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Fig. 1. De Televisie-ontvanger in de huiskamer.

VOORWOORD.
Nu de Televisie het laboratorium verlaten heeft en er
reeds eenige radio-stations zijn, die regelmatig ook televisie-uitzendingen geven, is de tijd gekomen, dat menig
amateur zich afvraagt of hier niet een nieuw gebied voor
experimenteeren is en of het hem niet mogelijk zal zijn
om door proefnemingen een steentje bij te dragen tot
de verdere ontwikkeling van deze nieuwe vinding.
Daar ik van oordeel ben, dat deze vraag thans be
vestigend kan worden beantwoord, heb ik gaarne gevolg
gegeven aan de uitnoodiging van de uitgevers, een
handleiding samen te stellen voor het zelf construeeren
van een toestel voor televisie-ontvangst. Den amateur,
die over eenige handigheid beschikt, zal het niet moeilijk
vallen, aan de hand van de door mij verstrekte wenken
een ontvanger te bouwen, die reeds aardige resultaten
geeft.
Ook de gewone omroep-luisteraar, die belang stelt in
televisie, zal naar ik hoop in dit boekje op vele vragen,
die hij zich stelt omtrent de werking en de huidige stand
van dit interessante nieuwe gebied der ,,radio,,l het
antwoord vinden.
DE SCHRIJVER.
Schiedam, Winter 1931/2.
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Televisie en beeld telegrafie zijn twee woorden, die
men nog al eens verkeerd ziet gebruiken, omdat men
niet bekend is met de juiste beteekenis. En toch is er een
zeer groot verschil tusschen. Een eenvoudig en voor
iedereen begrijpelijk voorbeeld zal U dit duidelijk maken.
U heeft een mededeeling te doen aan iemand in een
andere plaats. U gaat naar het Telegraafkantoor en brengt
de mededeeling ter kennis van de beambte aan het loket.
Deze plaatst zich aan een telegraaftoestel en zet Uw
bericht op dit toestel om in electrische stroompjes, die
via de lijn naar het station van bestemming gaan. Hier
zet de ontvangende beambte de punten en strepen weer
om in leesbaar schrift en stelt dit den geadresseerden ter
hand. Deze handeling noemen wij telegrafeeren.
*■
U had het echter ook anders kunnen doen en wel door
naar een telefooncentrale te gaan en daar een aansluiting
te vragen. Is ook de andere aan het toestel gekomen,
dan zegt U de mededeeling zelf door de telefoon en de
andere hoort die op hetzelfde moment. Dit is de handeling
telefoneeren. Het zelfde verschil als hierboven aangege
ven, vinden wij bij Beeldtelegrafie en Televisie.
Laten wij eens aannemen, dat U het verlangen heeft
U eens te laten zien aan een familielid in een andere
plaats. U kunt dan naar een fotograaf gaan, die een mooi
portret van U maakt. Met dit portret gewapend gaat U
naar het telegraafstation, dat tevens een beeldzender bezit
en laat Uw beeltenis langs de lijn naar een andere plaats
seinen. Op die plaats heeft men dan een ontvangtoestel
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dat de electrische stroompjes, langs de lijn ontvangen,
weer omzet in lichte en donkere stipjes, die tezamen
weer Uw beeltenis vormen. Ongeveer dezelfde handelin
gen dus als bij het telegrafeeren. Dit is wat wij verstaan
onder Beeldtelegrafie.
Nu is het echter ook mogelijk, dat in Uw plaats een
Televisie zendér is en in de andere plaats een Televisie
ontvanger. Wanneer de persoon in kwestie zich nu voor
de Televisie zender neerzet, en de andere zijn ontvanger
inschakelt, dan zal die ontvanger in zijn toestel de eerst
genoemde persoon duidelijk waarnemen en ook elke
beweging, welke hij mocht maken. Hier dus recht
streeks zien, zooals bij het telefoneeren rechtstreeks
hooren. Na dit voorbeeld zal het ieder duidelijk zijn,
dat erheen groot verschil bestaat tusschen Televisie en
Beeldtelegrafie en dat de moeilijkheden bij Televisie veel
grooter zijn.
Velen zijn aanvankelijk in de veronderstelling, dat
iemand, die in het bezit is van een Televisie ontvanger,
alles kan zien wat hij wil. Niets is minder waar. Evenmin
als Uw radio ontvanger geluid geeft als er geen omroep
station bezig is, evenmin zal er op Uw Televisie scherm
iets te zien zijn, als er geen televisie uitzending is.
Maar wanneer deze er nu wel is, wat is er dan al zoo
te zien?
Ook hieromtrent heerschen nog veel fantastische voor
stellingen. Als regel kan men aannemen, dat op het Tele
visie scherm zichtbaar zal zijn het hoofd en de schouders
van de persoon, die wordt uitgezonden. Die beeltenis
zal dan in vele gevallen eenigermate trillen en niet haar
scherp van lijn zijn en is het best te vergelijken met een
slechte film. Men kan echter duidelijk het bewegen van
de mond zien, het knippen van de oogen, het trekken
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van gezichten, enz. Staat er iemand voor de zender,
die men persoonlijk goed kent, dan zal men deze gemak
kelijk herkennen.
Gewoonlijk zendt men slechts één persoon tegelijk uit.
Wil men toch twee personen uitzenden, dan moeten deze
vlak tegen elkaar aan. staan, terwijl er in den regel dan
nog een gedeelte buiten het beeldscherm valt. Sedert
begin 1931 is Baird er in geslaagd ook personen ten
voeten uit uit te zenden, wat echter natuurlijk weer
meebrengt, dat de duidelijkheid minder wordt. Men ziet
nu wel de persoon alle bewegingen maken, zooals bijv.
danspassen, doch is niet in staat zijn gelaat duidelijk
waar te nemen. Baird heeft dit uitgebreid tot een groepje
van drie dames, die rond een tafeltje gezeten waren.
Hij is zelfs nog verder gegaan en heeft zijn zender opge
steld in een straat in Londen en zond een straattooneeltje
uit. Dit was echter voornamelijk een proef evenals de
uitzending der Derby race van dit jaar, welke als expe
riment beschouwd, zeer goed geslaagd is.
Trouwens de geheele Televisie is nog in een experi
menteel stadium en men moet zich geen Televisie Ont
vanger aanschaffen met de gedachte iederen avond een
paar uur iets te kunnen zien, evenals we thans onze radio
ontvanger inschakelen om een paar uur naar een muziek
uitvoering te luisteren. Zoover zijn we nog lang niet.
Maar ook dit zal eenmaal werkelijkheid worden, misschien
over 10 jaar, misschien over 5 jaar reeds. In radio is nu
eenmaal niets onmogelijk.
II. DE ONTWIKKELING DER TELEVISIE.
Televisie, waar men vooral de laatste vijf, zes jaar veel
over hoort, dateert reeds van ongeveer 1876, het jaar
waarin Bell zijn uitvinding van de telefoon deed. Onmid-
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dellijk kwamen er toen van alle kanten theorieën los,
om niet alleen het hooren, maar ook' het zien door middel
van electriciteit over te brengen. Het is een typisch ver
schijnsel, dat de toen verkondigde theorieën een groote
overeenkomst vertoonen met de hedendaagsche systemen.
Er is echter een groot verschil tusschen theorie en practijk
en zoo gingen er nog vele jaren voorbij, voor aleer men
in staat was Televisie tot een feit te maken.
Onder die allereerste theorie verkondigers waren
mannen,' wier namen thans nog in nauw verband staan
met Televisie. Zoo bijv. Nipkow, de uitvinder van de
schijf met de gaatjes in spiraalvorm, een voornaam
onderdeel van het hedendaagsche Televisie-apparaat.
Even bekend is Weiler, de ontwerper van het Weilersche
Spiegelrad, eveneens een belangrijk onderdeel in bepaalde
Televisie systemen. Ofschoon men dus inderdaad op de
goede weg was, werd eerst in 1925 de eerste werkelijke
Televisie demonstratie gegeven door Mr. John L. Baird,
een Engelschman, die zich reeds geruimen tijd met het
vraagstuk had bezig gehouden. Bij die. eerste demonstratie
te Selfridge slaagde hij er met ruwe apparaten in, de
omtrekken van eenvoudige voorwerpen over te brengen.
Dit allereerste Televisie-apparaat is nog geheel in tact
en wordt bewaard in het South Kensington Museum
te Londen.
In Juli van hetzelfde jaar slaagde een Amerikaansche
uitvinder, Mr. Jenkins, er eveneens in silhouetten over
te brengen.
Wat men tot nu toe bereikt had, waren uitsluitend vage
omtrekken, waarbij de ontvangst tevens verre van con
stant te noemen was. Eindelijk in Jan. 1926 had Baird
zijn toestel zoodanig weten te verbeteren, dat hij er tijdens
een demonstratie voor een veertigtal leden van het Royal
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Institution in slaagde, werkelijke beelden over te brengen,
waar dus detail in zat en niet alleen de omtrek.
Nu volgen de verbeteringen en ontdekkingen snel
achter elkaar. In December 1926 ontdekt Mr. Baird een
systeem, waarbij het hem mogelijk is iets vanuit het donker
weer te geven, door middel van een belichting met infra
roode stralen.
Tot nu toe waren bij de diverse demonstraties zoowel
zender als ontvanger in hetzelfde gebouw ondergebracht,
ja soms zelfs in dezelfde kamer.
In Mei 1927 werd voor het eerst een proef genomen,
waarbij zender en ontvanger zich resp. te Londen en
Glasgow bevonden en de overdracht plaats vond via de
telegraaflijnen. De volgende stap was de lijnen uit te
schakelen en de overdracht te doen plaats vinden via
een radiostation. En niet alleen dat men hierin slaagde,
maar bij die gelegenheid was men zelfs in staat de
Atlantische Oceaan te overbruggen, door gebruik te
maken van een kortegolfstation. Toen dit gelukt was,
ging men er toe over een Televisie ontvanger te plaatsen
aan boord van de Oceaanstoomer „Berengaria” en toen
dit schip zich in volle zee bevond, was het mogelijk een
uitzending vanuit Londen waar te nemen en de personen
te herkennen, die zich voor de zender plaatsten.
Nu men eindelijk de zekerheid had, dat het mogelijk
was een beeld langs draadloozen weg op grooten afstand
zichtbaar te maken, ging men zich meer toeleggen op
verbetering van het Televisiebeeld zelf. Tot nu toe had
men steeds de uit te zenden persoon moeten plaatsen
in een zeer sterk hel licht, hetgeen nu juist niet bij
zonder aangenaam was voor de persoon in kwestie.
In Juni 1928 slaagde Mr. Baird er in personen uit te
zenden, die belicht werden door gewoon daglicht en
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enkele maanden later ging hij zelfs nog een stapje verder,
door een demonstratie te geven van Televisie in de na
tuurlijke kleuren.
Augustus 1928 bracht wederom een nieuwigheid, dit
maal de stereoscopische Televisie, waardoor het beeld
aan de ontvangzijde niet meer vlak lijkt, doch als het ware
los komt te staan van de achtergrond. Dit apparaat
is hetzelfde, waarmede in 1928 op de Nenyto te Rotter
dam gedemonstreerd is.
Tot nu toe hadden de proefnemingen steeds in het
laboratorium van Mr. Baird plaatsgevonden, doch in
televisie kringen in Engeland was men van meening, dat
de resultaten thans van dien aard waren, dat zij een uit
zending via een radio omroepstation wettigden, om zoo
doende amateurs in de gelegenheid te stellen kennis te
maken met deze nieuwe wetenschap en er mede te gaan
experimenteeren. Er werden te dien einde onderhandelingen gevoerd met de British Broadcasting Cy met als
resultaat, dat op 30 September 1929 de eerste Televisie
uitzending plaats vond via het station 2 LO te Londen.
Deze uitzending werd door meerdere gevolgd en thans
heeft men regelmatig iedere morgen en voorts tweemaal
per week 's avonds uitzendingen via een Engelsch station.
Ook in Amerika en Duitschland hield de ontwikkeling
der Televisie nagenoeg gelijken tred met de vorderingen
van Baird en ook de Duitsche stations Witzleben en
Köningwusterhausen geven thans Televisie-uitzendingen.
De grootste vlucht heeft echter de Televisie ongetwij
feld in Amerika genomen, waar men thans reeds een
groot aantal stations heeft, die niets anders dan Televisie
uitzendingen geven.
Men is hier ook een eenigszins andere richting inge
gaan. Had Mr. Baird steeds voor oogen het uitzenden
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van levende personen, in Amerika haalde men er al
spoedig de film bij. Men fabriceerde speciale films voor
. Televisie-doeleinden en wist zoodoende meer actie te
scheppen. Dat dit juist gezien was bleek wel, toen enkele
maanden geleden, begin 1931, Mr. Baird ook films in
zijn programma opnam, en als gevolg hiervan direct
vele enthousiaste rapporten binnen kreeg van amateurs,
die regelmatig zijn uitzendingen volgen. Ook de Duitsche
uitzendingen werken veel met filmmateriaal.
De Televisie systemen, welke in de verschillende landen
gebruikt worden, wijken wel op sommige punten van
elkaar af, doch het grondprincipe is bij allen hetzelfde
en zoowel voor de Engelsche als voor de Duitsche en
Amerikaansche heeft men de bekende Nipkow’sche
schijf noodig. Het verschil zit voornamelijk in het aantal
gaatjes der spiraal, de beeldverhoudingen van het ont
vangen beeld, de wijze van scandeeren en het aantal
beelden per seconde. Wanneer dus een bepaald systeem
behandeld wordt, wijken de anderen hiervan slechts in
zeer geringe mate af. Nu komen over het algemeen de
uitzendingen van de Engelsche stations hier het beste
door, beter nog dan de Duitsche uitzendingen, zoodat
de toekomstige Hollandsche Televisie amateur het meeste
belang heeft bij het Baird systeem. In de volgende hoofd
stukken zal dit systeem dan ook uitvoerig behandeld
worden, terwijl ook in de constructieve hoofdstukken
een Baird Televisor wordt beschreven, welke echter met
enkele geringe wijzigingen ook geschikt is voor ontvangst
der Duitsche uitzendingen.

TELEVISIE-ONTVANGER

14

III. HET BAIRD-SYSTEEM.
A. De Televisiezender.
Ofschoon vanzelfsprekend de ontvangzijde der Tele
visie voor de Televisie amateur van het meeste belang
is, is het toch noodzakelijk om bij de zendzijde eveneens
stil te staan, omdat men hierdoor een beteren kijk op het
geheel krijgt en tevens omdat er veel overeenkomst be
staat tusschen de zend- en ontvangapparatuur.
Wanneer er tegenwoordig sprake is van een zender,
dan denkt de doorsnee luisteraar in de eerste plaats aan
de studio, waar de orkesten opgesteld staan. En van
zelfsprekend dus ook aan de microfoon, waarvoor zij
spelen. Die microfoon is eigenlijk het opname-apparaat
van de zender. Alle geluidstrillingen, die in de studio
opgewekt worden door personen of instrumenten, treffen
de microfoon en deze heeft dan tot taak de geluidstril
lingen om te zetten in electrische trillingen, die via de
zender de eather ingezonden worden.
Een soortgelijke handeling heeft eveneens plaats bij
de Televisie. Het groote verschil hierbij is echter, dat wij
nu niet iets hoorbaar moeten maken, doch zichtbaar. In
plaats van geluidstrillingen hebben wij dus te doen met
lichtstralen en in plaats van de microfoon moeten wij
dus nu een instrument inschakelen, dat op deze licht
trillingen reageert. Wij zouden dit kunnen noemen een
lichtmicrofoon, doch de juiste benaming er voor is fotoelectrische cel.
Een foto electrische cel (fig. 2) is een luchtledige
glazen ballon met een verspiegelden wand. Op deze wand
is een lichtgevoelige stof aangebracht, die de kathode
vormt. Nu is niet de geheele wand verspiegeld, doch een
kleine cirkelvormige opening is vrij gelaten en hierdoor
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Kathode
kunnen dus de lichtstralen naar bin
nen vallen. Wanneer er nu lichtstra
len vallen op het kathode oppervlak, anode
dan zendt dit electronen uit. Midden
iX-venster
in het bolvormige gedeelte van de
1
ballon bevindt zich verder de anode.
Wanneer nu tusschen kathode en
anode een spanning wordt aangelegd,
zoodanig, dat de anode positief is ten
u
opzichte van de kathode, dan zal een
electronenstroom tot stand komen van
kathode naar anode. De sterkte van
deze stroom is afhankelijk van de
sterkte van het invallende licht en
wel hoe sterker licht, hoe sterker ook
de electronenstroom.
Wij stappen nu even van de foto
electrische cel af en betreden een ka
mer, , gelegen
aan de zonkant
van Fig. 2._ _Foto-electrische
, ,. ,
s. ö
,

ons huis, doch waarvan de ramen Cei. (Het electrische oog).

geheel met karton zijn afgesloten.
Geen lichtstraaltje dringt er dus in door. Nu maken
wij ergens in het karton een opening en direct zien
wij hierdoor een zonnestraaltje vallen. Daar waar
de zonnestraal'de grond raakt, plaatsen wij een spiegeltje
en onmiddellijk zien wij een heldere kaatsing op het pla
fond. Vervangen wij de spiegel door een stukje wit papier,
dan is de kaatsing er nog wel, doch minder helder. Een
stukje grijs papier zal ook nog wel kaatsing tevoor
schijn brengen, doch thans nog maar zeer zwak, terwijl
een donkere ondergrond weinig of niets terug zal kaatsen.
Door het spiegeltje dus telkens door iets anders te ver
vangen hebben wij afwisselende kaatsingen te voorschijn,
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Fig. 3. Een studio in het Baird Laboratorium.

geroepen. Wij hadden hetzelfde resultaat echter kunnen
bereiken, door spiegeltje, wit en grijs papier en zwart j
papier naast elkaar te plaatsen en achtereenvolgens de
plaats van de opening te veranderen.
Na deze inleiding verzoek ik de lezer met mij mede
te gaan naar de Baird studio te London. Wij treden een
kamer binnen, welke door een schot in twee deelen is
verdeeld. De eene zijde (fig. 3) is evenals een radio-studio
bekleed met zware gordijnen. Er staat een stoel, welke
door middel van een rad hooger of lager gesteld kan wor- !
den. Hierop heeft de artiste plaats genomen, wier gezicht
zal worden uitgezonden. Voor haar bevindt zich een
gewone microfoon, die dient om op te nemen, wat zij
ten gehoore zal brengen. Schuin boven haar is een lang-
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Fig. 4. Televisie-apparaluur in het Baird Laboratorium.

werpige doos zichtbaar, waarin een of meer foto electrische cellen geplaatst zijn, dus „lichtmicrofoons”. Ten
slotte bemerken wij recht tegenover haar in het schot een
rechthoekige opening. Dat is nagenoeg alles, wat we aan
deze zijde van het schot zien. Ingewikkelder is het echter
aan de andere zijde. Daar zien wij vlak tegenover de
opening in het schot een groote tafel met metalen blad
en verschillende schakelaars (fig. 4). Er boven op is een
groot lampenhuis gemonteerd, zooals dat ook gebruikt
wordt bij groote projectie-apparaten. Hierin is een licht
bron van groote sterkte aangebracht.
Uit hetgeen ik u in het begin van dit hoofdstuk heb
De Gorter, Televisie.
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verteld, zult U nu wel begrijpen, dat dit licht het gezicht
van de artiste moet beschijnen en vandaar moet terug
kaatsen op de schuin boven haar gemonteerde lichtmicrofoon, de foto electrische cel. Die zet dan de licht
trillingen om in electrische trillingen, welke na eerst een
aantal versterkers te hebben doorloopen, die wij eveneens
aan deze zijde van het scherm hebben opgemerkt, aan de
zender worden doorgegeven en zoo worden uitgezonden.
Maar indien wij nu zoo maar zonder meer die lichtstraal
op het gezicht zouden laten vallen, dan zou het resultaat
zijn een terugkaatsing van een bepaalde sterkte, in nauw
verband imt de hoeveelheid licht en donker die in het gelaat
aanwezig is. Wij krijgen dus een constante terugkaatsing
van een gemiddelde lichtsterkte. Doch hiermede kunnen
wij niets beginnen. Wanneer het dus niet lukt om het
gelaat ineens uit te zenden in zijn geheel, dan moeten
wij trachten het' stukje voor stukje te doen en daartoe
bevindt zich tusschen lichtbron en artiste een schijf,
waarin een aantal gaatjes zijn aangebracht in een bepaalde
volgorde, de spiraalvorm. Deze spiraalvorm is zoodanig,
dat de binnenzijde van het eene gaatje grenst aan de
buitenzijde van het volgende gaatje. Ontsteekt men nu
de projectielamp, dan valt het licht door een opening op
~~~
het gelaat van de
. fnon
**/ƒ
uit te zenden ar
1\ d*- ca.
\
tiste en teekent
I
I
daarop een licht
\
stip, die terug
kaatst naar de foto
I
CAilbton.
electrische cel(fïg.
• V
5). Wanneer nu
| Schol
de schijf langzaam
VARMBCLt
oPCHItfO-

H11—-t
I
LCrtt*

Fig. 5. Schematische voorstelling van de belichting, in beweging WOrdt
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gebracht, dan beschrijft die lichtstip een baan over het
gelaat en belicht bijv. achtereenvolgens de mond, de oogen,
het voorhoofd en het haar. Bij de oogen zal de kaatsing
het minst zijn, doch bij het voorhoofd daarentegen het
meest. Op het moment, dat de lichtstip het beeld heeft
afgeloopen komt de tweede opening voor de lichtbron
en deze beschrijft dezelfde baan over het gelaat echter
precies vlak naast de allereerste baan. En zoo komen
achtereenvolgens alle 30 gaten aan de beurt, zoodat in
totaal dertig lichtstrepen over het gelaat getrokken zijn,
elke lichtstreep precies vlak naast zijn voorganger.
Op deze wijze zijn wij er nu in geslaagd het beeld tel
kens in stukjes om te zetten in electrische stroompjes,
doch als men nu zou trachten, daarmede het beeld aan
de ontvangzijde weer samen te stellen, zou dit niet mo
gelijk zijn, immers, tegen dat het laatste gaatje zijn
lichtstip over het gelaat doet gaan, is de indruk van het
eerste gaatje al lang verdwenen voor ons oog. Wij moeten
de ontleding van het beeld dus sneller doen en het dan
later met dezelfde snelheid weer samenbouwen. De
groote vraag is nu maar, welke snelheid daarvoor noodig
is. Hierbij komt ons de ondervinding van pas, opgedaan
bij de gewone bioscoop. Hier toch zien wij op het witte
doek de spelers natuurgetrouw bewegen, terwijl wij toch
allemaal wel weten dat een film bestaat uit opnamen,
die telkens slechts zeer weinig van elkaar verschillen.
Doordat deze echter snel door het projectie-apparaat rolt
en mede door de traagheid van ons oog, zien wij de
kleine veranderingetjes niet elk op zich zelf, doch als een
volkomen normale beweging. De snelheid welke hiervoor
benoodigd is, is circa 12 beeldjes per seconde. Als diezelf
de snelheid nu toegepast wordt bij het ontleden van het
beeld bij de Televisie-uitzending, dan wordt dus in 1
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seconde het gezicht van de artist 12 a 12% maal afge
zocht en inderdaad draait dan ook de motor van de Bairdzender en vanzelfsprekend ook van de Baird-ontvanger
met een snelheid van 750 omwentelingen per minuut.
Hierdoor zijn wij niet gebonden aan het uitzenden van
stilstaande voorwerpen, doch kunnen de artisten alle
bewegingen maken met mond, oogen, handen, enz.,
welke bewegingen aan de ontvangzijde dan geheel na
tuurgetrouw zijn waar te nemen.
B. De Televisie-Ontvanger.
Van meer belang dan de zender is voor de Televisieamateur de ontvanger (fig. 6). Op het eerste gezicht komt
men tot de veronderstelling, datdeTelevisie-ontvanger een
zoo eenvoudig apparaat is, dat daar betrekkelijk weinig
moeilijkheden mee kunnen worden ondervonden. Het
tegendeel is echter het geval. De ontvanger vraagt juist
de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorg, want anders
zullen de resultaten beslist uitblijven.
Met hetgeen in het vorige hoofdstuk van de zender
behandeld is voor oogen, zal het iedereen duidelijk zijn,
dat de ontvanger tot taak heeft de electrische trillingen,
die door het gewone radio-omroeptoestel zijn ontvangen,
om te zetten in lichtvariaties. Daartoe sluiten wij op het
toestel nu geen luidspreker aan, die de trillingen hoorbaar
zou maken, doch een lamp, die ten gevolge van de tril
lingen op zal lichten. Deze lamp wordt neonlamp ge
noemd en vindt ook in het dagelijksche leven meer en
meer toepassing, zij het dan ook in een iets andere uit
voering. De neonlamp voor Televisiedoeleinden, zooals
die door Philips wordt vervaardigd, bestaat uit een
langwerpige glazen cilinder met een diameter van circa
5 cm en een hoogte van ca. 12 cm. Aan de onderzijde
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Fig. 6. Televisie-ontvanger, zooals deze door Baird in den
handel wordt gebracht (voorzijde).

bevindt zich een bakelieten voet zooals de gewone radioontvanglampen hebben, echter voorzien van drie pennen,
waarvan er slechts twee met het inwendige verbonden
zijn en de derde uitsluitend dienst doet als steun.
In de glazen bol bevindt zich een rechthoekige plaat
van 5 X 3^2 cm, welke de kathode van de lamp vormt.
Aan de eene zijde is deze plaat geheel bedekt met een
isoleerende laag, welke ten doel heeft de vorming van
het glimlicht te beperken tot de blanke zijde van de
plaat. Verder bevindt zich in de lamp ook nog een anode,
die de vorm heeft van een rechthoekige draadraampje
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van ongeveer dezelfde afmetingen als de kathode.
Nu zullen velen zich afvragen, waarom voor dit doel
gebruik gemaakt moet worden van een dergelijke spe
ciale neonlamp, en men geen gewone lichtlamp voor
hetzelfde doel kan benutten. Wat zien wij echter gebeu
ren, wanneer een gewone lamp die brandt, wordt uitge
draaid? In het donker zien wij dan duidelijk de draden
nog nagloeien. Op het moment dat de stroom afgesloten
is, is dus niet tevens al het licht weg. M.a.w. er is eenige
traagheid te constateeren. De speciale eigenschap van
de neonlamp is nu dat deze een uiterst geringe traagheid
heeft en dus direct reageert op een verandering in de
spanning, die op de lamp wordt aangesloten.
Optredende stroomveranderingen hebben tot gevolg
wisselende licht-intensiteit. Het tijdsverschil tusschen
deze instellende licht-intensiteit is kleiner dan 0,00001
seconde en dus practisch te verwaarloozen. Op de huls
van de lamp zijn de pennen voor kathode en anode resp.
gemerkt met — en +.
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de werking van
de neonlamp berust op de verschillende licht-intensiteiten op de oppervlakte bij wisselende stroomsterkten. De
plaat moet steeds geheel met glimlicht bedekt zijn, het
geen het geval is bij een stroomsterkte van minstens
4 mA. Er vormt zich dan over de geheele plaat een donzige
lichtlaag, die een roze kleur heeft, dus nooit helder wit.
Vandaar dan ook, dat een Televisie beeld altijd een sepiatint heeft, zooals dikwijls in fotografie voorkomt.
De neonlamp is niet de eenige lamp, die het voordeel
heeft van een zoo geringe traagheid. Wij zouden voor
ons doel ook gebruik kunnen maken van kwikdamplampen, doch deze produceeren een intens blauw licht,
dat zeer hinderlijk is om lang in te kijken. Daar komt
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dan nog bij, dat de schaduwen van een beeld een chocolade-achtige tint krijgen.
Schakelen wij nu de neonlamp achter ons toestel op
dezelfde manier als
de luidspreker, dan F
zal, indien de uit- )
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Fig. 7. Motor met schijf en neonlamp.
vangtoestel.
Laten wij echter aannemen, dat dit alles in orde is,
r de ontvanger afgestemd staat op een juist aan den gang
zijnde Televisie uitzending en wij de neonlamp telkens
meer of minder op zien lichten. Het is echter de geheele
lichtlaag, die varieert en niet slechts een gedeelte, zoo-
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dat van een beeld niets is waar te nemen. Teneinde dit
te bereiken en dus te kunnen waarnemen, wat er zich
op het oogenblik voor de zender bevindt, moeten wij
voor de neonlamp een mechanisch gedeelte opstellen,
dat het beeld opbouwt uit de telkens varieerende licht
intensiteiten.
Dit mechanische gedeelte is zeer eenvoudig en bestaat
enkel en alleen uit een motor en een schijf, welke laatste
geheel gelijk moet zijn aan de schijf, dien wij reeds eerder
bij de televisiezender besproken hebben, (fig. 7).
Ongetwijfeld zullen velen bij zich denken, dat met
een dergelijk eenvoudig apparaat niet veel abuizen kun
nen worden gemaakt en het samenstellen van een een
voudige en goede Televisie-ontvanger het werk is van
een oogenblik. Zij die zoo denken hebben het echter
geheel mis en wanneer zij zonder zich behoorlijk van
alles op de hoogte te hebben gesteld, met de constructie
een aanvang maken, zullen zij al spoedig ervaren, dat er
hier en daar nog wel een moeilijkheidje verborgen zat.
Zij zullen bij de eerste werkelijke Televisie ontvangst
vreemde dingen zien gebeuren, zooals beelden met
strepen, omgekeerde beelden, of, wat ook dikwijls zal
voorkomen, heelemaal geen beelden, maar enkel stij
gende of dalende lijnen. Dat alles kan het gevolg zijn
van het gebruik van niet geschikte onderdeelen en ma
terialen en van een verkeerde montage.
Wij zullen daarom motor en schijf elk apart aan een
nauwkeurige bespreking onderwerpen.
De Televisie-motor.
Het voornaamste en tevens duurste onderdeel van de
Televisie-ontvanger is zeker wel de motor, (fig. 8) die
tot taak heeft de schijf te doen draaien. Aan deze motor
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worden hooge eischen gesteld en maar al te dikwijls
heeft men moeilijkheden met de ontvangst enkel en alleen
omdat de gebruikte motor niet voor het doel geschikt
is. Wie zich in dit opzicht veilig wenscht te gevoelen,

Ül tif

m
Fig. 8. Baird Televisie-motor met aangebouwde synchronisatie inrichting.

die besluit tot aanschaffing van een speciaal voor dit doel
geconstrueerden motor, zooals deze door Baird geleverd
wordt, terwijl ook Bosch een speciale Televisie-motor
fabriceert. Een bijkomstig voordeel is, dat deze motoren
voorzien zijn van een aangebouwde synchronisatie-inrichting, welke nog nader besproken zal worden.
Met een van deze beide motoren is men dus gevrijwaard
voor eventueele onaangenaamheden, doch voor menigeen
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zal de prijs wel eens een bezwaar zijn en wordt getracht
een ander type motor voor dit doel te gebruiken. Dit is
natuurlijk wel mogelijk, mits men maar een type heeft,
dat aan de gestelde eischen beantwoordt. In de aller
eerste plaats wat betreft het vonken van den motor.
Dit is een kwaad hetwelk men bij menig motortje aan
treft en het ten eenen male ongeschikt maakt voor ons
doel. Immers die storingen, welke door het vonken ver
oorzaakt worden, bereiken de radio-ontvanger en verschij
nen zoo op het beeld in den vorm van strepen en krassen.
En niets is hinderlijker dan storingen in een Televisie
beeld. Het vermoeit de oogen op een vreeselijke manier
en maakt het kijken tot een inspanning. In alle gevallen,
ook zelfs bij gebruik van een specialen Televisie-motor,
is het daarom aan te bevelen gebruik te maken van de
normale voorzorgen tegen motorstoringen, t.w. twee
groote condensatoren over de borstels en de middenaftakking aan aarde te leggen.
Vervolgens moet de motor in staat zijn om toch min
stens een uur achtereen constant te draaien op een toe• rental van circa 750 omwentelingen per minuut. Deze
eisch moet men niet te licht opvatten. Bij een inferieure j
motor zal na eenigen tijd, als hij warm wordt, de snelheid
zich wijzigen en moet opnieuw worden afgeregeld. Zelfs
bij Baird en Bosch-motor verdient het nog aanbeveling
om een vijf minuten vóór het Televisie-programma de
motor reeds aan te zetten, opdat deze op temperatuur
is als de eigenlijke uitzending begint.
Constructief dient de motor verder stevig te zijn en
mag er in de as niet de minste speling voorkomen, daar
ook dit van ongunstigen invloed kan zijn op een regelmatigen gang. Evenals in de radio beteekent ook hier
goedkoop duurkoop , en al moet men zich aanvankelijk

!

i

‘I

)

)

1
i

J

i

HET BAIRD-SYSTEEM

27

een iets grooteren uitgaaf getroosten voor een prima
motor, dan zal men daar later bij de ontvangst de profijten
van trekken en niet sukkelen met alle mogelijke narig
heden, die gewoonlijk eindigen in een veroordeeling
van Televisie terwijl de schuld aan ons zelven ligt.
Bij aanschaffing van een motor dient men rekening
te houden met de stroombron, waarover men de be
schikking heeft. Waar electriciteit aanwezig is zal men
meestal beschikken over 220 volt of 110 volt, welke vol
tages echter in den regel te hoog zijn voor den motor.
Men moet dan ook een passende weerstand voorscha
kelen, zoodat de vereischte voltage verkregen wordt.
Hiervoor wordt dan in de meeste gevallen een vaste
weerstand genomen en in serie hiermede nog een variable
weerstand, welke hoofdzakelijk dient om een fijnregeling
te krijgen op de snelheid van den motor en deze dus
eenigermate in de hand te hebben.
In de gevallen, waarin geen electriciteit aanwezig is,
is men aangewezen op accu’s en moet men dus zorgen,
dat de motor kan draaien op bijv. een 6 volts accu van
voldoende capaciteit. Hoewel deze laatste methode na
tuurlijk eenigermate omslachtig lijkt in verband met het
geregeld goed geladen houden der accu, heeft zij echter
ook haar voordeel en wel omdat de stroombron steeds
constant blijft, iets wat van het electrische net lang niet
altijd kan worden gezegd. Dit toch schommelt soms zeer
sterk en dit heeft weer sneller of langzamer draaien der
motor tot gevolg met de daaruit voortvloeiende narigheid,
waar wij het later nog over zullen hebben.
De Televisieschijf.
Op de as van den motor bevestigd, zit de Televisieschijf,
(fig. 9) welke bij de Televisie-ontvanger in uitvoering
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gelijk is aan de schijf, die in de zender besproken is.
Hier treffen wij dus ook weer aan een dertigtal gaten,
die spiraalsgewijze langs de omtrek zijn aangebracht.
Stel nu, dat voor de schijf een groot scherm geplaatst
wordt, dat deze aan ons oog onttrekt, en dat in dit scherm,
ter rechterzijde, waar de spiraal zich bevindt, een lang
werpige opening
gemaakt is, waar
door wij dus de
diverse gaatjes
kunnen zien passeeren, wanneer
de schijf draait.
Aan de andere zij
de van de schijf
staat de neonlamp
opgesteld, ook
juist met het ver
lichte oppervlak
tegenover de ope
ning in het
scherm.
Wanneer
Fig. 9. Televisie-schijf. De pijl geeft de draairich
ting aan. Op de plaats van het gestippelde vakje wij
komt het beeld.
__ •

nu

door de
1 • -t

opening kijken,
dan zullen wij ongetwijfeld een gaatje zien, dat zich
voordoet als een lichtstipje, omdat wij er doorheen
op ; de neonlamp kijken. Door de schijf langzaam
te draaien in tegengestelde klokrichting, zal het gaatje
zich van beneden naar boven verplaatsen en op een
bepaald moment aan de bovenzijde verdwijnen. Maar
op dat moment verschijnt aan de onderzijde het volgende
gaatje van de spiraal en dit beschrijft eveneens een baan
van beneden naar boven. Deze tweede lichtbaan ligt
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precies vlak naast de eerste. Op nummer twee volgt
nummer drie, op nummer drie volgt nummer vier en
zoo passeeren achtereenvolgens alle dertig gaatjes de
opening in het scherm, en gaan dus voorbij de neonlichtbron.
Doordat tot nog toe de schijf langzaam draaide hebben
wij niets anders kunnen zien dan een lichtstip, die zich
bewoog. Draaien wij echter de schijf met iets meer snel
heid, dan zien wij al spoedig de stip niet meer op zich
zelf, doch doet deze zich voor als een lichtstreep, telkens
gevolgd door een er vlak naast liggende streep. Het lijkt
dus, alsof de lichtstreep zich van rechts naar links
beweegt. Bij toenemende snelheid zal de breedte der
lichtstreep toenemen en wanneer de schijf de vereischte
snelheid van circa 750 omwentelingen per minuut heeft
bereikt, dan zien wij door de opening een egaal verlicht
vlak van de neonlamp. Bij deze experimenten is aange
nomen, dat er geen licht-variaties optreden bij de neon
lamp en deze dus op een bepaalde lichtintensiteit blijft
ingesteld.
Wat zal er nu echter gebeuren, indien een Televisie
signaal-aan de neonlamp wordt toegevoerd. Dan zal op
sommige oogenblikken de lichtintensiteit afnemen en
even later weer toenemen, afhankelijk van hetgeen er
zich voor de zender bevindt op dat moment. Stel nu
eens, dat voor de zender een groot wit vlak is aange
bracht, waarover in het midden een dikke zwarte hori
zontale streep is getrokken. De zendschijf draait zeer
langzaam en de lichtstraal, die door het eerste gaatje
valt, kaatst hel vanaf het witte papier terug op de foto
electrische cel, wordt hier omgezet in een electrische
stroom van bepaalde waarde, uitgezonden, weer ont
vangen en toegevoerd aan de neonlamp van de ontvanger,
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welke daardoor een lichtintensiteit krijgt ook van een
bepaalde waarde. Draait de ontvangschijf dus gelijk op
met de zendschijf, dan zien wij daar ook een lichtgedeelte.
Totdat het gaatje in de zendschijf arriveert bij de donkere
streep. Gedurende de tijd, dat de baan loopt over de
zwarte streep is vanzelfsprekend de helderheid van de
terugkaatsing op de foto electrische cel ook aanmerkelijk
minder, dus de electrische stroom is ook minder. Het
gevolg is, dat het ontvangen signaal ook minder is en dus
is het eindresultaat, dat de lichtintensiteit van onze
neonlamp plotseling afneemt. En juist op dit moment
passeert het gaatje van de ontvangschijf. Kijken wij hier
dus door, dan zien wij minder licht dan zoo even het
geval was. Is het zwarte gedeelte doorloopen, dan komt
weer een wit gedeelte en licht dus ook onze neonlamp
weer meer op. Wanneer dus beide schijven gelijk met
elkaar oploopen, en tevens precies gelijk gesteld staan
ten opzichte van elkaar, dan zal in de ontvanger zijn
waar te nemen, of aan de zendzijde zich een licht of
donker vlak bevindt. Onder precies gelijk gesteld staan
ten opzichte van elkaar wordt verstaan, dat wanneer bij
de zendschijf gaatje Nr. 1 van de spiraal over het beeld
loopt, aan de ontvangzijde ook gaatje Nr. 1 van de spiraal
voorbij de neonlamp moet loopen en bijv. niet het vierde
of vijfde gaatje van de spiraal. Men noemt dit synchroon
loopen.
Het zal den lezer duidelijk zijn, dat wat bij langzaam
loopen der beide schijven plaats vindt, in niets afwijkt
bij wat er plaats vindt, indien elk der schijven een snelheid
heeft van 750 omwentelingen per minuut.. Aan de ont
vangzijde zien wij dan echter niet meer het telkens wis
selen der lichtintensiteit, doch werkelijk een verlicht vak,
met daar doorheen een zwarte horizontale streep. Wat
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voor een streep geldt, is natuurlijk ook van toepassing
op een meer gecompliceerde teekening en nog een stapje
verder
gaande, op
personen of
voorwer
pen, die
zich voor
de zender
bevinden.
Bij deze
laatsteheeft
men echter
niet meer
de directe
overgang
van wit op j
zwart, doch !
treft men *
ook halftin
ten aan.
Doch daar
de foto cel
len reageeren op de
Fig. 10. Baird lenzenstel.
hoeveel
heid teruggekaatst licht en in verhouding hiertoe de
neonlamp in de ontvanger oplicht, maakt ook dit niets uit.
De lenzen.
In elke Televisie-ontvanger treffen wij naast het radioen het mechanische gedeelte ook nog een stukje optiek
aan en wel een lenzenstel, dat tot taak heeft het ontvangen
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beeld tot een bruikbaar formaat te vergrooten. Dat deze
vergrooting inderdaad noodzakelijk is, blijkt uit de vol
gende ^eenvoudige berekening. Wanneer de gaatjes elk
1 vierkante millimeter groot zijn, dan komen er zoo dertig
naast elkaar, die een baan beschrijven, dus zal de totale
beeldbreedte niet grooterj[zijn dan 30 mm of 3 cm.
Nu is de ver
houding tusschen breedte
en hoogte van
het beeld bij
het Baird-systeem 3 tot 7,
zoodat de to
tale hoogte
van het beeld
dan 7 cm
wordt. Wie
zich de moeite
neemt op pa
pier een recht
*
hoekje van 3 X
7 cm uit te
teekenen, die
Fig. 11. Synchronisatie inrichting.
zal moeten
toegeven, dat dit niet bijzonder groot is en zeker niet,
wanneer men nog op eenigen afstand daarvan moet kijken.
Doch nu komt de lens te hulp, bij de origineele Bairdontvangers zelfs een samengebouwd lenzenstelsel (fig. 10)
en wanneer dit voor de schijf geplaatst wordt, dan lijkt
het, alsof het beeld een afmeting heeft van circa 6X12
cm, dus een geschikter afmeting om op eenigen afstand
te bekijken. Intusschen zal in vele gevallen reeds kunnen
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worden volstaan met een enkele lens, mits op juisten
afstand ten opzichte van de schijf gemonteerd.
Met behulp van de hiervoor behandelde onderdeelen
is het mogelijk een Televisie-uitzending te ontvangen, al
zal men wel veel moeite hebben om de schijf zuiver gelijk
te doen loopen met die van de zender. Immers hoe

Fig. 12. De benoodigde onderdeelen voor een Televisie-apparaat.

goed de weerstand van de motor ook wordt afgesteld,
zal elke schommeling in het lichtnet, hoe gering ook,
invloed uitoefenen op de snelheid der motor. Teneinde
hieraan tegemoet te komen en als het ware automatisch
de motor gelijk te laten loopen met de zendmotor, (syn
chroon loopen) bevestigt men op het andere einde van
de as der motor, dus tegenover de kant waar de schijf
vastgeschroefd zit, een zoogenaamde sijnchronisatieinrichting (fig. 8 en ii) die tot taak heeft onregelmatig
heden in de snelheid te corrigeeren.
De Gorter, Televisie.
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Daar de constructie van dit onderdeel tamelijk lastig
is, hebben vooral in het begin vele amateurs zich be
holpen, door tijdens het draaien hun duim of vinger
tegen de motor-as te drukken en wanneer de snelheid
te groot werd, deze door sterker wrijving te reduceeren.
Hoewel primitief bleek het toch mogelijk op deze wijze
het beeld tamelijk goed vast te houden binnen het beeldraam. Op deze sijnchronisatie-inrichting komen wij bij
de constructie van de Televisie-ontvanger nog nader
terug.
IV.

CONSTRUCTIE VAN EEN TELEVISIEONTVANGER.
Wie de voorgaande hoofdstukken met aandacht heeft
doorgelezen, zal thans met eenige kennis van zaken er
toe over kunnen gaan, zelf een Televisie-ontvanger te
bouwen. Met* nadruk dient er echter op gewezen te wor
den, dat het uiterst gevaarlijk is om zoo maar direct
aan dit hoofdstuk te beginnen en het voorgaande te
verwaarloozen, omdat men dan in de eerste plaats dik
wijls niet weet, waarvoor iets dient en op de tweede plaats
de kans op vergissing veel en veel grooter is.
Allereerst wordt een aanvang gemaakt met de construc
tie van het houten geraamte, waar de diverse onderdeelen
straks op gemonteerd moeten worden. Wij nemen daartoe
een tweetal flinke klampen, 50 X 125 mm en elk 288 mm
lang (fig. 13). Deze beide klampen worden onderling met
elkaar verbonden door een tweetal stevige planken, elk
20 mm dik, en in de afmetingen van resp. 685 X 180 mm
en 685 X 70 mm. Deze worden door middel van houtschroeven zoodanig vastgeschroefd, dat er een opening
tusschen blijft van 38 mm. Op de grootste plank wórdt
nu precies in het midden een houten blok vastgezet,
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waarvan het niet mogelijk is de juiste afmetingen hier
aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het
fabrikaat motor, dat men zal gebruiken. Waar men zich
echter in alle gevallen aan kan houden is de raadgeving,
dit blok vooral niet te klein te nemen, doch flink stevig,
waardoor ongewenscht trillen tijdens het draaien van
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Fig. 13. Bovenaanzicht opstelling motor, schijf en neonlamp. (Zie ook fig. 14).

de motor wordt voorkomen. Ook voor de hoogte is
geen vaste maat aan te geven, doch dient men deze zoo
danig te nemen, dat wanneer de motor op het blok ge
monteerd is, het hart van de motoras zich op een hoogte
van 125 mm boven de plank bevindt terwijl het vrije
einde van de motor as, waarop dus later de schijf beves
tigd wordt, juist boven de 38 mm breede gleuf tusschen
de beide planken komt. De schijf draait dus door de gleuf
heen, waarmede wordt bereikt, dat in de eerste plaats
het geheel iets minder hoog wordt en op de tweede plaats de lampvoet voor de neonlamp niet op een speciale verhooging behoeft te worden gebouwd, doch direct op de •
stevige trillingsvrije plank. (fig. 14).
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Ongetwijfeld zal tot hiertoe de constructie geen enkele
moeilijkheid hebben opgeleverd, doch nu komen wij
zoo langzamerhand op het terrein, waar zich voetangels
en klemmen bevinden. Als volgend nummer staat name
lijk dë schijf op het programma. Wie niet op een paar
centen behoeft te kijken, die zal goed doen, met zich een

Fig. 14. Plaatsing der onderdeelen. (Zie ook fig. 13).

Televisieschijf kant en klaar aan te schaffen. Doch voor
velen zal die uitgaaf wat groot zijn, de totaal kosten wenschen zij zoo laag mogelijk te houden. Dus moeten zij
zich de schijf zelf vervaardigen. Anderen, wien de kosten
nu niet direct een onoverkomelijk bezwaar zijn, behooren
tot het ras der radio knutselaars en wenschen liefst zoo
veel mogelijk zelf te maken uit een oogpunt van experimenteeren. Vandaar dat wij thans de constructie van
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een goede schijf eens iets nader zullen bespreken.
Allereerst dan het materiaal, waarvan de schijf ver
vaardigd dient te worden. Denk hierover niet te lichtvaar
dig en tracht U zelf niet wijs te maken, dat het hiermede
of daarmede best zal gaan, want dergelijke besluiten
loopen gewoonlijk op een mislukking uit. De schijf moet
van een uiterst licht materiaal vervaardigd worden, hoe
lichter hoe beter. Immers wanneer die schijf op de
motor-as bevestigd is en deze op toeren draait, dan zal
de schijf gaan werken als vliegwiel. NuheeftdeTelevisiemotor slechts een betrekkelijk klein vermogen. Wat zal
dus het gevolg zijn wanneer de schijf te zwaar is en als
vliegwiel gaat werken? Stel dat de motor te snel draait,
dus sneller dan de zendmotor. In dit geval moet vergrooting der weerstand in de stroomleiding naar de motor
er voor zorgen, dat de motor zijn vaart mindert. Indien
de motor niet of slechts weinig belast is, zal een geringe
verandering in de stroomtoevoer direct een overeen
komstige verandering in de snelheid teweeg brengen.
Maar in het geval dat de schijf aan de zware kant is en
als vliegwiel dienst doet, zal die snelheidsverandering
niet direct optreden, doch eenigen "tijd later, bijv. een
halve of een heele minuut. Omgekeerd, wanneer de motor
te langzaam draait zal een verkleining der weerstand en
dus een vergrooting der stroomtoevoer niet direct ge
volgd worden door een verhooging der snelheid, omdat
de zware schijf een remmende werking uitoefent, welke
eerst moet worden overwonnen.
Hierdoor zou het instellen van de motor op de juiste
snelheid een groote moeilijkheid worden, waarmede heel
wat tijd gemoeid zou zijn. Doch er is nog een andere
reden om de schijf zoo licht en dus vanzelfsprekend ook
zoo dun mogelijk te maken. In de schijf moeten de 30
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gaatjes gemaakt worden die toch al niet al te groot zijn,
namelijk nog iets minder dan een millimeter in het vier
kant. Doordat deze gaatjes zoo klein zijn treedt er al
een aanmerkelijk lichtverlies op, hetgeen echter nog erger
zou worden, indien de schijf van te dik materiaal werd
vervaardigd, omdat dan de kleine gaatjes veranderen in
tunneltjes en er tevens nog kans zou bestaan op ongewenschte reflexen. Het is dus zaak om de schijf zoo licht
mogelijk te houden en daarom kan hiervoor het best
gebruikt worden heel dun alluminium of dun blik. Hierop
wordt met een scherp gepunt voorwerp een cirkel ge
krast met een straal van 254 mm (10 inch) en vervolgens
zuiver uitgeknipt. Nu moeten hierin allereerst de 30 gaten
worden aangebracht in spiraalvorm, een werkje, dat groote
nauwkeurigheid en geduld vereischt en van welks wel
slagen het straks af zal hangen of wij met de ontvanger
een goed beeld zullen kunnen ontvangen. Die kleine
gaatjes dienen in de allereerste plaats zuiver vierkant
te worden gemaakt en niet rond. Het voordeel van
vierkante gaatjes, tegenover ronde gaatjes is op de eerste
plaats, dat de vierkante gaatjes veel meer licht door
laten, terwijl zij op de tweede plaats beter op elkaar
aansluiten bij elke opvolgende baan die over het neon
lichtscherm getrokken wordt.
Er komen in totaal dertig gaatjes, dus wanneer wij ons
door elk gaatje een lijn getrokken denken vanuit het
middelpunt, dan, zal de geheele cirkel verdeeld worden
in totaal dertig' segmenten. De totale cirkel heeft 360
graden, waaruit dus direct volgt dat elk segment een hoek
heeft van 12 graden (fig. 15).
>v Met behulp van een goeden gradenboog zetten wij de
hoeken van 12 graden vanuit het middelpunt uit en trek
ken de stralen tot .aan de buitenzijde van de schijf. Ver-
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volgens trekken wij vanuit hetzelfde middelpunt een
tweede cirkel, ditmaal met een straal van 241,3 mm
(9 x/<l inch) en een derde cirkel met een straal van 215,9
mm (8^2 inch). Tusschen deze beide laatste getrokken
cirkels moet nu de spiraal van gaatjes worden aangebracht.
Hieruit volgt diis al direct, dat de breedte van het ont
vangen beeld 25,4
mm (1 inch) zal
worden. Wanneer
nu alle 30 gaatjes
precies eender
zouden zijn, zou
den wij door een 1
eenvoudig deelu:
sommetje de
I
breedte van elk '\
\ '
gaatje afzonder- .
1^5
&
lijk kunnen vin- ;
\
den. Daar wij ons j
echter tot taak ge- !
steld hebben de ;
Baird-schijf zoo •
getrouw mogelijk ^
na te maken, moe
Fig. 15. Het afteekenen der schij’f.
ten wij niet alle.
gaatjes precies vierkant maken, doch de drie eerste en de
drie laatste van de spiraal een eenigszins langwerpige
vorm geven. De afmetingen van deze gaatjes wordt .
1 X 0.8 mm hoog. De zes gaatjes hebben dus [een ge
zamenlijke breedte van 6 mm, zoodat er voor de andere
24 gaatjes in totaal nog 25.4— 6 is 19,4 mm overschiet. Dit
gedeeld door 24 is 0,8 mm per gaatje. De middelste 24
gaatjes van de spiraal worden dus 0.8 mm in het vierkant.

j
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Onwillekeurig zal men zich afvragen, welk nut he
heeft om van de 30 gaatjes de drie eerste en de drie laatst
grooter te maken dan de overige gaatjes. Het zal iede
duidelijk zijn, dat uit hoe kleiner puntjes het beeld op
gebouwd wordt, hoe duidelijker de details zullen worder
Nu is het ook bekend, en zij die aan fotografeere
doen zullen dit zelf meermalen ondervonden hebber
dat datgene, hetwelk zich in het midden bevindt, d
meeste aandacht tot zich trekt op een foto of plaatje
Zoo is het ook bij de Televisie. Het voornaamste bevinc
zich nagenoeg altijd midden in het beeld en de zijkante
zijn van minder belang. Daarom heeft men voor de zi
kanten iets grootere gaten gekozen, waardoor de weei
gave hier iets waziger wordt. Naar het midden toe wac
de gaatjes kleiner zijn, is een grootere scherpte waarneerr
baar, die vanzelfsprekend aan de duidelijkheid van h(
beeld ten goede komt.
Wanneer volgens de hierboven vermelde gegevens 1
werk gegaan wordt krijgt men een schijf, die gehe<
gelijk is aan de origineele Baird schijf. Niet genoeg ka
er echter de nadruk op worden gelegd, dat men met c
uiterste zorg tewerk moet gaan. Voor het afteekene
moet een zeer fijn gepunt voorwerp gebruikt worde;
waarmede uiterst dunne lijntjes gezet kunnen wordei
Bij afmetingen van 0.8 mm krijgt men door dikke lijne
al belangrijke afwijkingen en dit zou tot gevolg kunne,
hebben, dat de gaatjes niet zuiver naast elkaar komei
m.a.w. dat de door hen beschreven banen over de neor
licht-oppervlakte niet zuiver naast elkaar komen te lis
gen. Wanneer een gaatje ook maar een streep te ver g<
plaatst is vanaf het voorgaande gaatje, dan zal er tussche
de beide banen, welke die gaatjes beschrijven, steec
een stripje metaal blijven, dus ondoorzichtbaar, met a
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gevolg een zwarte streep door het beeld. Is daarentegen
de afstand te kort genomen, dan overlapt de eene baan
nog een gedeelte van de voorgaande baan, zoodat een
dubbele belichting veroorzaakt wordt en door het beeld
een lichte streep loopt, die minstens even hinderlijk is.
(fig. 16).
Wanneer alle gaatjes goed zuiver zijn aangebracht,
kunnen wij wederom onze
aandacht gaan wijden aan het
gewicht van de schijf. Er kan
namelijk heel wat overtollig
materiaal verwijderd worden,
zoodat wij inplaats van een
schijf een wiel krijgen met
spaken. Ook hierbij moet met
overleg te werk worden gegaan,
omdat er steeds voor moet
worden gezorgd, dat de schijf
uitgebalanceerd blijft, m.a.w.
dat deze in elke willekeurige
stand stil blijft staan, wanneer
eenmaal op de as bevestigd. Is
hier niet voor zorggedragen, Fig. 16. Foutief geplaatste gaatjes
dan Zal de schijf steeds op A en B te ver van elkaar (donkere
en C te dicht bij elkaar
een en hetzelfde punt naar streep) B (lichte
streep).

%
1

;

i

beneden draaien en zal dit een
ongunstige werking uitoefenen op het constant draaien
tijdens de ontvangst.
In de Bairdschijf bevinden zich een vijftal tamelijk
breede spaken. Uitvoerige proeven hebben echter aan
getoond, dat het beter is het aantal spaken iets grooter te
nemen, doch dan de breedte kleiner te maken.
Het zal den constructeur van de schijf namelijk al wel
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zijn opgevallen, dat deze alles behalve vlak gebleven is
en er tamelijk golvend uitziet.
Doordat de schijf echter tijdens de ontvangst met een
snelheid van 750 omwentelingen per minuut wordt ge
draaid, strekt deze zich zelf. Dit zelf strekken zal echter
veel vlotter verloopen, indien de spaken tamelijk smal
zijn, dan wanneer men breede spaken heeft.
Ten slotte moet dan nog het gat aangebracht worden
voor bevestiging op de motor-as. De juiste diameter van
dit gat hangt vanzelfsprekend af van de diameter der
motor-as. Men dient het gat zoo te maken, dat het precies
op de motor-as past.
Omtrent de wijze, waarop de schijf op de motor-as
bevestigd wordt, valt ook nog wel iets te zeggen., De
beste methode is m.i. wel die, welke ook toegepast wordt
bij de apparaten van de Fernseh A.G., een methode,
die tevens uiterst eenvoudig is. Op de motor-as wordt,
zoo dicht mogelijk bij het motorhuis een ring op de as
bevestigd met een diameter van circa 3 cm. Deze ring
‘ maakt men het eenvoudigst van metaal, omdat hij dan
op de as kan worden vastgesoldeerd. Vervolgens schuift
men over de as eén spiraalveer, dan een ebonieten ringetje
ook met diameter van 3 cm, dan de schijf, weer een ebo
nieten ringetje, weer een spiraal veertje en tot slot weer
een metalen ring, die eventueel vastgesoldeerd kan wor
den. Is men in de gelegenheid op het aseiride draad te
draaien, dan kan men de laatste ring er op vastschroeven,
hetgeen natuurlijk het voordeel geeft, dat men nog eens
makkelijk de schijf kan verwisselen voor een andere.
De schijf zit nu dus tusschen de beide ebonieten
schijfjes, die door de spiraalveer tj es tegen elkaar
aan gedrukt worden. Deze methode heeft het voordeel. dat zij bij het aanzetten van de motor eenig-
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zins dienst doet als een veerende koppeling, (fig. 17).
Het bevestigen van de schijf op de as is iets, waar
menigeen vluchtig overheen zal loopen, doch waarbij
even nagedacht moet worden, omdat men anders de
vreemdste resultaten krijgt.
De voorkant van de Televisie-ontvanger is die zijde,
waar zich de breedste plank bevindt, waarop de motor
gemonteerd is. De motor staat dus met de as, waarop
de schijf komt, van
ons af. De draairich
ting van de* as, en
dus ook van de schijf,
die er op bevestigd
wordt, moet zijn te
gengesteld aan de
richting van de wij
zers van een klok
(fig.9). Met de schijf Fig. 17. Wijze van bevestiging der schijf op

•«

in deze richting
de motoras*
draaiende nemen de lichtstippen hun baan dus over het ’
beeldvlak van beneden naar boven. M.a.w. het beeld wordt
opgebouwd van beneden naar boven. Wat zal nu het resul
taat zijn, indien de draairichting der schijf foutief is?
Dan zal datgene, wat aan de onderzijde moet komen,
juist aan}de bovenzijde weergegeven worden en wat
bovenaan behoorde te zijn, wordt beneden opgebouwd.
Het gevolg is dus, dat men een beeld krijgt, dat onderste
boven staat.
Doch alleen een juiste draairichting der schijf is niet
voldoende voor cm algeheele goede ontvangst. Men
kan nu namelijk de schijf toch nog op twee manieren op
de as bevestigen. De goede manier is, dat wanneer de
schijf langzaam draait in de juiste richting, het eerste
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gaatje van de spiraal verschijnt in de meest rechtsche
benedenhoek van het beeldraam en dus geheel aan de
rechterzijde de eerste lichtbaan vormt. Het daarop
• volgende gaatje bevindt zich dus links hiervan, zoodat
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Fig. 18. Televisie zend-apparatuur voor films.

de tweede baan ter linkerzijde van de eerste beschreven
wordt (fig. 9). Zoo wordt dus het beeld opgebouwd van
rechts naar links. Zit de schijf verkeerd gemonteerd,
dan krijgt men tot resultaat, dat het beeld opgebouwd
wordt uit lichtstrepen van links naar rechts. Bij een
gewone uitzending van een artist is dit nu niet zooheel
erg bezwaarlijk, doch lastiger wordt het, wanneer men
aan de zendzijde tekst uitzendt.
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Vervolgens kan worden overgegaan tot de montage
van de neonlamp. In de meeste gevallen zal gebruik
gemaakt worden van de Philips neonlamp, 'welke voorzien
is van een drietal pennen, waarvan er een als steunpen
dienst doet. Daar deze pennen op dezelfde afstandsver
houding zitten als van de gewone radiolamp, kan hiervoor
gebruik gemaakt worden van een gewoon lampvoetje,
zooals in het radiotoestel gebezigd wordt. Heeft men
een Duitsche neonlamp, fabrikaat Osram, dan heeft deze
een schroefhuls en moet een fitting als voor een gewone
lichtlamp gebruikt worden, terwijl de Engelsche neon
lampen voorzien zijn van een bajonetfitting. Deze uiteenloopende lampvoeten maken het naast elkaar uitprobeeren door den amateur tamelijk omslachtig, omdat
voor elk type een ander lampvoetje in de Televisor ge
monteerd moet worden.
De juiste opstelling van de lamp zal niet moeilijk vallen
aan de hand van fig. 14, waaruit blijkt, dat het midden
van de plaat, die zich in de lamp bevindt, op 125 mm boven
de grondplank moet komen, dus dezelfde hoogte als
de as van de motor, terwijl de afstand vanuit het midden
van de schijf 225 mm bedraagt.
Tot slot rest ons thans nog het aanbrengen van een
lens, of een compleet lenzenstelsel om het verkregen
beeld te vergrooten. De juiste opstelling hiervan is
afhankelijk van de gebruikte lens en zal men zonder
veel moeite tijdens de eerste proefnemingen proefonder
vindelijk kunnen vaststellen. Tot zoo lang moet men
dus met de definitieve bevestiging wachten, (fig. 19).
Wij moeten thans nog een oogenblik stil staan bij de
kwestie der synchronisatie. Wanneer motor van zender
en ontvanger van hetzelfde fabrikaat waren en op het
zelfde net aangesloten stonden, dan zou het doen loopen
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Fig. 19. Gemonteerde Televisie-ontvanger.

met gelijke snelheid weinig moeite veroorzaken. Dit is
echter geen van beiden het geval. Op de eerste plaats
is men in de keuze der motor eenigermate vrij en op de
tweede plaats is vanzelfsprekend het stroomnet niet dat
van Londen. Men heeft dus naar een oplossing moeten
zoeken. Zooals ik reeds eerder mededeelde zijn er ver
schillende amateurs, die aanvankelijk hun ongeduld niet
konden bedwingen en zonder een speciale inrichting de
schijf synchroon wisten te houden door met een vinger
de snelheid te regelen.
Onnoodig te vermelden, dat deze manier van ontvangen

t
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Fig. 20. Motor met synchronisatie inrichting (gedemonteerd).

nu juist niet de meest aangename is. De oplossing welke
Baird gevonden heeft voor dit vraagstuk is tamelijk een
voudig en voldoet in de practijk buitengewoon.
Aan de achterzijde van de motor is een ijzeren ring be
vestigd, waarbinnen 2 spoelen zijn opgesteld, 180 graden
van elkaar verwijderd, dus recht tegenover elkaar (fig.
8 en 20). Hiertusschen draait een wiel van ongehard staal
of weekijzer, dat op de motor-as bevestigd is en dat
voorzien is van evenveel tanden als er gaten zijn in de
Televisieschijf. De spoelen staan onderling in serie ge
schakeld en kunnen desgewenscht eveneens met de
neonlamp in serie geschakeld worden. De werking van
dit onderdeel van de ontvanger is buitengewoon een
voudig. Wanneer de schijf van de ontvanger met precies

si
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dezelfde snelheid ronddraait als de schijf van de zender,
zullen de tandjes de poolschoenen passeeren op een mo
ment, dat geen signaalstroom optreedt en er zal dus
geen enkele invloed uitgeoefend worden. Voor die stroomlooze momenten draagt de Televisiezender zelf zorg. Wat
zal er echter gebeuren, indien de ontvangschijf te snel
loopt. Dan zullen de tanden van het wiel zich voor de
poolschoenen bevinden gedurende de tijd, dat er wel
een signaalstroom
door de spoelen
L MP
gaat, zoodat op het
) -( wiel een aantrek
kende beweging
plaats vindt en de
s » \
snelheid hiermede
1_
dus wordt geremd.
Hierdoor wordt
dus automatisch de
■ST
t f
_______________
snelheid van de
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Fig. 21. Schakelschema van een televisie-ontvanger.

motor geregeld,

mits natuurlijk de
afwijking niet al te groot is. Omgekeerd, wanneer de
schijf te langzaam loopt zullen de poolschoenen een aan
trekkende werking op het rad uitoefenen en dus sneller
doen loopen.
Het tandwiel dient van zeer soliede constructie te zijn
en de opstelling ten opzichte van de beide poolschoenen
moet zoodanig zijn, dat het wiel juist vrij loopt. Immers
in dit geval zal de magneet de grootste invloed uitoefenen
op de tanden, zooveel, dat wanneer de motor uitgescha
keld wordt, deze onmiddellijk stopt. Het aantal windingen
op de spoelen is afhankelijk van de type neonlamp, welke
wordt gebruikt. In de meeste gevallen zal men kunnen
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Fig. 22. Baird Televisor, achterzijde. Rechts het bordje voor de aanslui
tingen, links de neonlamp.

volstaan met duizend windingen per spoel. Van grooten
invloed is ook het gewicht van de schijf en de motoronderdeelen, vandaar dat steeds zoo de nadruk is gelegd
op zoo licht mogelijk houden. Gewoonlijk wordt een
groote vaste condensator over de spoelen geschakeld,
teneinde storing te voorkomen.
De aansluiting der synchronisatie inrichting blijkt dui
delijk uit fig. 21 welke tevens de geheele schakeling der
televisor weergeeft. Men zal verstandig doen met de
aansluitingen voor neonlamp en synchronisatie-spoelen
De Gorter, Televisie.
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elk apart op een ebonieten bordje aan te brengen, opdat
men bij het aansluiten aan het radio-ontvangtoestel
diverse schakelingen kan uitprobeeren (fig. 22).
Ten slotte zal het aanbeveling verdienen het geheel
in te bouwen in een kast, omdat anders spoedig stof zich
in de kleine gaatjes van de schijf zal nestelen en op deze
wijze zwarte strepen in het beeld ontstaan.
V. DE AANSLUITING ACHTER HET RADIO
ONTVANGTOESTEL.
Vele constructeurs van het in het vorige hoofdstuk
beschreven Televisie-ontvangtoestel, zullen wel tevens
de constructeur zijn van hun eigen radio-ontvangtoestel
en als zoodanig in de gelegenheid zijn, dit toestel zoo
geschikt mogelijk te maken voor het beoogde doel, name
lijk ontvangst der Televisie-uitzendingen. Hoewel de
ontvangst uitstekend kan geschieden met de tegenwoordig
in den handel zijnde toestellen, is het toch wel vanzelf
sprekend, dat een ontvanger, speciaal voor het doel
geconstrueerd, toch nog wel een iets beter resultaat zal
geven.
Aan welke eischen moet het ontvangtoestel nu wel
voldoen? In de eerste plaats is de graad van selectiviteit
van veel belang. Tegenwoordig is er allerwege een streven
merkbaar om de selectiviteit tot het uiterste op te voeren,
waarbij dikwijls de kwaliteit van het ontvangene in het
gedrang komt, al hoort de oppervlakkige luisteraar dit
niet direct. Het menschelijk oor went zich nu eenmaal
spoedig aan een bepaalde weergave van de luidspreker
en ieder is er van overtuigd, dat zijn toestel absoluut
natuurgetrouw speelt. Wat is echter het gevaar van te
groote selectiviteit? Dat de zijbanden worden afgesneden.
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En al zal men dit nu niet direct hooren onze gezichts
organen laten zich niet spoedig bedriegen en wat aan
het oor ontsnapt, zal het oog zeer zeker ontdekken. Men
zal dus het meeste baat hebben met een toestel, dat niet
al te selectief is, al moet natuurlijk niet van het eene
uiterste in het andere gevallen worden, omdat men dan
zeker weer storingen van andere stations krijgt, die het
beeld zullen bederven.
Als detector verdient de plaat detectie de voorkeur,
hoewel deze iets minder gevoelig is dan rooster detectie.
En vervolgens komt dan het .versterkergedeelte aan de
beurt, waaraan voor de Televisie al bijzonder hooge
eischen gesteld worden. De versterker kan eigenlijk niet
goed genoeg zijn en daarom verdient weerstand-versterking zeker de voorkeur boven transformatorversterking, die, hoe gering ook, toch dikwijls nog wel iets
vervorming geeft.
In de allerlaatste trap zal het ten slotte aanbeveling
verdienen een krachtige eindlamp te plaatsen, teneinde
over een krachtig signaal te kunnen beschikken om de
neonlamp te beïnvloeden.
Na deze bemerkingen omtrent het te gebruiken radioapparaat kan de verbinding tusschen ontvanger en Televisor wat nader beschouwd worden. De allereenvoudigste
oplossing is wel, om de neonlamp en de synchronisatie
spoeltjes in serie te schakelen in de plaatkring van de
eindlamp (fig. 23A). Deze methode voldoet vrij goed,
mits er maar voor gezorgd wordt, dat er altijd voldoende
spanning is om de neonlamp te laten oplichten. Deze
spanning is aan de hooge kant, gewoonlijk minstens 200
volt, afhankelijk van het fabrikaat. Men dient hierbij
ook rekening te houden met de spanningsval, welke er
optreedt tusschen de electroden van de neonlamp en
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welke ook nog ongeveer 40 a 60 volt zal bedragen.
Met de normale plaatstroomapparaten zal het in den
regel niet mogelijk zijn een dergelijke hooge spanning
van 260 volt te halen, zoodat men dan genoodzaakt zal
zijn een speciaal zwaar plaatstroomapparaat voor dit doel
te vervaardigen.
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Fig. 23. Eenige aansluit methoden.

Een andere schakelmethode is tusschen ontvanger en
Televisor een transformator 1 op 1 aan te brengen en
voor de Televisor een aparte voeding te nemen, welke kan
volstaan met een der hedendaagsche normale plaatstroom
apparaten, welke berekend zijn op een krachtige eindlamp
van circa 200 volt. Daar dit apparaat hier alleen dienst
behoeft te doen voor de neonlamp en niet voor de radiolampen in het ontvangapparaat zal men hieraan ruim
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voldoende hebben. Door een klem van de spoeltjes te
verbinden met een klem van de neonlamp, worden deze
in serie geschakeld. De andere klem van de lamp gaat
naar de secundaire winding van de transformator, de
overblijvende klem spoeltjes wordt verbonden met plus
hoogspanning 200 volt en het vrije einde der secundaire
winding van de transformator gaat naar min 200 volt
hoogspanning. (Zie fig. 23B.)
In vele gevallen zullen de hedendaagsche toestellen
reeds voorzien zijn van een ingebouwden uitgangstransformator en in dit geval wordt de schakeling eenvoudig
als in fig 23C.
In al deze gevallen staan neonlamp en synchronisatieinrichting in serie geschakeld. Beter is het natuurlijk
om zoowel neonlamp als spoeltjes elk apart de signaalstroompjes toe te voeren, hetgeen dus neerkomt op ge
scheiden voeding. Men kan dit bereiken door in het
toestel een tweede eindlamp bij te bouwen, zoodat men
de schakeling krijgt als in fig. 23D.
Vanzelfsprekend is deze manier alleen toe te passen
op eigen vervaardigde toestellen en gaat zulks niet bij
handelsapparaten, waarbij alle beschikbare ruimte ge
woonlijk is ingenomen. In een dergelijk geval kan men
echter de neonlamp normaal verbinden met de radioontvanger op een der hier aangegeven methoden en voor
de synchronisatie-inrichting nog een speciaal eenlamps. versterkertje tusschenvoegen. Dit heeft o.m. het voor
deel, dat het signaal, hetwelk door de synchronisatie
loopt, nog iets sterker is dan dat, hetwelk door de neonkring gaat. Verder heeft men het dan in de hand, zoo
noodig het neonsignaal te verzwakken, terwijl de sterkte
van de stroom, die door de synchronisatie inrichting loopt
ongewijzigd blijft. Immers, wanneer synchronisatie en
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lamp in serie staan en men gaat om de een of andere
reden het signaal verzwakken, dan zal de synchronisatie
inrichting niet meer zoo goed pakken, met het gevolg,
dat de motor harder of zachter gaat draaien en dus het
beeld niet meer rustig blijft staan.
VI. DE BEDIENING VAN HET TELEVISIEAPPARAAT.
Wanneer men met de constructie van het Televisieapparaat gereed gekomen is, zal men met ongeduld
uitzien naar de eerstkomende Televisie-uitzending, ten
einde met de practische proefnemingen te beginnen. Van
te voren echter hebben wij ongetwijfeld de Televisor al
eens aangesloten achter het radiotoestel en gekeken naar
een muziekuitzending. Dit klinkt misschien erg vreemd,
doch inderdaad is het mogelijk, naar een muziekuitzen
ding te kijken. Wie opmerkzaam het lichtvlak gadeslaat,
zal tot de conclusie komen, dat een bepaalde toon telkens
weer met eenzelfde figuur wordt weergegeven. Eigenaar
dig is ook de ontvangst van twee stations, die elkaar
zoodanig storen, dat zij een interferentie toon in den
luidspreker ten gehoore brengen. Op het beeldvlak zal
men dan een afscherming van heel kleine ruitjes waar
nemen, een miniatuur dambord, witte en zwarte vakjes.
Treft men het, dat het station dat het Televisiesignaal
uitzendt op deze wijze gestoord wordt, dan ziet men over
het geheele beeld dit dambord, wat natuurlijk erg hin
derlijk is. Men dient ook even te probeeren, of er op
het lichtscherm stippen en strepen waar te nemen zijn,
wanneer het radiotoestel niet op een station staat afge
stemd, doch wel op de rand van genereeren is gebracht,
dus in de toestand van uiterste gevoeligheid. Indien
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alles in orde is, mag men alleen een egaal verlicht vlak
waarnemen. Ziet men daarentegen stippen en strepen
er door, dan zal in de meeste gevallen de motor de schul
dige zijn en storing veroorzaken. Bij wijze van voorzorg
is het steeds aan te raden in de leiding van motor naar
lichtnet een storings__
filter
aan te
brengen.
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iets gewijzigde schijf Fig. 24. Mr. Strudwick een bekend Cricketer
geeft demonstraties voor de Bairdnoodig is, doch vooral
Televisie-zender.

1

I

omdat de Engelsche
uitzendingen hier veel beter te ontvangen zijn dan de
Duitsche uitzendingen. Londen zendt iederen morgen
uit van 11.20 tot 11.50 dus gedurende een half uur en
voorts op Dinsdag en Vrijdagavond van 00.20 tot'00.50.
De Televisie-signalen werden uitgezonden door Londen
Regional op een golflengte van 356,3 M. De bijbehoorende spraak wordt uitgezonden door Londen National op
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golflengte 261,3 M. Voor de beginner is het aan te be
velen de eerste keeren alleen het Televisie-signaal te
ontvangen en de bijbehoorende spraak en muziek voorloopig achterwege te laten. In dit geval zal men het ont
vangen beeld meer critisch beschouwen en er een zuiver
der oordeel over kunnen vellen.
Ongeveer een kwartier voor de aanvang begint men
met het toestel zuiver af te stemmen op het Televisiezendstation, dat dan nog muziek zal geven. Wanneer
het nog slechts 5 minuten voor den aanvang der uitzen
ding is, laat men de Televisiemotor vast draaien, opdat
deze op toeren kan komen, onderwijl de luidspreker
steeds ingeschakeld blijft.
Dan komt de aankondiging en even later komt het
eigenaardige geluid uit de luidspreker, dat wij allen
ongetwijfeld wel eens eerder gehoord hebben wanneer
wij toevallig een Televisie-uitzending afstemden. Met de
volume regelaar brengen we de sterkte op flinke kamersterkte, doch niet al te overdreven en schakelen dan ovei
van luidspreker opTeleviesieapparaat. Onmiddellijk zuller
zich nu op het lichtvlak strepen vertoonen, die zich ir
schuine richting naar beneden of naar boven bewegen
Nu dient men de snelheid van de motor te wijziger
door middel van de variable weerstand die in de stroomleiding is opgenomen en wel zoodanig, dat de lijnen ir
horizontale richting komen. Is men hier eenmaal ir
geslaagd en schieten nu de horizontale lijnen met eenig(
snelheid in opwaartsche richting, dan is dit een bewijs
dat de snelheid nog te groot is en nog iets geminderc
moet worden. Dit moet men voorzichtig en geleidelij]
doen, omdat anders al spoedig te veel weerstand inge
schakeld wordt en dan de motor te langzaam zou gaai
draaien. Ten slotte zal er een toestand intreden, waarbi
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aan de boven- en onderzijde van het lichtvlak een streep
waarneembaar zal zijn, die zachtjes op en neer schommelt
over een breedte van ongeveer i mm. Is de schommeling
grooter, dan zullen in de meeste gevallen de strepen weer

Fig. 25. Hoe de demonstraties van Mr. Strudwick op het
televisie scherm verschijnen.

aan het loopen gaan en moet opnieuw afgeregeld worden.
Tusschen deze beide strepen nu moet zich het beeld
vertoonen. Heeft men de terugkoppeling tamelijk ver
ingedraaid van het ontvangtoestel, zoodat men dus zeer
sterk ontvangt, dan zal men op het vlak zware donkere
vlekken zien, die misschien in omtrek de vorm hebben
van een hoofd. Men dient dan de terugkoppeling te
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verminderen, en onmiddellijk wordt dan het beeldveld
helderder en zal men duidelijker een gelaat of wat er op
dat moment uitgezonden wordt, onderscheiden.
Intusschen moet men niet denken, dat men zoo direct
het beeld precies in het midden van het lichtvlak zal
ontvangen en dat dit direct goed duidelijk is. In de aller
eerste plaats is de kans zeer groot, dat men in plaats van
een gewoon beeld een negatief beeld ontvangt, m.a.w.
alles wat in werkelijkheid wit is, lijkt zwart en wat donker
is lijkt wit. Hetzelfde dus als bij een negatief van een foto,
waarvan het positief afgedrukt wordt. Indien men een
toestel met weerstand versterking heeft, dan is de eenige
methode om een juist beeld te krijgen, een trap weerstand
versterking toe te voegen, of uit te schakelen. Heeft men
daarentegen transformator versterking, dan kan men het
euvel al opheffen, door eenvoudig van de laatste trans
formator de verbindingen aan de primaire winding om
te wisselen. Dit verschijnsel treedt natuurlijk bij ontvangst
van muziek ook op, doch ons oor merkt geen verschil
tusschen positieve en negatieve muziek. Het oog laat zich
echter niet bedriegen.
Ook de plaats van het beeld in het raam zal in vele
gevallen niet juist zijn. Al draait de schijf met precies
dezelfde snelheid als de zendschijf, daarom kan de
stand ten opzichte ervan wel anders zijn. M.a.w. als
aan de zendzijde het eerste gaatje van de spiraal zijn baan
beschrijft, dan is aan de ontvangzijde bijv. juist gaatje
no. 16 voor de neonlamp.
Aan de ontvangzijde bouwt het beeld zich dus halver
wege op, met als gevolg dat het beeld in tweeën gesplitst
is. In dit geval moet voorzichtig de snelheid der motor
iets gewijzigd worden. Maakt men de snelheid grooter
dan zal het beeld naar boven wegloopen. Eiken keer
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dat het beeld eenmaal opschuift, verplaatst het zich ook
een lichtbaan naar links. Wanneer dit in het hier aan
gehaalde geval 16 maal heeft plaats gevonden, zal het
beeld goed in het beeldraam verschijnen.
Fading is ook iets, dat de beste Televisie-uitzending
kan bederven. Daarbij komt, dat door de verzwakking
van het signaal de synchronisatie inrichting dikwijls niet
meer voldoende functioneert en dus de snelheid opnieuw
moet worden bijgeregeld. Eigenaardige verschijnselen
kunnen zich ook voordoen tijdens normale ontvangst,
zooals bijv. dubbele beelden. In dit geval ziet men boven
het oorspronkelijke beeld van de artist een tweede beeld
flauw opkomen. Soms wordt dit erg duidelijk, terwijl het
oorspronkelijke beeld wegvaagt. Dit duurt zoo even,
waarna het tweede beeld weer verdwijnt en het oorspron
kelijke weer in goede sterkte zichtbaar wordt. Vermoe
delijk zijn deze echobeelden een gevolg van dubbele
ontvangst, namelijk via een grondgolf en via een door
de heavyside laag teruggekaatst signaal.
Tijdens de eerste proefneming zal men ook goed doen
eens uitvoerig te experimenteeren met de juiste instelling
der negatieve roosterspanning in het omroeptoestel,
omdat ook hierop het beeld zeer sterk reageert.
Doordat de Engelsche uitzendingen nog maar betrek
kelijk gering in aantal zijn en slechts een half uurtje
duren zal men elke gelegenheid willen benutten om
Televisie-proeven te nemen en zoodoende ook uitluisteren
naar de Duitsche uitzendingen. Doch hoewel dit met
het hier beschreven apparaat wel gaat, zijn er toch enkele
wijzigingen noodig voor goede resultaten, welke U in
het volgende hoofdstuk kunt vinden.
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VII. ANDERE SYSTEMEN.
Naast de uitzendingen vanuit Londen komen voor de
Nederlandsche Televisie-amateur ook in aanmerking de
uitzendingen vanuit Duitschland. Daar heeft men voor
deze uitzendingen een speciaal station ingericht en wel
het zendstation Witzleben bij Berlijn. Dit station heeft
een energie van 1.7 KW en werkt op een golflengte van
419 M. Het aan
tal uren dat ge
zonden wordt is
grooter dan in
Engeland en wel
alle werkdagen
N
behalve Zater
dag van T2.20
"it*
tot 12.50. Voorts
Maandag,
Woensdag en
Vrijdagmorgen
van 08.20 tot
'JoGArrt
Of t Of
09.20 en Zater
dagnacht na 12
uur. Ook op Vrij
dagnacht, na af
Fig. 26. Schijf voor Duitsche Televisie-uitzending.
loop der Duitsche muziekprogramma’s kan men deze zender dikwijls
hooren. De Duitsche uitzendingen zijn zgn. stomme
uitzendingen, omdat niet gelijktijdig de spraak wordt
uitgezonden. Ook zal men meestal uitzendingen van
films hebben en niet van levende personen.
Hoewel in Duitschland het Baird-systeem gekozen is,
heeft men hierin toch eenige wijzigingen aangebracht.
Het aantal gaten is hetzelfde, dus ook 30 in spiraalvorm,

*

** f

}

ANDERE SYSTEMEN

61

doch het beeldformaat is nu 4 breed bij 3 hoog, zoodat
dit meer rechthoekig wordt in tegenstelling met het
langwerpige formaat van Baird. Ook verschijnt het beeld
niet aan de rechterzijde van het apparaat, doch bovenaan
in het midden. De lichtstrepen, waaruit het beeld opge
bouwd wordt, be
wegen dus niet in
verticale richting,
u
doch in horizon
tale richtng. Hier
g
uit volgt dus, dat
neonlamp en lens
4
aan de bovenzijde
moeten worden
opgesteld. De ge
wijzigde verhou
ding van beeldfor
maat is ook oor
zaak, dat de schijf
andere afmetin
gen vraagt (hg.
26). Het verdient
dan ook aanbeve
ling een schijf te
maken voor elk.
Het zal velen
opgevallen zijn, Fig. 27. Karolus-Telefunken Televisie-ontvanger.
dat de schijf oor
zaak is, dat hetTelevisie-apparaat tamelijk omvangrijk wordt.
Men heeft getracht hieraan tegemoet te komen, door de
schijf te vervangen door een ronddraaiende trommel,
waarbinnen de neonlamp werd opgesteld en langs welks
omtrek de gaten nu in schuine lijn werden aangebracht,
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hetwelk natuurlijk hetzelfde resultaat heeft en daarnaast
nog het voordeel, dat de beschreven lichtbanen, die bij
de schijf steeds een weinig gebogen zijn, nu recht worden.
Een zeer bekend Duitsch Televisie systeem is voorts dat
van Karolus Telefunken, dat ook uitstekende resultaten
oplevert. Hier
bij maakt men
geen gebruik
van schijven
,-.y
met gaatjes,
l»
doch van een
spiegelrad,
waarvan de
spiegeltjes,
welke op de
omtrek zijn
aangebracht
elk onder een
andere hoek
staan, zoodat
een eropvallende lichtstraal
telkens onder
een andere
hoek
wordt te
Fig. 28. Voor de Telefunken Televisie-zender.
ruggekaatst,
doch ook weer zoodanig, dat elke volgende baan pre
cies naast de voorgaande baan komt. Hiermede is
het mogelijk ontvangst te verkrijgen op een schermpje
van 30X30 cm, doch de prijs der apparaten is te duur
voor fabricatie op grooten schaal (fig. 27).
Verder worden momenteel in Duitschland en ook elders
proeven genomen met de cathode straal, een geheel
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afwijkend systeem, dat echter ook tamelijk kostbaar is
en als zoodanig voor den amateur buiten beschouwing
blijft.
Evenals op nagenoeg alle gebied is ook op Televisie
gebied Amerika het verst vooruit. Daar toch treft men
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Fig. 29. 3 Zone systeem van Baird voor groote-beelden.

reeds een zeer groot aantal stations aan, die uitsluitend
Televisie-uitzendingen geven gedurende den geheelen
avond. Hoewel in principe hier ook weer gebruik gemaakt
wordt van het Baird-systeem, dus de schijf met gaatjes,
heeft men hier het aantal gaatjes op 48 vastgesteld, waar
door men een fijner raster heeft verkregen, hetgeen
natuurlijk het beeld aan détail rijkdom ten goede komt.
De pionier voor de Televisie in Amerika is wel Jenkins,
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die een der beste Amerikaansche stations beheert. Ook
hier echter worden veel films uitgezonden, doch daar
naast soms ook heele tooneelstukken.
Allerwege in Televisie kringen bemerkt men het stre'ven om het mogelijk te maken grootere beelden te
ontvangen en zoodoende is men er zoowel in Engeland
als in Amerika in geslaagd om beelden te krijgen op een
scherm van i X i Meter en zelfs nog grooter (fig. 29). De
hierbij gebezigde systemen liggen echter buiten het bereik
van den amateur, zoodat een volledige omschrijving, mede
met het oog op de omvang van dit werkje, achterwege
moet blijven. Waar echter wel de aandacht op gevestigd
moet worden is het feit dat vooral ook den laatsten tijd
veel proefnemingen plaats vinden op ultra korte golven.
Het is zelfs niet uitgesloten, dat in de toekomst de Tele
visie zich op dit korte golvengebied zal uitbreiden.
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