triode echter tot gevolg
dat de buisstroom enigszins gaat dalen. Door de daling van de buis
stroom neemt de spanningsval over R]< af.

c. Lekke koppelcondensator C3.
De condensatoren hebben, indien ze goed zijn geen invloed op de gelijk
spanning. Als ze echter een lekweerstand hebben kunnen de instelspanningen van de buis beïnvloed worden.
Indien Ci lekt en de linkerzijde met een positieve spanning verbonden is
komt er via de lekweerstand van Ci positieve spanning op het rooster
van de triode. Dit heeft tot gevolg dat de stroom door de triode toeneemt.
Een grotere stroom veroorzaakt een toename van de spanningsval over
de katodeweerstand en eveneens een toename van de spanningsval over
de anodeweerstand. Een toename van de spanningsval over de anode
weerstand betekent dat de spanning tussen anode en massa afneemt.
Indien men dus een te hoge katodespanning en een te lage anodespanning
meet zal men de koppelcondensator naar de voorgaande buis van lek ver
denken.
Zonder nu iets los te gaan nemen kan men volgens fig. 6c controleren of
dit inderdaad het geval is.
Men schakelt daartoe over de katodeweerstand een voltmeter en gaat de
rooster-lekweerstand kortsluiten. Door'de rooster-lekweerstand kort
te sluiten brengt men de rooster spanning op 0 V. Dat is dus een waarde
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die in de normale bedrijfstoestand aanwezig is. Verandert nu bij de
kortsluiting de aanwijzing van de voltmeter dan is het vrijwel zeker dat
Ci lekt. Men zal dan Ci vervangen. Zijn daarna de spanningen in orde
dan was Cj inderdaad defect.
d. C3 lekt.
Indien C3 een geringe lek heeft, heeft dit op de anodespanning van de
triode weinig invloed. Door de geringe lek van C3 is immers de via Ra,
Rl en Rj vloeiende stroom dermate klein, dat de spanning op de anode
vrijwel niet verandert. Indien C3 echter een lage weerstand vormt zal
de anodespanning wel merkbaar veranderen.

e. De ontkoppelcondensator C2 is kortgesloten.
Indien C9 kortgesloten is ligt de katode aan massa. De katodeweerstand
is immers door de kortsluiting overbrugd. Er kan nu geen negatieve
roosterspanning ontstaan wat tot gevolg heeft dat de buisstroom sterk
toe gaat nemen.
Door de sterk toegenomen buisstroom zal de spanningsval over Ra toe
nemen en de spanning op de anode afnemen.
Een katodespanning van 0 V en een zeer lage anodespanning duidt daarom
vrijwel altijd op een kortgesloten katode-ontkoppelcondensator.
5.2. Het

wisselstroomsclienia

Het signaal wordt in de schakeling volgens fig. 6a via Ci aan het rooster
toegevoerd en via C3 afgenomen. Indien Ci onderbroken is zal er geen
wisselspanning op het rooster van de triode komen en evenmin wissel
spanning op de uitgang ontstaan. Indien C3 onderbroken is zal er wel
wisselspanning op de anode maar niet op de uitgang komen. Indien de
wisselspanning tussen de uitgangsklemmen te laag is kan dit veroor
zaakt worden doordat de buisversterking is afgenomen. In het algemeen
verloopt dan ook de instelling enigszins. Men kan dit gemakkelijk con
stateren door de buis te verwisselen. Een afname in de uitgangsspanning kan ook een gevolg zijn van een onderbroken of sterk in waarde
gedaalde katode-ontkoppelcondensator. Indien C2 nl. onderbroken is
ontstaat er op de katode ook een wisselspanning die de wisselspanning
op het stuurrooster tegenwerkt. Dit heeft tot gevolg, dat de uitgangsspanning afneemt.
6. VERSTERKERTRAP MET EEN PENTODE

In fig. 7a is een pentode versterkertrap getekend. Deze komt vrijwel
overeen met de in fig. 6a getekende triodeversterkertrap. De enige uit
breiding is het tweede rooster, het z.g. schermrooster, dat via de
weerstand Rg2 niet de + is verbonden en via de condensator C4 geaard
is. De stroom door een pentode wordt in hoofdzaak bepaald door de
spanning op het schermrooster. In het nu volgende willen we ons daar
om beperken tot de met dit schermrooster verbonden componenten.
In fig. 7b is het gelijkstroomschema van deze trap getekend.

a. Rg2 in waarde toegenomen.
Indien Rg2 in waarde toeneemt veroorzaakt de schermroosterstroom
over Rg2 een grotere spanningsval. Dit heeft tot gevolg dat de scherm165

roosterspanning afneemt. Een afname in de schermroosterspanning
veroorzaakt een afname in de buisstroom en dus in de eerste plaats een
afname van de spanning over de katodeweerstand en bovendien een af
name van de spanning over de anodeweer stand. Daar de spanning over
de anodeweerstand afneemt zal de spanning op de anode stijgen.
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Versterkertrap met pentodebuis

fig.7b Gelijkstroomschema

b. Lekke ontkoppelcondensator.
Indien de ontkoppelcondensator C4 lek is zal er ook stroom via deze
condensator vloeien (fig.7b). D.w.z. dat de stroom door Rg2 toeneemt.
Dit heeft weer dezelfde gevolgen als in het voorgaande punt is beschre
ven. Een lekke schermrooster-ontkoppelcondensator veroorzaakt dus
een afname in de katode- en de schermroosterspanning en een toename
in de anodespanning. Lek van de schermrooster-ontkoppelüondensator
stelt men vast door hem eenzijdig los te nemen en de invloed hiervan
op de instelling te meten.

c. Onderbroken ontkoppelcondensator.
Een onderbroken ontkoppelcondensator tussen schermrooster en aarde
heeft op de gelijkstroominstelling geen invloed. Wel neemt de verster
king van de schakeling af. Door het niet ontkoppeld zijn van het scherm
rooster ontstaat op het schermrooster wisselspanning. Deze wissel
spanning is in tegenfase met de wisselspanning op het stuurrooster en
werkt deze tegen. Dit heeft tot gevolg dat de uitgangswisselspanning af
neemt.
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HOOFDSTUK II
GLOEIDRAAD- EN VOEDINGSGEDEELTE

1. VOORBEELDEN VAN FOUTEN

In fig. 8 is het gloeidraad- en gelijkspanningscircuit van de ontvanger 17
TX 291 A getekend. Met behulp van dit schema gaan we ons nader in dit
gedeelte van de ontvanger verdiepen.
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We doen dit door een vraag te stellen en deze daarna te beantwoorden.
De lezer kan natuurlijk trachten zelf het antwoord op de gestelde vraag
te geven en dit daarna met het gegeven antwoord vergelijken. Deze
methode is bijzonder leerzaam.
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Vraag 1.
Stel dat R7 in fig.8 onderbroken is.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Op welke wijze zal men waarschijnlijk tot de conclusie komen, dat
R7 onderbroken is?

Antwoord vraag 1.
a. Indien R7 onderbroken is krijgen de op +4 aangesloten gedeelten geen
spanning. Dit zijn volgens het volledige schema van de ontvanger:
1. De m. f.-versterkerbuis V12 voor het geluid.
2. De lijnoscillatorbuis VI (pentode).
3. Het 4e rooster van de beeldbuis.
Tengevolge van 1. zal er geen geluidsweergave zijn, hoogstens enig
zacht ruisen.
Tengevolge van 2. geeft de lijnoscillator geen signaal af en wordt de
lijneindbuis niet gestuurd. Er ontstaat geen hoogspanning en het
scherm licht dus niet op.
Tengevolge van 3. licht de beeldbuis niet op, ook al zou er hoogspan
ning zijn.
b. Men zal waarschijnlijk als volgt vinden, dat R7 onderbroken is.
Omdat er geen licht is, gaat men na of er hoogspanning is. Dit is
niet het geval. Men zoekt nu de fout in de lijneindtrap en komt op een
gegeven moment tot de conclusie, dat deze niet gestuurd wordt.
Daarna vindt men dat de lijnoscillator geen signaal afgeeft, doordat
deze trap geen voedingsspanning krijgt. Daar er op + 3 wel spanning
staat en op +4 niet, zal men R7 verdenken.
Vraag 2.
Stel, dat de gloeidraad van V14 in fig.8 onderbroken is.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Op welke wijze zal men waarschijnlijk tot de conclusie komen dat de
gloeidraad onderbroken is?

Antwoord vraag 2.
a. Als gevolg van de onderbreking vloeit er geen stroom door de in serie
geschakelde gloeidraden. Daar er geen enkele buis emitteert is er
geluid, beeld, noch raster.
b. Men zal beginnen met Z1 te controleren. Daarna zal men de onder
breking voor Z1 zoeken (netsnoer, netschakelaar, netsteker), of er
na. Schuilt de fout na Zl, dan moet er voedingsspanning zijn. Na dit
te hebben vastgesteld zal men de weerstand van het gloeidraad-circuit meten en tot de conclusie komen, dat hier inderdaad een onder
breking voorkomt. Er wordt nog besproken, hoe men nu de schuldige
zo snel mogelijk vindt.
2. STORINGEN IN HET GLOEIDRAADGEDEELTE
Daar elke trap in de ontvanger gevoed moet worden treffen we de uitlo
pers van het gloeidraadgedeelte overal aan. De componenten in het
gloeidraadcircuit zijn:
a. Voorschakelweerstanden.
b. NTC-weer standen.
c. Gloeidraden.
d. R. f.-smoor spoelen.
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Elke component kan defect raken en dit bovendien nog op verschillende
manieren.
Om de bespreking overzichtelijk te houden, zijn de fouten in groepen
verdeeld. Bij deze bespreking bekijken we ook de verbinding met het
net.
2.1. Netsteker, netsnoer en netschakelaar

Onderbrekingen of vervuilde contacten in deze onderdelen hebben tot
gevolg, dat de ontvanger in het geheel niet werkt. De onderbrekingen
vindt men door de universeelmeter op het ohmbereik te schakelen en te
meten volgens fig. 9.
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fig. 9 Doormeten netsnoer,
netsteker en
netschakelaar
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Bij gesloten netschakelaar meet men 0 Q tussen een der stekerpennen
en massa en 0 Q tussen de andere stekerpen en de zekering.

2.2. Kortsluiting in het gloeidraadcircuit

Indien een ontkoppelcondensator is doorgeslagen, of indien er sluiting
is tussen gloeidraad en katode, zullen de buizen aan de "hete” kant van
de kortsluiting in de eerste plaats per stuk meer spanning krijgen.
Er zijn nu verschillende mogelijkheden.
a. Gedeelte van de gloeidraden brandt niet (fig. 10).
"koude kant"

"heft kant"

branden niet

branden feller

fig. 10
Kortsluiting in gloeidraadcircuit

sluiting

Stel dat er sluiting is tussen de gloeidraad van buis V17 en massa (fig.8).
In dit geval zullen de buizen VI t/m V4 niet gloeien. De rest van de
buizen zal iets feller oplichten dan normaal.
De gloeistroom neemt in dit geval echter niet voldoende toe om de gloeidraden te doen doorbranden.
b. Door de kortsluiting ontstaat een onderbreking (fig. 11).
Naarmate de kortsluiting meer naar de ”hete” kant is gelegen, lichten
de gloeidraden feller op en neemt de kans op doorbranden toe. Indien
b.v. C3 in fig.8 kortgesloten is, zal ongetwijfeld een der gloeidraden
van V16, V18 en V19 het begeven. Het gevolg van een kortsluiting aan
de hete kant is dus dat er een buis defect raakt. Soms sneuvelen er
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zelfs meer. Ook hier blijkt nu weer, dat een fout een andere fout kan
veroorzaken.
Beginnen we in dit geval met buizen verwisselen, dan zal er nogmaals
een gloeidraad sneuvelen.
brandt door

%
Sluiting

fig. 11 Doorbranden van gloeidraden ten
gevolge van kortsluiting

Fouten in het gloeidraadcircuit moeten daarom met de ohmmeter wor
den opgespoord. Daarbij moet men vooral nagaan, of er sluiting tegen
massa is.
2.3. Lekke ontkoppelcondensator in het gloeidraadcircuit
Het kan voorkomen, dat een ontkoppelcondensator in het gloeidraadcir
cuit een geringe lek heeft bij lage spanningen. Bij het doormeten met
de universeelmeter meet men in dit geval een hoge weerstand.
Zodra de spanning over de condensator echter boven een bepaalde
waarde komt, slaat de condensator door en gedraagt zich dan als kort
sluiting. Nu geldt het onder 2.2. gestelde.
Het opsporen van deze fout vereist een systematische werkwijze, waarop
in 3. nader wordt ingegaan.
2.4. Gloeidraad beeldbuis

In de praktijk blijkt af en toe dat een gedeelte van de gloeidraad kortge
sloten is. De gloeidraad geeft daardoor te weinig vermogen aan de kato
de af. Door de onderverhitting ontstaat een vlekkerig beeld van geringe
lichtsterkte. Met behulp van een gloeistroomtransformator (beltrans
formator), die volgens fig. 12 wordt geschakeld, kan‘men dan de emissie
weer op de gewenste waarde brengen.

fig. 12 Met behulp van een beltransformator kan
men de beeldbuis weer,op gang'brengen

De gloeidraad van de beeldbuis wordt dus uit het gloeistroomcircuit ge
nomen.
2.5. Lek tussen gloeidraad en katode
Lek tussen gloeidraad en katode veroorzaakt "brom in het beeld”. Uit
de aard van het beeld kan men bepalen in welk gedeelte de fout optreedt.
Indien de brom met helderheidsmodulatie (zwarte balk) gepaard gaat,
dan schuilt de fout voor of in de video-eindbuis (afb. 13).
Indien de verticale afbuiging brom vertoont,1 schuilt de fout in de rasteroscillator of de rastereindbuis (afb. 14).
Duidt het beeld op een bromspanning in het signaal voor de horizontale
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afb. 16 Sluiting tussen gloeidraad
afb. 17 Lek tussen gloeidraad en
katode van sync.-schelder
en katode van lijneindbuis
afbuiging dan kan dit veroorzaakt worden door een lek tussen gloeidraad
en katode in de lijnoscillatorbuis (afb. 15) of een soortgelijk lek in de lijn
eindbuis (afb. 16).
Worden zowel de horizontale als de verticale afbuiging door brom beïn
vloed, maar is er geen helderheidsmodulatie, dan is dit waarschijnlijk
te wijten aan de buis in de synchronisatiescheider (afb. 17).

2.6. Traag opkomen van de gloeidraden
In oudere apparaten lichten de gloeidraden soms langzaam op. Dit is
een gevolg van de structuurverandering van de NTC-weerstand. Zolang
de gloeistroom echter de juiste waarde bereikt, behoeft dit niet veront
rustend te zijn.
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3. DOORMETEN VAN HET GLOEIDRAADCIRCUIT
Indien de verschijnselen ons op de gedachte brengen, dat er een kort
sluiting, lek of onderbreking in het gloeidraadcircuit aanwezig is, gaan
we als volgt te werk. We nemen allereerst het gloeidraadcircuit los.
In fig. 8 is dit dus de onderzijde van L12. Daarna schakelen we de ohmmeter op het gebied waarbij de middenschaalwaarde 100 kQ bedraagt.
Eén pen van de meter wordt met aarde verbonden. De andere pen wordt
met de "hete" kant van het gloeidraadcircuit verbonden (fig. 18a).
Er zijn nu twee mogelijkheden.

fig. 18a en b Doormeten van gloeidraadcircuit
sluiting
gloeidraad/ katode

k_

"bete kant"

"koude kant"

%
hoogohmge lek — _
of sluiting
““
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a. De meter wijst niet oneindig aan.
We nemen de laatste buis van het gloeidraadcircuit (VI in fig. 8) uit de
huishouder. Wijst de meter nu oneindig aan, dan is de gloeidraadschakeling in orde, tenzij de laatste buis defect was. Dit kan door verwis
selen worden gevonden.
Indien de meter bij het uitnemen van de laatste buis niet oneindig gaat
aanwijzen, is er een kortsluiting of een lek in het gloeidraadcircuit.
Dat wordt als volgt gevonden. Plaats de laatste buis weer en verwijder
van de hete kant beurtelings de buizen. Zodra men een buis verwijdert
wijst de meter oneindig aan. Men gaat door met het verwijderen tot de
meter bij een bepaalde buis (X in fig. 18b) niet naar oneindig gaat. De
fout zit nu in de voorlaatste buis of in de ontkoppelcondensator voor buis
X. De fout wordt hersteld en daarna herhaalt men de hier gegeven pro
cedure nogmaals teneinde ook andere sluitingen of lekken op te sporen.
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fig. 19 Het opsporen van een onder
breking in het gloeidraadcircuit

b. De meter wijst oneindig aan.
Indien men volgens fig. 18a oneindig meet, duidt dit op een onderbreking
in het gloeidraadcircuit. Om de onderbreking zo snel mogelijk te vinden,
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wordt de meetpen in het midden van het gloeidraadcircuit gezet (fig. 19).
Wijst de meter nog oneindig aan, dan is er een onderbreking aan de
"koude" kant. De meetpen wordt nu verplaatst naar die kant, waar de
defecte

I
fig. 20 Het bepalen van de
onderbroken buis
fout aanwezig is. We zetten, om de fout zo snel mogelijk te vinden.de
meetpen in het midden van het gedeelte, waarin de fout moet zitten. Op
deze manier zoekt men door tot men een buis heeft gevonden, waarbij
aan de "koude” kant de weerstand laag is en aan de "hete" kant oneindig
(fig. 20). Deze buis wordt vervangen. De netspanning wordt echter nog
niet aangesloten. We moeten immers nog eventuele lekken of kortslui
tingen opsporen. Daartoe plaatsen we de pen van de ohmmeter weer aan
de "hete" kant van het gloeidraadcircuit (fig. 18a) en gaan te werk zoals
in a. beschreven.

4. STORINGEN IN HET VOEDINGSGEDEELTE
De voeding levert de spanningen en stromen voor de diverse schakelin
gen in de ontvanger. Teneinde brom in beeld, geluid of raster te voor
komen, moet de voedingsspanning worden afgevlakt. Dit gebeurt
meestal met RC-filters. Af en toe past men een LC-filter toe.
De condensatoren in deze filters hebben capaciteiten van 10 ... 100 p.F.
In de voedingsleiding komen ook RC-filters voor, die niet dienen voor
de afvlakking van de voedingsspanning, maar voor ontkoppeling van de
diverse trappen. De condensatoren in deze filters hebben een capaciteit
van 100 pF ... 10 gF.
De weerstanden in de ontkoppelfilters hebben weinig invloed op de wer
king van de betreffende buizen. De anodestroom geeft nl. over de betref
fende weerstanden slechts een kleine spanningsval. De oplettende lezer
kan in de schema’s tal van de hier genoemde ontkoppelfilters aantreffen.
De weerstanden in de ontkoppelfilters behoren met de buizen tot de be
lasting van het voedingsgedeelte. Een storing in een van deze belastin
gen zal invloed hebben op de door de voeding geleverde spanning en
daarmee ook op de aan de andere belastingen geleverde spanningen.
Bij de nu volgende bespreking zullen we ons dus niet alleen de fouten in
het eigenlijke voedingsgedeelte, maar ook fouten in de belastingen van
het voedingsgedeelte moeten bezien.
In het eigenlijke voedingsgedeelte kunnen de volgende onderdelen voor
komen:
a. Gelijkrichtbuis of gelijkrichtdiode. Soms zijn er verscheidene dioden
in serie geschakeld.
b. Smoorspoel.
Weerstanden.
di Elco’s.
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Het afvlakgedeelte bestaat uit een aantal RC-filters. Naarmate het te
voeden gedeelte gevoeliger is voor brom, wordt het op een beter afge
vlakte spanning aangesloten.

4.1. Vervanging van seleengelijkrichter of gelijkrichtbuis door
silicium-diode

Indien de inwendige weerstand van een seleengelijkrichter stijgt of de
emissie van een gelijkrichtbuis achteruit gaat, heeft dit een te lage
voedingsspanning tot gevolg. Dit uit zich in een te kleine beeldamplitude
en een niet-lineair raster.
Meestal vervangt men in dit geval de hier genoemde onderdelen door
een siliciumdiode. Bij vervanging schakelt men in serie met deze diode
een weerstand van ca. 10 fi/12 W (fig. 21).

fig. 21a, b en c.
Vervangen van
buisdiode of
seleencel door
silicium-diode

Daarmee begrenst men stroomstoten bij het inschakelen. Hiermee
voorkomt men vernieling van de siliciumdiode.
Bij de vervanging van een gelijkrichtbuis op de hier beschreven wijze,
laat men meestal de gelijkrichtbuis in functie. Men omzeilt daarmee
het probleem van de vervanging van de gloeidraad. Deze blijft nu dus
in de gloeidraadketen aanwezig. Tussen de anode- an katode-aansluiting
op de buishouder wordt dus de diodeschakeling volgens fig. 21c gemon
teerd.
4.2. Parallelcondensator
Voor de onderdrukking van pieken in de netspanning wordt soms een
condensator aan de gelijkrichtdiode parallel geschakeld. Indien deze
condensator is doorgeslagen, komt de netwisselspanning over de eerste
afvlakcondensator. Er gaat nu een grote stroom vloeien, waardoor de
zekering uitvalt (fig. 22).

fig. 22 Onderbroken parallelcondensator

1
I

Hetzelfde is het geval indien de condensator is geschakeld zoals gestip
peld is aangegeven.
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4.3. Voedingsweerstanden
De weerstand in de RC-filters veroorzaakt spanningsverlies (fig. 23).
Indien de weerstand van R toeneemt, neemt ook het spanningsverlies
Ur toe. Dit veroorzaakt een afname van de spanning Ul over het achter
deze weerstand R geschakelde gedeelte.
R

"T-

fig. 23 Principe van afvlakking

UR

'

I

Een lagere voedingsspanning kan ook worden veroorzaakt door een toe
genomen belastingsstroom. In fig. 23 zal Ur nl. stijgen, indien II stijgt.
Ook kunnen de toename van de belastingsstroom en van de weerstanden
tegelijkertijd optreden, daar de eerste fout de tweede tot gevolg heeft.
Daarom zal men na vervanging van een voedingsweerstand de stroomsterkte direct moeten meten. Hierop komen we nog terug.

4.4. Elco’s

Indien een elco defect raakt, veroorzaakt dit brom in het geluid en/of
balken in het beeld. Ook kan de synchronisatie in de war worden ge
bracht. De elco’s in het voedingsgedeelte kunnen de volgende gebreken
vertonen.
4.4.1. Onderbroken elco’s of geen verbinding met massa

In dit geval wordt er in het betreffende gedeelte niet afgevlakt, zodat de
rimpel op de voedingsspanning groter is. Indien de elco in het begin van
het afvlakgedeelte is geschakeld, daalt tevens de geleverde voedings
spanning. Hoe de toéname van de rimpelspanning tot uiting komt, wordt
bepaald door de trappen die op het betreffende gedeelte zijn aangesloten.

onder~T
breking

|

fig. 24 Opsporen van onderbroken elco
Een onderbroken elco of een elco die geen contact met massa heeft,
wordt gevonden door er een goede elco aan parallel te schakelen (fig. 24).
In dit geval zal de fout na het parallel schakelen direct zijn verdwenen.
4.4.2. Capaciteitsverlies in elco’s

Indien een elektrolytische condensator uitdroogt, neemt z'n capaciteit
af. De afvlakking wordt minder en de rimpelspanning neemt toe. Ook in
dit geval verdwijnt de fout indien men een goede condensator parallel
schakelt.
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4.4.3. Lekke elco’s of kortgesloten elco’s

Indien een condensator een overmatige lek vertoont, uit zich dit in af
nemen van de gelijkspanning en toenemen van de rimpelspanning. Lekke
elco’s worden opgespoord door hun weerstand te meten. Hierop komen
we nog nader terug.
Indien een elco is kortgesloten, zal dit of een defecte zekering of door
gebrande voedingsweerstanden tot gevolg hebben. Een kortsluiting in
C20 (fig* 8) zal b.v. het doorbranden van Z3 veroorzaken. Een kortslui
ting in C2I zal het doorbranden van R7 of het uitvallen van Z3 veroor
zaken.
4.4.4. Slechte massaverbinding van elco’s

Naarmate de overgangsweerstand tussen elco en massa toeneemt, zal
de afvlakking afnemen. Deze fout wordt gevonden door de weerstand
tussen omhulsel en massa te meten (fig.25). Blijkt er een bepaalde

fig.25
Slechte massaverbfnding bij elco

overgangsweerstand te zijn, dan neemt men de elco’s los. De onder
zijde van de elco en het chassis wordt schoongemaakt, waarna het
geheel weer stevig wordt vastgezet.
4.4.5. Gecombineerde elco’s met inwendig onderbroken
massaverbinding

Dit geval komt sporadisch voor. Vermoedt men deze fout, dan kan men
hem constateren door provisorisch een goed exemplaar aan te sluiten.
4.5. Fouten in de belasting van het voedingsgedeelte

De voorkomende belastingen kunnen we splitsen in twee groepen:
a. De schakelingen die direct met de voeding zijn verbonden.
b. De schakelingen die via een weerstand met de voeding zijn verbonden.
Dit is bij verreweg de meeste schakelingen het geval.
We moeten deze onderverdeling maken, teneinde de gevolgen van een
sluiting in een schakeling overzichtelijk te kunnen weergeven.
4.5.1. Direct aangesloten schakeling

Indien een sluiting optreedt, gaat er een zo grote stroom vloeien, dat
de zekering of een voedingsweerstand doorbrandt. Komt de sluiting voor
in een schakeling, die is aangesloten op het voorste gedeelte van de
afvlakketen, dan brandt de zekering door (fig. 26).
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Komt de sluiting voor in een schakeling, die op het laatste afvlakfilter
is aangesloten, dan zal de weerstand in dit afvlakfilter het waarschijn
lijk begeven (fig. 27).
brandt door

1

I

fig. 26 Bij deze sluiting brandt
de zekering door
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±
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fig. 27 Bij deze sluiting
brandt een voedingsweerstand door

I

I

I

I

brandt door

1sluiting

I 1

4.5.2. \ ia weerstand of schakelingen aangesloten schakeling
R.f.- en m.f.-trappen worden altijd via ontkoppelfilters aangesloten. In
de voedingsleiding van impulstrappen en a. f.-versterkers komen meestal
weerstanden van 100 Q of hoger voor.
Ontstaat er een kortsluiting na een dergelijke weerstand dan zijn er drie
mogelij kheden:
a. Zeer laagohmige weerstand.
Is de weerstand zeer laag, dan gaat er ten gevolge van de kortslui
ting een grote stroom vloeien en geldt het in 4.5.1. gestelde.
Een voorbeeld van een sluiting na een zeer laagohmige weerstand is
b.v. een sluiting tussen de primaire spoel en de kern van de rasteruitgangstransformator van de ontvanger 17 TX 291 A. Door deze
sluiting wordt de weerstand R146 via R5 en Z2 op de voedingsspan
ning aangesloten. R146 heeft een zo lage waarde, dat de stroom door
Z2 ver boven de 400 mA uitkomt en het doorbranden van Z2 veroor
zaakt.
b. Laagohmige weerstand.
Indien de weerstand tussen voeding en schakeling een zodanige waarde
heeft dat de stroom ten gevolge van de sluiting geen doorbranden van
de zekering of voedingsweerstand kan veroorzaken, zal in ieder ge
val de warmte-ontwikkeling in de weerstand zelf toenemen. Is de
weerstand circa 1 kQ ... 20 kfi, dan wordt het dissipatievermogen
van de weerstand overschreden en hij zal verbranden (fig. 28).
brandt door

sluiting

20k

voedmg

I

1

fig. 28
Bij deze sluiting brandt
een anodeweerstand door

Ontstaat er b.v. sluiting in de condensator C153 dan wordt in de
weerstand R155 ca. 3 W opgenomen. Deze weerstand zal daardoor
verbranden. De door de voeding geleverde extra stroom veroorzaakt
echter niet het doorbranden van Z2 (zie 17TX291A).
Een soortgelijk geval ontstaat indien Cno is kortgesloten. De weer
stand Rj.46 verbrandt door overbelasting zonder dat er defecten in de
voeding optreden.
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c. Hoogohmige weerstand.
Indien de weerstand tussen voeding en schakeling een hoge waarde
heeft, zal de stroom door deze weerstand na het optreden van de
sluiting uiteraard enigszins oplopen. De stroomsterkte is echter zo
gering, dat dit geen enkele invloed op de voeding heeft (fig.29).
stroom stijgt iets

X
I

-X—<----- >—

sluiting

20k en hoger

fig. 29 Bij deze sluiting ontstaan
er geen defecten

1

Bovendien zal de warmte-ontwikkeling in de weerstand tussen voe
ding en schakeling vrij klein blijven, zodat de weerstand hierdoor
niet wordt overbelast. Dit is b.v. het geval met de buis B7t , waar
van de anode via R191 op +3 is aangesloten. Indien de anode van B7t
sluiting met massa maakt, komt er over R191 190V te staan. In
R191 wordt dan een vermogen opgenomen, gelijk aan
1902
u2/r = 330.000 «0.11W
Hierdoor wordt het maximaal toegestane vermogen van R191 niet
overschreden. Door de sluiting tussen anode en massa treden dus
geen andere defecten op. De anode van de buis Bnh is eveneens via
een hoogohmige weerstand, nl. R157, op de voeding aangesloten.
Sluiting tussen anode en katode van Bnh zal ook hier geen verdere
defecten veroorzaken.
Indien we het in 4.5.1. en 4. 5. 2. besprokene samenvatten, kunnen we
zeggen dat een sluiting na:
a. Een zeer kleine weerstand het defect raken van een zekering of een
voedingswe^rstand veroorzaakt.
b. Een laagohmige weerstand het defect raken van deze weerstand ver
oorzaakt.
c. Een hoogohmige (ontkoppel)weerstand geen verdere defecten ten
gevolge heeft.
4.5.3. Welke sluitingen treden er op

De sluitingen die in de belasting van de voeding kunnen optreden zijn in
fig. 30 aangegeven.
d

b

fig. 30 Mogelijke sluiting in
een buisbelasting

<

4

a. Sluiting in een ontkoppelcondensator. Hieronder’vallen ook doorvoercondensatoren.
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b. Sluiting in een buis tussen anode en remrooster. Via een sluiting
tussen anode en remrooster kan de anode via de katode en de katodeweerstand met massa zijn verbonden. Indien over de katodeweerstand
een elco is geschakeld is het mogelijk, dat deze defect raakt, doordat
de spanning over deze elco te hoog oploopt.
c. Sluiting in een buis tussen schermrooster en stuurrooster. Via deze
sluiting kan het schermrooster via een tussen rooster en aarde ge
schakelde kringspoel met aarde zijn verbonden.
d. Sluiting tussen de primaire en de secundaire spoel van een bandfilter. Een voorbeeld hiervan is een sluiting tussen de spoelen S3 en
Sg in de anodeketen van de buis B^3p (zie 17TX291A).
e. Sluiting in prent of bedrading, b.v. door tindruppels.
Op welke wijze deze sluitingen worden gevonden, zal nog nader worden
onderzocht.
1.6. Doormeten van het voedingsgedeelte

Indien men vermoedt dat de fout in de voeding of in de belasting van de
voeding schuilt, gaat men als volgt te werk:
a. Brom.
Indien men tot dit vermoeden is gekomen vanwege brom in geluid,
beeld of raster, zal men de betreffende elco’s nader gaan onder
zoeken door een goede elco parallel te schakelen.
b. Zekering defect.
Indien de zekering defect is geraakt, duidt dit op een sluiting, welke
men m.b.v. de ohmmeter moet localiseren.

-*T
I
fig. 31 Doormeten van het
voedingsgedeelte

4

Men zoekt de fout in ieder geval in het gedeelte na de defecte zeke
ring. Men schakelt de meter op het weerstandgebied en sluit hem
zodanig aan, dat de gelijkrichtdiode voor de door de ohmmeter afge
geven spanning in sperrichting staat en de elco’s in de juiste polari
teit worden geladen (fig. 31).
Men kan dit heel eenvoudig controleren door de ohmmeter zo aan te
sluiten, dat de weerstand maximaal is. In goede toestand meet men
een weerstand van ca. 10 kfi of meer. Bij sluiting meet men een lage
re waarde.
Het gedeelte waarin de sluiting optreedt vindt men, door met de
ohmmeter het punt in de afvlakfilters op te zoeken, waar de weer
stand naar massa het kleinst is.
De sluiting schuilt dan in het gedeelte dat op dit filter is aangesloten.
Daarbij moet men bedenken dat ook de tot dit afvlakfilter behorende
elco de sluiting kan veroorzaken.
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c.

d.

1.
2.

Vermoedt men bij het fout zoeken in een bepaalde tak sluiting in een
buis, dan wordt deze buis verwijderd, terwijl de ohmmeter is aan
gesloten. In het geval van sluiting zal de meter daarna een veel
grotere weerstand aanwijzen.
Doorgebrande weerstand.
Indien een voedingsweerstand of een ontkoppelweerstand is doorge
brand, schuilt de sluiting in een trap na dit gedeelte. Is er geen
sluiting te vinden, dan kan het doorbranden ook zijn veroorzaakt door
een foutieve instelling van de betreffende buis, waardoor de stroom
te sterk is toegenomen. De fout zal men dan moeten zoeken in de on
derdelen die de instelling van de betreffende buis bepalen.
We merken hierbij op dat de gelijkstroom van een oscillatorschakeling maximaal is, indien de schakeling niet oscilleert.
Spanningen meten.
Is er geen brom aanwezig en is er niets doorgebrand, dan gaat men
de spanningen in het voedingsgedeelte en de instelspanningen van de
verdachte schakelingen meten.
Wanneer het voedingsgedeelte ergens extra kort wordt belast, b.v.
door een foutief ingestelde buis, zullen de voedingsspanningen min of
meer van de juiste waarde afwijken. Men zal daarom de voedings
spanningen meten en indien er afwijkingen zijn de stroomsterkte in
de verschillende takken controleren.
Men kan dit doen door:
De stromen zelf te meten m.b.v. de universeel meter.
De rimpelspanningen over de afvlakelco’s te meten met de KSO.

Welke methode men toe moet passen is afhankelijk van het fabrikaat. In
de meeste schema’s wordt nl. de stroom in de diverse takken vermeld.
In Philips schema’s geeft men de top-top waarden van de bromspanningen.
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HOOFDSTUK III
FOUTZOEKEN IN DE LIJNEINDTRAP

1. VOORBEELDEN VAN FOUTEN

In fig.32 en 33 zijn de schema’s gegeven van de lijngedeelten, zoals die
in de Philips ontvanger 17 TX 291 A en de Grundig ontvanger 59 T 100
voorkomen.
PL36
02p“:

S69

hjnoscillator

__..

J.2k

7I Z700p|

C700p I
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S67

afbuig spoelen

fig. 32 Lijneindgedeelte met HS
van 17 TX 291 A

beeldbreedte

fazediscr

Allereerst willen we ons met behulp van deze schemagedeelten nader in
dit ontvangergedeelte verdiepen.
We doen dat in de reeds bekende vraagvorm.
Vraag 1.
De boosterdiode PY 88 in de ontvanger 17 TX 291 A emitteert niet.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Hoe zal men de fout waarschijnlijk vinden?
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fig.33 Lijneindgedeelte met HS van 59 T 100

Antwoord vraag 1.
a. Indien de boosterdiode niet emitteert krijgt de anode van de lijneindbuis geen spanning. Er wordt dus geen EHS opgewekt en de beeldbuis
blijft donker. Er is wel geluid, indien de ontvanger tenminste niet
door een te groot signaal wordt dichtgedrukt.
b. Allereerst zal men onderzoeken of er hoogspanning is. Daar dit niet
het geval is zal men controleren of de lijneindbuis wordt gestuurd.
Dit is wel het geval. Tevens zal het opvallen dat het schermrooster
van de lijneindbuis roodgloeiend staat. Daarop verdenkt men de
boosterdiode. Na het verwisselen van deze diode is de fout verholpen.
Vraag 2.
De hoogspanningsdiode DY 87 in de ontvanger 17 TX 291 A heeft een
onderbroken gloeidraad.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Hoe zal men de fout waarschijnlijk vinden?
Antwoord vraag 2.
a. Daar de diode niet emitteert wordt er geen hoogspanning opgewekt
en de beeldbuis blijft donker. Het geluid is normaal.
b. Allereerst zal men controleren of er EHS op het uiteinde van de ka
bel naar de beeldbuis staat.
Daar dit niet het geval is, zal men vervolgens controleren of de lijn
eindbuis wordt gestuurd en of er boosterspanning is.
Daar dit het geval is en daar bovendien de gloeidraad van de EHSbuis niet gloeit, zal men deze buis verwisselen en zo de fout hebben
opgespoord.
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2. STORINGEN IN DE LIJNEINDTRAP
Zoals bekend, komen de meeste storingen in de lijneindtrap voor. Ach
tereenvolgens willen we deze verschillende storingen bespreken.

2.1. Defecte boostercondensator

Vanwege de hoge spanning over deze condensator is dit onderdeel vaak
defect. Een lek of sluiting in de boostercondensator heeft bovendien tot
gevolg, dat de boosterdiode een hoge stroom trekt.
De boosterdiode is immers via de boostercondensator aangesloten op de
voedingsspanning. Door de hoge stroom staat de anode van de booster
diode roodgloeiend.
Indien de boosterdiode uitvalt, zal vervolgens de lijneindbuis gevaar
lopen, daar alle katodestroom naar het schermrooster vloeit. Hier
blijkt dus weer dat een fout nog weer andere fouten ten gevolge kan
hebben. Bij het opsporen van de boostercondensator moet men beden
ken, dat deze aan één zijde verbonden is met een aftakking op de pri
maire wikkeling van de lijntransformator.
De andere zijde van de boostercondensator ligt aan massa of aan de
voedingsspanning. De capaciteit van de boostercondensator bedraagt
meestal 0,022 ... 0,05 gF.
In fig. 34a is aangegeven door welke oorzaken het schermrooster van de
lijneindbuis en de anode van de boosterdiode tegelijk kunnen gloeien. In
fig. 34b is aangegeven, waardoor het schermrooster alleen kan gloeien.
(1) . Lekke boostercondensator.
(2) . Sluiting tussen de primaire van de lijntransformator en de kern.
(3) . Sluiting tussen anode en remrooster van de lijneindbuis.
In fig. 34b is aangegeven, waardoor het schermrooster alleen kan
gloeien.
(4) . Bij defecte boosterdiode.
(5) . Bij een onderbreking in de primaire van de lijntransformator boven
de aftakking van de boosterdiode.

fig. 34a
Oorzaken van gloeien schermrooster
lijneindbuis en anode boosterdiode

fig. 34b
Oorzaken van gloeien
schermrooster lijneindbuis

In de lijnuitgangstransformator komen sluitingen en onderbrekingen
voor. Deze defecten kan men als volgt onderverdelen:
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2.1.1. Sluiting tussen de windingen van de primaire spoel (1)

Deze fout heeft tot gevolg, dat de primaire spoel van de lijnuitgangs
transformator heet wordt, nadat het apparaat enige minuten is ingescha
keld. Tevens is de boosterspanning abnormaal laag (fig. 35a).

gloeien m geval

A O.©.®

3

C

hsp spoel

! 1-----

— werkspoel

fig. 35a Mogelijke sluitingen
in lijnuitgangstransformator
booster- ✓
spanmng
(bereik IkV) (7^,

2.1.2. Sluiting tussen de windingen
.spoelen (2)

de secundaire

Indien deze fout optreedt, worden deze secundaire spoel en de primaire
spoel heet, nadat het apparaat enige minuten is ingeschakeld. Ook nu is
de boosterspanning weer te laag.
In de praktijk blijken deze sluitingen nog wel eens voor te komen.

2.1.3. Sluiting tussen de primaire spoel of lioogspanningsspoel en
massa (3) (4)
Deze sluiting wordt nog wel eens gemaakt via de trekbouten van de lijn
transformator. Door deze sluiting wordt de boosterdiode tussen de plus
van de voeding en massa geschakeld, waardoor de boosterdiode een
hoge stroom trekt, roodgloeiend komt te staan en na een bepaalde tijd
uitvalt.
2.1.4. Sluiting tussen de primaire spoel en één van de secundaire
spoelen (5)

Daar de secundaire spoelen, waarvan de spanningen voor de AVRschakeling en de fazediscriminator worden afgenomen, geaard zijn,
zal men hier dezelfde verschijnselen waarnemen als in het bovenstaan
de geval.

2.1.5. Onderbreking in de primaire spoel

Is de primaire spoel onderbroken, dan wordt er geen hoogspanning op
gewekt en de beeldbuis licht niet op. Indien de onderbreking tussen de
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anode van de lijneindbuis en de katode van de boosterdiode is gelegen
(6), wordt het schermrooster van de lijneindbuis rood. Is de onder
breking tussen de katode van de boosterdiode en de boostercondensator
gelegen (7), dan is dit niet het geval (fig.35b).

fig.35b Mogelijke onderbrekingen
in lijnuitgang

2.1.6. Onderbreking in de hoogspanningsspoel (8)
In dit geval ontstaat er boosterspanning. Door de hoge inductiespanningen in de hoogspanningsspoel zal er een vonkenbaan in de onderbreking
ontstaan. Dit is alleen het geval indien de afstand tussen de onderbro
ken punten niet te groot is. Tevens ontstaat hierdoor warmte-ontwikkeling.

2.1.7. Onderbreking in één van de secundaire spoelen (9)
Indien één van de secundaire spoelen onderbroken is, wordt de daarop
aangesloten schakeling niet gestuurd. Is de wikkeling onderbroken,
waarop de fazediscriminator is aangesloten, dan is er geen horizontale
synchronisatie. Is de wikkeling onderbroken, waarop de gesleutelde
AVR is aangesloten, dan wordt er geen AVR-spanning opgebouwd en
wordt de ontvanger bij sterke signalen overstuurd.
2.2. Defecte afbuigspoelen

De afbuigspoelen worden via een contactstop aangesloten. Bij octalstoppen gebruikt men de punten 2-4 voor de horizontale afbuigspoelen en de
punten 6-8 voor de verticale afbuigspoelen. Ook hier zijn er verschil
lende mogelijkheden wat betreft defecten.

2.2.1. Onderbreking
Indien er een onderbreking is, zien we een horizontale streep (verticale
afbuigspoelen onderbroken) of een verticale streep (horizontale afbuigspoelen onderbroken).
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Daar er weinig andere mogelijkheden tot het veroorzaken van een ver
ticale streep (afb.36) zijn, worden bij het optreden hiervan allereerst
de horizontale afbuigspoelen doorgemeten.

2.2.2. Brandweg op de aansluitstop voor het afbuigjuk
Soms komt het voor, dat er een brandweg op de aansluitstop is ontstaan.
Daarom moet men bij het foutzoeken in dit gedeelte de aansluitstop even
bekijken.

2.2.3. Sluiting in de horizontale afbuigspoelen
Een sluiting tussen de windingen van de horizontale afbuigspoelen ver
oorzaakt een trapeziumvormig beeld volgens afb.37.

2.2.4. Sluiting in de verticale afbuigspoelen

Indien er een sluiting in de verticale afbuigspoelen optreedt, veroor
zaakt dit een soortgelijk beeld als in afb.37. Nu "ligt” het trapezium
echter.

/ ffANBQH
afb.36 Horizontale afbuiging
uitgevallen

afb.37 Kortsluiting in
horizontale afbuigspoel

2.3. Schermroosterweerstand en ontkoppelcondensator
De schermroosterweerstand van de lijneindbuis bedraagt meestal 1,2
... 4,7 kfi.
Indien de schermroosterweerstand tengevolge van een daling in de anodespanning sterk is opgelopen, kan ook deze weerstand worden overbe
last. Bij vervanging moet men op het juiste vermogen letten. Is de
juiste waarde niet voorradig, dan gebruikt men een instelbare draadweerstand.
In fig. 38 zijn de mogelijke oorzaken van een verbrande schermrooster
weerstand aangegeven.
(1) . Kortgesloten ontkoppelcondensator.
(2) . Sluiting tussen remrooster en schermrooster.
(3) . Onderbreking in de werkspoel van de lijntransformator.
(4) . Sluiting tussen werkspoel en secundaire spoel.
(5) . Defecte boostercondensator.
(6) . Uitgevallen boosterdiode.
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buis blauwt,
gloeit met

verbrand

Sluiting

fig. 38 Oorzaken van verbrande
schermroosterweer stand
fig. 39 Gevolgen van onderbroken weerstand in gloeidraadketen HS-diode

onderbroken

2.1. Weerstand in HS-voel onderbroken
Een enkele maal blijkt de weerstand in de HS-buishouder defect te zijn
(fig.39).
Daardoor kan de gloeidraad van de HS-diode niet branden. De HS-buis
licht in dit geval enigszins blauw op. De boosterspanning is normaal.

2.5. Defecte HS-kabel

Indien er sluiting in de HS-kabel is, staat de anode van de HS-diode
roodgloeiend.
De boosterspanning is te laag (fig.40).

roodgloeiend

i
fig.40 Oorzaken van gloeiende
HS-diode

i

^''ysluiting

i

Z

sluiting

J

| boosters
rspanning
laag

±z==

2.6. Defecte buisvoet van HS-diode
Indien er via een brandweg in de huishouder sluiting met massa is, zal
de HS-diode ook roodgloeiend worden. Bovendien is de boosterspanning
te laag.
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2.7. Sproeiverschijnselen

Sproeiverschijnselen veroorzaken franjes in het beeld (afb.41).
De oorzaken van het sproeien zijn:
a. Vocht en stofaanslag op de HS voerende delen. Men verhelpt dit door
de kabels en de aansluitstop van de beeldbuis met spiritus te reini
gen.
b. Spitse soldeerplaatsen.
Indien het tin bij het solderen niet goed is uitgevloeid ontstaan er
punten. Op deze punten kan sproeien optreden.
Men verhelpt dit door opnieuw te solderen. Daar voorkomen beter
is dan genezen, dient men bij reparaties in het HS-gedeelte de juiste
soldeertechniek toe te passen.
Dit geldt uiteraard ook voor de rest van het toestel.
c. Lijneindbuis.
Soms ontstaat in de lijneindbuis een vonkenbaan tussen anode en remrooster.
Deze vonkenbaan kan dermate klein zijn, dat ze slechts in het donker
of met een loep waarneembaar is.

N&»|cróu
aib.41 Dit beeld duidt op sproeiverschijnselen in het HS-gedeelte
2.8. Defecte boosterdiode

Indien de boosterdiode niet emitteert, wordt er geen HS en geen boosterspanning opgewekt. De anode van de lijneindbuis krijgt geen spanning
en het schermrooster wordt roodgloeiend. De schermroosterweerstand
van de lijneindbuis krijgt het eveneens zwaar te verduren.
Hetzelfde is het geval bij sluiting in de boosterdiode. Indien de emissie
van de boosterdiode verminderd is, ontstaat een flets beeld

2.9. Defecte lijneindbuis
a. Geen emissie.
Indien de lijneindbuis niet meer emitteert, wordt er geen boosterspanning of HS opgewekt. De beeldbuis licht dus niet op.
Indien de emissie achteruit is gegaan, zien we een flets beeld.
b. Sluiting tussen anode en remrooster.
Bij sluiting tussen anode en remrooster wordt de boosterdiode over
belast.
Haar anode zal roodgloeiend worden en na enige tijd defect raken.
Ook het schermroostér van de lijneindbuis gloeit.
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In fig.42 zijn de oorzaken van een gelijktijdig gloeien van schermrooster PL- en anode PY- aangegeven.
(1) Geen signaal van de lijnoscillator.
(2) Lekke koppelcondensator.
(3) Onderbroken koppelcondensator.
(4) Onderbroken weerstand.
onderbroken

y\®

Q)

/
geen signi.
,J/

Je*

fig.42 Gevolgen van onderbroken stuurcircuit

e

q

c. -Lek tussen gloeidraad en katode.
Dit werd reeds besproken bij het gloeidraadcircuit (hoofdstuk II).
Het beeld wordt "ingesnoerd".
2.10. Defecte HS-diode

Indien de emissie van de HS-diode achteruit is gegaan, ontstaat een
donker groot beeld indien men de helderheidsregelaar opendraait (afb.
43).
Bij dichtgedraaide helderheidsregelaar is het beeld normaal.
Bij sluiting in de HS-diode is het scherm donker.
Op de aansluiting van de beeldbuis staat nu een wisselspanning.

afb.43 Gevolgen van te lage HS
2.11. Koppelcondensator naar lijnoscillator lek

Indien de koppelcondensator lek is, neemt de stroom door de lijneindbuis en de boosterdiode toe. Deze buizen kunnen daardoor worden over
belast (fig. 42).

2.12. Geen stuursignaal van de lijnoscillator
Wordt de lijneindbuis niet gestuurd, dan wordt er HS noch boosterspanning opgewekt.
De lijneindbuis en de boosterdiode worden nu sterk overbelast (fig.42).
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3. FOUTZOEKEN IN DE LIJNEINDTRAP
In het voorgaande is gebleken dat door sluitingen of lek in een bepaald
onderdeel andere onderdelen, vooral de buizen, defect kunnen raken.
Om te voorkomen, dat er bij het foutzoeken nog meer onderdelen sneu
velen, gaat men bij het ontbreken van hoogspanning aan de beeldbuis
als volgt te werk (fig. 44a).
fig. 44a
Door deze onderbrekingen
voorkomt men
vernieling van onderdelen

onderbreken

a. Men onderbreekt de voedingsspanningen voor het schermrooster van
de lijneindbuis en de anode van de boosterdiode (1). Soms kan men
een of beide onderbrekingen verkrijgen door de aansluitstop op het
afbuigjuk los te nemen.
b. Men schakelt de universeelmeter tussen rooster en katode van de
-lijneindbuis (2) en schakelt het toestel in. Ontstaat er te weinig of
geen negatieve spanning, dan moet de lijnoscillator worden onder
zocht. Hierop komen we nog terug.
c. Indien daarentegen op het rooster een negatieve spanning ontstaat,
die gelijk is aan de in het schema gegeven waarde, dan is het stuurcircuit in orde en schuilt de fput in de lijneindtrap.
We schakelen nu de ontvanger uit en bevestigen de aansluitplug weer
op het afbuigjuk (3-fig.44b).
<JOO/r dan lek of
kortsluiting

werkspoel

aansluitplug
afbuigjuk

fig. 44b Statisch onderzoek op lek of kortsluiting

d. Men schakelt, teneinde de fout te vinden, de universeelmeter in de
stand voor 10 M2 middenschaalwaarde en bevestigt een klem aan hei
chassis.
e. Men neemt de topaansluiting van de lijneindbuis PL36/PL81 los en
bevestigt de andere klem aan deze losgenomen topaansluiting.
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f. Meet men een weerstand van 100 kQ of hoger, dan is er geen kort
sluiting in het boostercircuit, tenzij er alleen sluiting bij voldoende
spanning optreedt.
g. Meet men een aanzienlijk lagere waarde dan de genoemde 100 kS2,
dan is er sluiting in de afbuigspoelen, boosterdiode, boostercondensator of lijntransformator.
Allereerst neemt men de aansluiting naar het afbuigjuk los.
Bij sommige ontvangers zijn nl. de spoelen voor de horizontale af
buiging galvanisch met de primaire spoel van de lijntransformator
verbonden. Neemt de gemeten weerstand toe, indien men de aansluitstop losneemt, dan zoekt men de sluiting of lek in het gedeelte
na de aansluitstop of in de aansluitstop zelf.
Een sluiting in de boosterdiode stelt men vast door de topaansluiting
van de diode los te nemen (4). Verandert de weerstand bij het losne
men, dan is de boosterdiode defect. Een sluiting of lek in de boostercondensator stelt men vast door de boostercondensator eenzijdig los
te nemen en door te meten (5).
Is de lek nog niet verdwenen dan onderzoekt men de leidingen die
vanaf de werkspoel naar de verschillende delen voeren. Men neemt
deze achtereenvolgens los.
Pas in het allerlaatste geval zal men de lijntransformator gaan uit
wisselen.

fig.44c Statisch
doormeten
lijneindbuis

fig.44d Statisch
doormeten
HS-diode

fig.44e Doormeten
roostercircuit

h. Indien de gemeten weerstandswaarde in geval g. voldoende is. meet
men de weerstand tussen de anode van de lijneindbuis en massa
(fig.44c).
De buis dient enkele minuten niet te zijn verhit, daar men anders
niet opmeet. Ook meet men op sluiting tussen schermrooster en
massa.
i. Daarna meet men op sluiting tussen anode en katode van de HS-diode
(fig.44d).
j. Vervolgens meet men de weerstand tussen rooster en katode van de
lijneindbuis (fig.44e).
Door deze meting vindt men onderbroken roosterweerstanden of in—
stelpotentiometers.
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k. Heeft men de storing nog niet gevonden, dan wordt het apparaat in
geschakeld en de spanning over de boostercondensator gemeten (fig.
45). is deze in orde, dan kijkt men of de gloeidraad van de HS-diode

verwisselen
bij gloeien
beeldbuis

□

VU

lü—4
fig.45 Doormeten van weerstand in HS-kabel

gloeit, wisselt de HS-diode uit, en meet de HS-kabel en de weerstand
in deze kabel door met de universeelmeter.
1. Is de boosterspanning te laag, dan wisselt men de boosterdiode en
(of) de lijneindbuis uit.
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HOOFDSTUK IV

FOUTZOEKEN IN DE RASTEROSCILLATOR

1. VOORBEELDEN VAN FOUTEN
In fig.46 en 47 zijn de schema’s van de rasteroscillatoren uit de Philips
ontvanger 17 TX 291 A en de Grundig ontvanger 59 T 100 getekend.
Bij de Philips ontvanger worden de rasterimpulsen, na het integratornetwerk te hebben doorlopen, versterkt in het triodegedeelte van de
buis ECU 83.
HELDERHEtDSREGELING

BEELDHOOGTESTABILISATOR
8 17 tl

EC(C)82

.

270 p

FA ZEOISCRIMINATOR

F

LIJNElND TRAP

120 k

’*170 k
S76

33k

10 k

1
2.2 M
SYNC.
SCHEIDER

39k

RASTER IMPULSVERSTERKER

27k

EC(H)83

4701 ib

= 33n

PF86

Q”

27 k

1n
820p

U220*

\670k

RASTEREINDTRAP

6,8 n

820p
39 k

IN TEGRATOR

NETWERK

100 k

OSCILLATORBUIS

-ii-

L7n
2.2M

fig.46 Rasteroscillator
uit 17 TX 291 A
FREQUENTIE
(FIJN)

RASTEREIND TRAP

Daarna worden ze toegevoerd aan het vangrooster van de oscillatorbuis.
De voedingsspanning van deze oscillatorbuis is gestabiliseerd. Zij
wordt nl. verkregen door de lijnimpulsen in de buis EC(C) 82 gelijk te
richten. Daar de lijnimpulsen gestabiliseerd zijn is dit ook het geval
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KAT ODE
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met de voedingsspanning voor de rasteroscillator. De condensator C131
wordt 15625x per seconde bijgeladen. De stroomimpulsen door de spoel
S76 worden gebruikt om de fazediscriminator te sturen. De blokkeeroscillator in de Grundig ontvanger wordt gesynchroniseerd door de
rasterimpulsen, via een integratornetwerk, aan een spoel van de blokkeertransformator toe te voeren.
De katodespanning voor de oscillatorbuis wordt afgenomen van de katode van de rastereindbuis.
De frequentie wordt grof en ook fijn geregeld met potentiometers, die
tussen stuurroqster en + spanning zijn geschakeld.
De voedingsspanning wordt geleverd door het boostergedeelte.
Met behulp van onderstaande fouten willen we ons nader tot deze trap
pen bepalen.
Vraag 1.
Stel dat in de Grundig ontvanger één van de hoogohmige weerstanden in
de leiding naar het boostergedeelte is onderbroken.
a. Welke invloed heeft dit op beeld, geluid en raster?
b. Hoe zullen we de fout vinden?

Antwoord vraag 1.
a. In dit geval krijgt de anode van de rasteroscillator geen spanning
toegevoerd. De schakeling kan niet oscilleren en er wordt geen ras
ters ignaal aan de rastereindtrap toegevoerd.
We zien derhalve een witte horizontale streep. Het geluid is normaal.
b. Allereerst worden de buizen in rastereindtrap en rasteroscillator
verwisseld. Vervolgens wordt de anodospanning van de rasteroscil
lator gemeten. Daar deze OV is bestaat er:
1. Een onderbreking in de voedingsleiding of
2. Een kortsluiting tussen anode on massa.
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Door de spanningen op de verschillende punten in de leiding naar de
voeding te meten, zal men tot de conclusie komen dat er een onder
breking is en de defecte component snel vinden.
Vraag 2.
Stel dat de buis B17tl = EC(C) 82 in de Philips ontvanger niet meer
emitteert.
a. Welke invloed heeft dit op beeld, geluid en raster?
b. Hoe zal men de fout vinden?

Antwoord vraag 2.
a. Dit defect heeft tot gevolg dat:
1. Er geen negatieve spanning voor de helderheidsregeling wordt
opgewekt. De beeldbuis zal daarom een grote straalstroom heb
ben.
2. Er geen positieve spanning voor de rasteroscillatorbuis wordt
opgewekt. De schakeling zal niet oscilleren en de rastereindtrap
wordt niet gestuurd.
We nemen dus een felle witte streep waar.
b. Indien we ons realiseren dat buis B17tl bij de rasteroscillator be
hoort, zal de fout worden opgeheven zodra we bij het uitwisselen der
buizen van de rasteroscillator aan deze buis zijn toegekomen.

2. STORINGEN IN DE RASTEROSCILLATOR
2.1. Buizen
Indien de emissie van de oscillatorbuis achteruit gaat, zal de schakeling
op een gegeven moment niet meer oscilleren. We zien dan een witte ho
rizontale streep.
Door lek tussen gloeidraad en katode van de oscillatorbuis ontstaat in
het beeld een golfvorm zoals gegeven in afb. 14 van hoofdstuk 2.
2.2. Blokkeertransformator

Onderbrekingen in de windingen of sluiting tussen de spoelen onderling
kunnen gemakkelijk worden gevonden door middel van weerstandmeting.
Een sluiting tussen de windingen van de primaire of de secundaire
daarentegen is slechts door uitwisselen te constateren.
Men zal echter eerst dan de blokkeertransformator uitwisselen als alle
andere mogelijkheden zijn nagegaan.
2.3. Weerstanden

Indien de weerstanden in het integratornetwerk defect zijn, is de syn
chronisatie instabiel. Ook is het mogelijk dat er een gepaard raster
ontstaat.
2.4. Instelpotentiometers

Een defect in eén van de potentiometers heeft tot gevolg dat:
a. De schakeling niet meer oscilleert (witte horizontale streep).
b. De beeldlineariteit niet juist is.
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c. De oscillator niet gesynchroniseerd kan worden, hetgeen zich uit in
een lopend beeld.
2.5. Condensatoren
Lekke condensatoren kunnen een verschuiving van de instelling en daar
door een niet-lineair beeld geven.
Onderbroken condensatoren in het integratornetwerk kunnen een gepaard
raster veroorzaken.

3. FOUTZOEKENIN DE R ASTEROSCILLATOR (fig. 18)
3.1. Witte horizontale streep

Indien men een witte horizontale streep waarneemt, worden allereerst
de buizen in rasteroscillator en rastereindtrap verwisseld. Heeft dit
geen resultaat, dan meet men de anodespanning van de oscillatorbuis.
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fig. 48 De gevolgen van een fout in een bepaald deel

Wijkt deze af van de vereiste waarde, dan meet men de spanningen op
de andere elektroden en de knooppunten van de verschillende weerstan
den. Op deze wijze zal men onderbrekingen op het spoor komen. Heeft
men de fout enigszins gelokaliseerd, dan worden de weerstanden door
gemeten. Daarbij dient men wel te bedenken dat er ook in de aansluitlippen en leidingen onderbrekingen voor kunnen komen.
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3.2. Geen synchronisatie

Kan men het beeld wel even stilzetten, maar is er geen synchronisatie,
dan betekent dit, dat de rasterimpuls de rasteroscillator niet of met
onvoldoende sterkte bereikt.
Is de horizontale afbuiging wel gesynchroniseerd, dan worden de com
ponenten in het integratornetwerk doorgemeten op onderbreking en slui
ting.
Indien het beeld met de regelaar voor raster grof en fijn niet stil te
krijgen is, duidt dit op defecte of verlopen componenten in het frequentiebepalende gedeelte van de rasteroscillator. In dit geval zal men dus
beginnen met het doormeten van deze componenten.
3.3. Onjuiste lineariteit

Een onjuiste lineariteit wordt meestal veroorzaakt door een fout in de
rastereindtrap. Het kan echter zijn, dat een defect in de rasteroscilla
tor de oorzaak van de fout is. In dit geval zal men door middel van de
KSO moeten bepalen of de door de rasteroscillator afgegeven impuls de
juiste vorm heeft.
Daarbij moet men echter wel bedenken dat door een fout in de anodeketen van de rastereindtrap de golfvormen in de rasteroscillator beïn
vloed kunnen worden. Dit is nl. het geval indien er wordt tegengekoppeld.
Een door de rasteroscillator afgegeven foutieve impuls hoeft dus niet op
een fout in de rasteroscillator te duiden.
Een foutzoekschema voor het rastergedeelte is achterin het boek opge
nomen.
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HOOFDSTUK V
FOUTZOEKEN IN DE RASTEREINDTRAP

1. VOORBEELDEN VAN FOUTEN
In fig.49 en 50 zijn de schema's van de rastereindtrappen uit de Philips
ontvanger 17 TX 291 A en de Grundig ontvanger 59 T 100 getekend.
Bij de Philips ontvanger wordt het door de rasteroscillator afgegeven
signaal versterkt in het triodegedeelte van een PCL 82 en daarna aan
het rooster van de rastereindbuis toegevoerd.
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Allereerst de gebruikelijke foutenvoorbeelden.
Vraag 1.
In de Grundig ontvanger is de weerstand R417 = 220 kQ in het tegenkoppelnetwerk onderbroken.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Hoe vinden we de fout?
Antwoord vraag 1.
a. Daar deze weerstand onderbroken is komt er geen tegenkoppelspanning vanaf de anode naar het stuurrooster. Zonder tegenkoppeling is
de versterking hoger dan met tegenkoppeling. De beeldamplitude zal
daardoor in dit geval toenemen. Bovendien is het beeld in verticale
richting niet meer lineair.
Der.e onderbreking heeft geen invloed op het geluid en het raster.
b. We behoeven in dit geval de fout niet te zoeken in buizen of ontkoppelcondensatoren. Defecten in deze componenten veroorzaken im
mers een afname in de versterking en geen toename.
Daarom denkt men allereerst aan een fout in het tegenkoppelnetwerk
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fig. 50 Rastereindtrap uit 59 T 100
van de rastereindtrap. Bij het doormeten van de componenten zal
men de fout spoedig vinden.
Vraag 2.
In de Philips ontvanger is de condensator C169 uitgedroogd.
a. Welke invloed heeft dit op geluid, beeld en raster?
b. Hoe zal men de fout vinden?

Antwoord vraag 2.
a. Daar de condensator uitgedroogd is, heeft hij geen capaciteit meer.
De katodeweerstanden worden niet ontkoppeld. Daardoor ontstaat
tegenkoppeling. De versterking vermindert en de beeldamplitude
wordt kleiner. Bovendien is het beeld in verticale richting niet meer
lineair, daar de door Ci69 veroorzaakte tegenkoppeling van de fre
quentie afhankelijk is.
Ook wordt de over R193 veroorzaakte wisselspanning via R148 terug
gevoerd naar de impulsversterker Bjot» waardoor de lijnoscillator
en de rasteroscillator niet meer gesynchroniseerd worden.
De fout heeft verder geen invloed op het geluid of het raster.
b. Daar raster en lijn niet gesynchroniseerd zijn, zullen we de fout
waarschijnlijk in de synchronisatiescheider gaan zoeken, maar ui
teraard geen succes hebben. De instelspanningen en de golfvormen
zijn hier immers zoals ze behoren te zijn.
Daarna bedenken we waarschijnlijk dat een te kleine beeldamplitude
veroorzaakt kan worden door een fout in rasteroscillator of raster
eindtrap. Daar de impulsen in de rasteroscillator de juiste vorm
hebben, zullen we terecht komen bij de rastereindtrap waar we op
de katode van de eindbuis een veel grotere wisselspanning aantreffen
dan in het schema is aangegeven.
Dit is een typisch voorbeeld van een fout die men met de KSO snel
ler lokaliseert dan met de universeelmeter.
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2. STORINGEN IN DE RASTEREINDTRAP
2.1. Buizen

Indien in de rastereindtrap een buis niet meer emitteert, zien we een
horizontale streep in het beeld.
Bij lek tussen gloeidraad en katode is er een verticale golf in het beeld,
die langzaam naar boven of beneden loopt.
2.2. Uitgangstransformator
Bij Philips apparaten komt het af en toe voor dat de primaire wikkeling
onderbroken raakt, indien de transformator op temperatuur komt. Bij
sluiting in de primaire of de secundaire wikkeling wordt de transforma
tor heet.
De beeldamplitude is in dit geval klein. Bij sluiting tussen de primaire
en secundaire wikkeling gaat er een grote stroom vloeien, daar de se
cundaire wikkeling geaard is. Dit uit zich in verbrande weerstanden.

2.3. Onderbroken VDR
Indien de VDR onderbroken is
zijde van het beeld.

ontstaan er witte strepen aan de boven-

2.4. Katode-elco van de rastereindtrap

Indien deze elco onderbroken is, ontstaat een beeld volgens fig. 51.

afb.51 Omgeklapt beeld door fout in rastereindtrap

2.5. Tegenkoppelnetwerk

De waarden van de componenten in het tegenkoppelnetwerk zijn zeer
kritisch. Lekke condensatoren in dit netwerk geven een verschuiving
van het instelpunt van de rastereindbuis. Dit heeft tot gevolg, dat het
positieve deel van de roosterwisselspanning wordt afgekapt. Er ontstaat
nu een beeld volgens fig. 52.
Weerstanden, waarvan de waarde is toegenomen, hebben invloed op
beeldamplitude en beeldlineariteit. De instelpotentiometers in het tegen
koppelnetwerk zijn soms vuil.
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Opmerking:
In de TV ontvanger 17 TX 291 A wordt er tegengekoppeld vanaf de se
cundaire van de uitgang. De tegenkoppelspanning wordt toegevoerd aan
de katode van de triode PCL 82. In de roosterleiding van deze buis zijn
de potentiometers voor de instelling van lineariteit en beeldhoogte op
genomen.

afb. 52 Omgeklapt beeld door fout in rastereindtrap

2.6. Koppelcondensatoren
Een lekke koppelcondensator veroorzaakt eveneens een verschuiving
van het instelpunt en daarmee vervorming van het rastersignaal.

3. FOUTZOEKEN IN DE RASTEREINDTRAP
3.1. Witte streep of te kleine beeldamplitude

Indien een witte streep of een te kleine beeldamplitude optreedt, zal
men allereerst de buizen in rasteroscillator en rastereindtrap verwis
selen. Indien dit niet helpt zal men de anodespanning van de rasteros
cillator meten. Is deze juist, dan oscilleert deze schakeling en wordt
de rastereindtrap gestuurd, indien tenminste in de koppelleiding geen
onderbreking voorkomt.
Komt men tot de conclusie dat de rastereindtrap wordt gestuurd, dan
gaat men de katodespanning van de rastereindtrap meten.
Katodespanning te laag
Is deze veel te laag, dan meet men de voedingsspanning, de anodespan
ning en de schermroosterspanning, omdat een te lage katodespanning
op een onderbreking in het voedingscircuit duidt.
Katodespanning te hoog
In dit geval meet men allereerst de koppelcondensator tussen raster
oscillator en rastereindtrap door.
Katodespanning juist
Heeft men een witte streep, dan worden de afbuigspoelen doorgemeten.
Indien het beeld te klein of dubbelgeklapt is, worden de componenten in
het tegenkoppelcircuit getest.
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3.2. Foutieve lineariteit
Constateert men dat de lineariteit niet juist is, dan wordt allereerst de
katode-elco overbrugd met een goede elco.
Vervolgens meet men de voedingsspanningen in het rastergedeelte.
Levert dit geen aanwijzingen op, dan test men de componenten in het
tegenkoppelcircuit.
Komt men op deze wijze niet tot een resultaat, dan kan, een overigens
zelden voorkomende windingssluiting in de rastertransformator, de
oorzaak van de fout zijn.
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fig. 53 Mogelijke fouten in rastereindtrap

Een foutzoekschema van het rasterdeel is achterin het boek opgenomen.
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Blokschema .. .
.......
36
Boosterdiodc ..
38
Brom....................
171
Brom in beeld .

Cenlrering
Contrast .

. 51
31,74

Doorlaatkromme
Doormeten gloeidraadcircuit.
Doormeten lijneindtrap
Doormeten rastereindtrap . .
Doormeten rasteroscillator .
Doormeten voeding
Elco’s

28
172
190
201
196
179

.... 175,176

Fazediscriminator. 34,65,84,112
51
Focussering............
120,121,122
Foutentabellen __
Foutzoeken...............
98
Gedrempelde AVR
69
17
Geluid
Geluids-m.f.-versterker .. 32,76
169
Gloeidraadcircuit
Helderheidsregeling
Hoogspanning
Houdbereik
HS
I IS-diode......................
HS-kabel......................

39
36
35
93
189
187

Instellingen
Intercarriersysteem
Interliniëring
lonenval

47,67
. 17
7
49,52

KSO ................................................... 123
Kussenvervorming
52,68
Laagspanningsvoeding
144
Lijneindbuis
188
Lijneindtrap
66,88,114,181
Lijnenvrij beeld
38

9,11
Lijnimpuls
11
Lijnonderdrukkingsimpuls ...
34,37,65,86,112
Lijnoscillator
10
Lijnterugslag
47
Lopend beeld

M .f.-versterker ...27,60,72,107
16
Modulatie

Nyquistflank ...

27

Omvallend beeld

47

Plastiek

47

7
Raster
Rastereindtrap. 33,65,95,111,198
Rasterimpuls
10,12
Rasteroscillator 33,64,94,110,193
63,78
Ratio-detector ....
. 87
Reactantietrap ....
. 143
Regeltransformator
. 25
Ruis.............................

49
Scheef beeld
174
Seleengelijkrichter
49
Service-instellingen
Sluitingen ...................................... 178
Sproeien ......................................... 188
Storingen in lijneindtrap . — 183
Storingen in rastereindtrap .. 200
Storingen in rasteroscillator. 195
Storingsonderdrukking —. 37,80
Straalstroom
7
Synchronisatie
9
Synchronisatiescheider .... 32,64,81,110
Systemen
18
Testbeeld ...............
Toonvervorming .

. 43
52,68

UHF-kanaalkiezer
UHF-oscillator ..

25,56
. 58

Vangbereik
34
VHFkanaalkiezer. 25,26,56,59,70,106
VHF-mengtrap
59,60,70
VHF-oscillator
59,70
Video-detector
61,73,108
Video-eindtrap
62
Video-versterker .... 30,73,109
Vier-normen ontvanger
40
Voeding
36,67,118,173

Weerstanden
Witniveau ,
Wobbulator
Z ijbandonderdrukking
Zwartniveau

176,177
11
127

16
11

