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VOORBERICHT

In dit boek worden de grondslagen van de kleurentelevisietechniek be
schreven voor zover dit voor een goed begrip van de ontvangerschakelingen
nodig is. In de eerste helft wordt, naast de driekleurentheorie, de overdrachtstechniek aan de zenderzijde vanaf de opnamecamera tot aan het
complete zendersignaal behandeld, terwijl in de tweede helft in omgekeerde
volgorde de terugwinning en weergave van de kleureninformatie in de ont
vanger worden verklaard.
Er wordt van uitgegaan dat men zich reeds met de zwart/wit-televisietechniek vertrouwd heeft gemaakt. Het boek richt zich dan ook tot elke
televisietechnicus die met kleurentelevisie-ontvangers te maken krijgt,
speciaal tot die grote groep van service-technici die kleurentelevisie-ont
vangers moeten repareren.
De landen die reeds lange tijd kleurentelevisie-uitzendingen verzorgen,
hetzij geregeld dan wel voor experimentele doeleinden, gebruiken, soms met
geringe wijzigingen, de Amerikaanse NTSC-kleurentelevisienorm. In
Midden-Europa heeft zich een vrij grote landengroep gevormd die de PALnorm heeft ingevoerd, terwijl een tweede groep aan het SECAM-systeem de
voorkeur geeft. Gebaseerd op de kwadratuurmodulatie worden in het bestek
van dit boek de wezenlijke kenmerken van de NTSC- en PAL-kleurendraaggolf beschreven. Een hoofdstuk is gewijd aan het vrij van fazefouten terug
winnen van de kleureninformatie door middel van een vertragingslijn, de
vorming van de elektrische gemiddelde waarde en de compensatie van
kwadratuurfouten. Ook wordt in het kort het SECAM-systeem besproken.
In verband met de kleurdekkingsproblemen van de 90°-schaduwmaskerbuis wordt ingegaan op de rastercorrectie met een transductor, een gematrixte convergentieschakeling en het gelijkmaken van de beeldbuiskarak
teristieken door middel van VDR-tegenkoppehng.
Bij de behandeling van kleurenbalkenspanningen voor testdoeleinden is
een hoofdstuk aan het principe van het regenboogsignaal gewijd, daar dit
signaal zich ondanks zijn grote eenvoud zeer goed leent voor alle servicemetingen en instellingen.
De schrijver gelooft, dat de zeker niet eenvoudige problemen die zich bij

de kleurentelevisie-ontvangerservice voordoen, slechts door intensieve
scholing, gericht op de noodzakelijke kennis van de grondslagen der kleurentelevisie-techniek kunnen worden opgelost. Hopelijk zullen de suggesties en
uiteenzettingen in dit boek daartoe bijdragen.
W. Hartwich
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HOOFDSTUK I

KLEUR EN KLEURWAARNEMING
Overzicht

Eerst wordt het wezen van de kleur en de kleurwaarneming door het mense
lijk oog verklaard. Hierbij worden de spectrale samenstelling van het zon
licht en de methode van additieve kleurmenging duidelijk gemaakt. Na
bespreking van de ooggevoeligheid en van het oplossend vermogen van het
menselijk oog volgt dan het principe van de 3-kleurentheorie. Door middel
van internationaal vastgelegde punten komt men tot de voorstelling van de
standaard-kleurendriehoek. Bij een geschikte keuze van drie primaire
kleuren kan men door een driedimensionale samenvoeging bijna alle in de
natuur voorkomende kleuren reproduceren. De ruimtelijke voorstelling van
de kleurendriehoek voert daarbij tot de vorming van de begrippen: kleur
tint, verzadiging en helderheid.

1.1. Het natuurlijke licht
Wil men het wezen van de kleur leren kennen, dan moet men zich eerst
bezighouden met het zonlicht, waarop het principe van alle optische waar
nemingen is gebaseerd. Het is bekend dat het door de zon uitgestraalde
„witte” licht een elektromagnetische straling is. Onderzoekt men dit licht
dan stelt men vast, dat deze straling niet uit één enkele golflengte bestaat,
maar een gehele frequentieband omvat. Deze frequentieband strekt zich uit
van ongeveer 3,8 • 1014 tot 7,9 • 1014 Hz.
De grenzen van het zichtbare lichtgebied zijn daarbij niet precies te defi
niëren, daar het menselijk oog in de beide grensgebieden relatieve verschil
len niet alleen slechts zeer zwak waarneemt, maar ook de gevoeligheid van de
ogen bij de mensen onderling vrij grote verschillen vertoont. Vergelijkt men
het licht als elektromagnetische straling met andere soorten van straling dan
ziet men, dat bijv, in het frequentiegebied van ongeveer 105 Hz voor de
AM-omroep tot aan 1025 Hz voor de kosmische stralen, slechts een zeer
smal bandje door het zichtbare licht in beslag wordt genomen. In fig. 1.1.1
is dit afgebeeld.
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Daar het zichtbare licht uit een hele frequentieband bestaat, zal men direct
vermoeden dat er verschillende componenten moeten zijn. Dit kan men be
wijzen door het zonlicht bijv, door een kristalrooster of prisma te sturen.
In het kristalrooster, resp. het prisma, vindt straalbreking plaats die afhan
kelijk is van de golflengte van het licht, zodat de verschillende in het zon
licht aanwezige componenten ook verschillende brekingshoeken vertonen.
Op deze wijze wordt de algemeen bekende splitsing van het zonlicht in de
verschillende regenboogkleuren verkregen.

Radio

Zonlicht

Radar
Telwisi»

w1
I

Infraroocf

Ultra-violet

Gamma-en
röntgenstralen

1.2°

Kosmische
stralen

■.><

(Hz)

Fig. 1.1.1. Het spectrum van elektromagnetische straling.

Uit fig. 1.1.2 (blz. 7) is te zien, dat het zonlicht zich splitst in de kleuren
rood, oranje, geel, groen, blauw en violet. Iedere component die zich door
een bepaalde kleurtint onderscheidt, heeft een bij deze kleurtint behorende
golflengte. Men spreekt in dit geval van de zogenaamde spectrale kleuren.
In een frequentieschaal ondergebracht, wordt voor het zonlicht de ver
deling volgens fig. 1.1.3 verkregen.
De spectrale kleuren van het zonlicht lopen van
3.8 ■ 1014 Hz, de rode kleurtint, tot aan
7.9 • 1014 Hz, het violet.

Ultra
violet

Violet

380 600
7,9 1014

Groen

Blauw

500

Geel

Oranje

600

Rood

700

Infra
rood
A ------------ *7°
780 nm
f -<------------ 3,8 10114 Hz

Fig. 1.1.3. Spectrale kleuren van het zonlicht.
Beneden 3,8 • 1014 Hz ligt het gebied der infrarode straling en boven
7,9-1014 Hz begint de ultraviolette straling. Bij deze grenzen eindigt het
gezichtsvermogen van het menselijk oog. Zeer dikwijls wordt ter aanduiding
van de spectrale kleuren niet de bijbehorende frequentie, maar de overeen
komstige golflengte aangegeven. Het spectrale bereik van het zonlicht loopt
dan van rood met 780 nm tot aan violet met 380 nm. In plaats van de bena-
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ming nanometer (10‘9 m) bestaat ook de oudere aanduiding milli-micrometer (mp) of wordt ook wel de eenheid Sngström (10‘10 m) gebruikt.
Als eerste belangrijke feit werd vastgesteld, dat het door het oog als „wit”
ondervonden zonlicht niet een enkelvoudige straling is, maar uit een bundel van
spectrale kleuren is samengesteld. Men moet dus ook omgekeerd bij een ge
schikte keuze uit verschillende deelkleuren wit licht kunnen verkrijgen. Een
eenvoudige proef maakt dit duidelijk, wanneer bijv, de door prisma-straalbreking ontstane regenboogkleuren op omgekeerde wijze weer door een
prisma worden gevoerd. Dan ontstaat na deze tweede straalbreking weer het
oorspronkelijke witte licht. Dit is in fig. 1.1.4 (blz. 7) afgebeeld.
Men kan dus door menging van verschillende kleurcomponenten wit licht
verkrijgen. Onderzoekt men deze mogelijkheden van kleurmenging dan
constateert men, dat wit licht niet alleen uit de som van de reeds bekende
regenboogkleuren kan worden verkregen, maar ook, door menging, uit
zeer veel andere kleurencombinaties. Vindt deze menging plaats zoals bijv,
bij de kleurentelevisie, namelijk door het over elkaar projecteren van licht
bronnen, dan spreekt men van additieve kleurmenging in tegenstelling tot de
subtractieve menging, die bijv, bij het maken van verf wordt toegepast.

1.2. Kleurgewaarwordingen in het oog

Nadat men het licht als een elektromagnetische straling met een bepaalde

N’X.'
.Lens

Staafjes |
Kegeltjes ƒ

' /Gezichts/zenuw
' naar de
hersenen

Fig. 1.2.1. Doorsnede van het oog.
bandbreedte heeft leren kennen, moet men zich nu eerst met het menselijk
oog gaan bezighouden om te zien, hoe de verschillende kleurgewaarwor
dingen ontstaan. Bekend is de algemene opbouw van het oog, zoals deze in
fig. 1.2.1 is afgebeeld.
Aan de voorzijde van het bij benadering bolvormige ooglichaam bevindt
zich in het midden het doorzichtige hoornvlies en daarachter de iris met de

4

KLEUR EN KLEURWAARNEMING

[I

pupil en de ooglens. Het inwendige van het oog bestaat uit een gelei-achtige
massa, die door het netvlies wordt omsloten. Van dit netvlies lopen ver
bindingen naar de gezichtszenuw, die de lichtprikkels aan het gezichtscentrum van de hersenen doorgeeft. De eigenlijke lichtindrukken ontstaan
op het netvlies, waarop alle voorwerpen, die men bekijkt, optisch scherp
worden afgebeeld. De lichtgevoelige organen, die zich op het netvlies be
vinden, zijn essentieel voor de gezichtsindrukken.
Bij deze organen gaat het om twee grote groepen, namelijk de zogenaamde
„staafjes” en de „kegeltjes”. Het belangrijkste verschil tussen staafjes en
kegeltjes bestaat hierin, dat men met de staafjes alleen helderheidsindrukken
waarneemt, dus alle voorwerpen zwart/wit ziet, terwijl de kegeltjes kleurgevoelig zijn. In totaal bevinden zich op het netvlies meer dan honderd
miljoen staafjes en vijf tot tien miljoen kegeltjes, waarbij hoofdzakelijk
telkens één van beide groepen werkzaam is. Indien veel licht op het netvlies
valt, komen de kegeltjes te voorschijn en trekken de staafjes zich in het net
vlies terug. In dit geval kan men dus met de kegeltjes kleurindrukken waar
nemen en onderscheiden. Valt daarentegen weinig licht op het netvlies, dan
gedragen zich de staafjes en kegeltjes omgekeerd, d.w.z. de staafjes komen
tevoorschijn en de kegeltjes trekken zich in het netvlies terug. In dit geval,
dus bij lage helderheid, ziet men vrijwel alleen met de staafjes en kan men
geen kleuren meer onderscheiden. Hiermee wordt duidelijk, waarom in het
donker alle voorwerpen grijs lijken te zijn. Om kleuren goed te kunnen waar
nemen is dus voldoende helderheid nodig. Dit blijkt tevens uit het feit, dat
de staafjes 10 000 maal lichtgevoeliger zijn dan de kegeltjes.
Wanneer de lichtgevoelige organen van het netvlies door invallend licht
worden getroffen begint een fotochemisch proces. Het zgn. rodopsine, een
verbinding tussen eiwit en kleurstof, degenereert hierbij, zodat tussen het
eiwit en de kleurstof een splitsing tot stand komt. Door deze verandering
ontstaat een prikkeling van de gezichtszenuw, die in het gezichtscentrum van
de hersenen de gezichtsgewaarwording teweegbrengt. Gedurende de tijd
dat de lichtgevoelige organen van het netvlies buiten werking zijn, wordt het
rodopsine geregenereerd, d.w.z. dat het weer uit het eiwit en de kleurstof
wordt opgebouwd. Aangezien hiervoor een bepaalde tijd nodig is, kan men
bijv, na een plotselinge verandering van de helderheid pas weer normaal
zien na deze regeneratie van het rodopsine.
Daar het menselijk oog enige miljoenen kleurschakeringen kan waar
nemen, zou het een zeer groot aantal kegeltjes moeten bevatten, indien voor
elke kleur een apart groepje kegeltjes noodzakelijk zou zijn. Reeds bij
Young en Helmholtz bestond het vermoeden dat er slechts drie verschillende
groepen kegeltjes bestaan, die door prikkels, die onderling in sterkte ver-
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schillen, alle indrukken voor de verschillende kleurwaarnemingen opwekken.
Ondanks intensieve en nauwkeurige onderzoekingen van het menselijk oog
slaagden pas in 1964 Walt en McNichol erin, deze drie kegeltjesgroepen op
experimentele wijze aan te tonen. De eerste groep is maximaal gevoelig in
het blauwe kleurgebied; de tweede groep in het groene kleurgebied en de
derde groep in het gebied van de rode kleuren.
In fig. 1.2.4 (blz. 7) wordt het schema van het netvlies met de staafjes
(grijs) en de kegeltjesgroepen (rood, groen en blauw) weergegeven. Deze
staafjes en kegeltjes zijn verbonden met ganglioncellen, die de zeer complexe
gezichtsindrukken aan de vezels van de gezichtszenuw toevoeren.
1001--------------- —

100

80

60-

40

20

400

500

--------- »-nm

600

Fig. 1.2.2. Gevoeligheidskrommen
voor de kleurgewaarwording.

700

400

500 ---------fc-nm

600

700

Fig. 1.2.3.
Spectrale gevoeligheidskromme.

In fig. 1.2.2 zijn de drie gevoeligheidskrommen voor de kleurgewaarwordingen afgebeeld. De kromme voor blauw is hier met een factor 20
vergroot, aangezien de gewaarwording van deze kleur aanzienlijk zwakker
is dan die van de andere kleuren. De som van de drie relatieve kleurgevoe
ligheden resulteert in een gevoeligheidskromme volgens een spectrale ver
deling, zoals die in fig. 1.2.3 is aangegeven. Het maximum ligt ongeveer
bij 550 nm, dus bij een geel/groene kleur, waar eveneens het spectrale energiemaximum van het zonlicht ligt.
Uit de drie verschillende gevoeligheidsgebieden van de kegeltjesgroepen
werd reeds door Helmholtz de hypothese van de drie-componententheorie
ontwikkeld, die als basis dient voor de drie-kleurentheorie, zoals die voor
de kleurentelevisieoverdracht is uitgewerkt en toegepast. Zoals uit het hier
navolgende blijkt, kunnen namelijk bij een juiste keuze van drie primaire
kleuren vrijwel alle in de natuur voorkomende kleuren, inclusief wit, door
additieve menging worden verkregen.
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Aangezien lichtstralen in de ooglens worden afgebogen, moeten de ver
schillende kleuren, die zich onderscheiden door hun verschil in golflengte,
eveneens in ongelijke mate worden afgebogen. Daar de rode kleur de grootste
golflengte heeft, wordt deze het zwakst afgebogen, terwijl groen en blauw
sterker worden gebroken, net als door een prisma. Het menselijk oog geeft
de scherpste afbeelding overeenkomstig de algemene ooggevoeligheid, dus
praktisch voor de groene kleur, zodat het brandpunt voor rood en blauw,
respectievelijk achter en vóór het netvlies ligt. Dit is in fig. 1.2.5 sterk over
dreven voorgesteld. In de praktijk betekent dit dat kleine details van be

Fig. 1.2.5. Verschillende brandpunten
van het oog.

paalde kleuren door het oog niet zo goed kunnen worden opgelost als zuivere
helderheidsverschillen. Dit is een zeer belangrijk feit, dat men bij het vast
leggen van de kleurdefinitie in de kleurentelevisienormweer zal tegenkomen.
Dit geringere oplossend vermogen van het oog voor kleuren ten opzichte van
helderheidsveranderingen is er nl. mede de oorzaak van dat men bepaalde
kleurinformaties met belangrijk minder bandbreedte kan overdragen, zonder
dat daarbij de kleurdefinitie merkbaar vermindert.
Als controle en ter demonstratie, dat men dit in de praktijk inderdaad kan
vaststellen kan men het in fig. 1.2.6. (blz. 25) weergegeven testbeeld ge
bruiken. Hierin ziet men wiggen afgebeeld, waaruit het oplossend vermogen
kan worden afgelezen; de wiggen zijn zowel in zwart/wit aanwezig als in de
combinaties rood/groen, rood/blauw en groen/blauw. Bekijkt men de
zwart/wit-wiggen van een zodanige afstand, dat de onderste strepen be
ginnen te vervagen, dan blijkt dat voor de gekleurde wiggen de oplossingsgrens veel verder naar boven verschoven ligt. Laat men deze proef doen door
verschillende personen dan zal men vaststellen, dat er tussen de diverse
proefpersonen aanzienlijke verschillen ten aanzien van de kleuroplossing
kunnen voorkomen.
Een andere eenvoudige methode om het slechte oplossingsvermogen voor
kleuren van het menselijk oog aan te tonen, is het gebruik van gekleurd
millimeterpapier. Als de strepen hierop een rood lijnenpatroon voorstellen,
ziet men onder normale omstandigheden het gehele papieroppervlak als het
ware rosé gekleurd. Door een vergrootglas zullen echter de ruimten tussen
de lijnen weer als witte vlakjes zichtbaar zijn.
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1.3. Drie-kleurentheorie
Alle lichtindrukken op het oog worden bij voldoende grote helderheid in
drie hoofdgroepen verdeeld over de dan werkzaam zijnde kegeltjes. Het oog
neemt helderheidsindrukken waar in het groene, blauwe en rode kleurgebied, overeenkomstig de in fig. 1.2.2 aangegeven gevoeligheidskrommen. Dat
desondanks veel kleurschakeringen naar verkiezing kunnen worden onder
scheiden, hangt samen met het feit, dat bij een ontvangen lichtindruk in het
oog een optelling tot een mengkleur ontstaat door de momentele prikkeling
van de drie kegeltjesgroepen. Ondanks de drie basisgevoeligheden voor rood,
groen en blauw kan men dus ook bijv, een gele kleur zien, indien namelijk de
rode en groene kegeltjesgroepen tegelijkertijd in de juiste intensiteitsverhouding worden geprikkeld. Aangezien hetzelfde effect bereikt kan worden
wanneer bij kleurentelevisie verschillende kleuren over elkaar geprojecteerd
worden, of anderzijds verschillende fosforen gelijktijdig stralen, is het nood
zakelijk om eerst de grondslagen van de additieve kleurmenging te be
studeren.
Wanneer men bijv, rood licht werpt op een wit oppervlak, dan zal dit
rood oplichten. Op dezelfde manier ziet men groen, als men het vlak met
groen licht bestraalt. Indien nu dit oppervlak tegelijkertijd met rood en met
groen licht bestraald wordt, zal in het oog een optelling (additie) van de
rode en groene lichtgewaarwording plaatsvinden en ziet men een gele kleur.
Werpt men tegelijkertijd groen en blauw licht op het oppervlak, dan ont
staat de indruk van een blauw-groene kleur, die men cyaan noemt. Zijn
tegelijkertijd rood en blauw licht aanwezig, dan ontstaat de kleur paars.
Deze paarse kleur komt niet voor in de regenboogkleuren, die door prismabreking uit het zonlicht ontstaan. Dit hangt samen met het feit, dat alle
paarse kleuren, die door menging van de beide spectrale kleuren rood en
blauw kunnen ontstaan, geen spectrale kleuren zijn, dus niet uit straling met
een enkele golflengte bestaan, maar altijd uit twee verschillende kleuren zijn
samengesteld. In tegenstelling tot de regenboogkleuren kan men dan ook
aan een kleurtint uit het gebied van de paarse kleuren geen golflengte toe
kennen.
Wanneer men het zichtbare licht als een ononderbroken stralingsspectrum
beschouwt, lopend vanaf rood (780 nm) via groen (600 nm) tot blauw
(380 nm), waarin de diverse spectrale kleuren een zeer bepaalde golflengte
hebben, dan kunnen steeds uit twee spectrale kleuren alle daartussen lig
gende kleurtinten (mengkleuren) worden samengesteld, dus bijv, uit de
spectrale kleuren rood en groen alle kleurtinten vanaf rood via oranje en
geel tot groen. De resulterende kleurtint tussen rood en groen wordt hierbij
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bepaald door de relatieve intensiteitsverschillen tussen deze beide spectrale
kleuren.
Het kleurenspectrum, dat, gerangschikt naar golflengte, van rood via
groen tot blauw loopt, kan door middel van de mengkleur paars tot een ge
sloten cirkel worden gevormd. Het is dus mogelijk vanaf blauw via menging
hiervan met rood, waardoor paarse kleuren ontstaan, te komen tot een ge
sloten kleurencyclus. Dit is afgebeeld in de kleurencirkel in fig. 1.3.1 (blz.
26).
Er is onder een willekeurig aantal mogelijkheden tot het mengen van
kleuren steeds een kleurenpaar te vinden, dat bij menging „wit” oplevert.
Dergelijke kleurenparen worden aangeduid als complementaire kleuren. Met
de reeds genoemde primaire kleuren zijn de volgende complementairekleurenparen te vormen: rood/cyaan, groen/magenta en blauw/geel. Hierbij
is magenta een bepaalde paarstint. De drie genoemde kleurenparen resul
teren bij een juiste amplitudeverhouding van de mcngkleuren in de kleur
indruk „wit”. Projecteert men de kleuren rood, groen en blauw zo over
elkaar als in fig. 1.3.2 (blz. 26) is aangegeven, dan ontstaat behalve de ver
schillende mengkleuren ook de kleurindruk „wit”. We zien tevens, dat het
mengsel van rood en groen geel oplevert, dat van groen en blauw cyaan en
dat bij menging van rood en blauw magenta ontstaat.
De kleur „wit” kan zowel worden verkregen door menging van complemen
taire kleuren, zoals rood/cyaan, groen/magenta of blauw/geel, als door men
ging van de drie primaire kleuren rood, groen en blauw.
Om alle kleurtinten door additieve menging te kunnen verkrijgen, is het
dus voldoende om drie spectrale kleuren te kiezen, die dan als primaire
kleuren kunnen worden aangeduid. Hierbij dienen twee kleuren aan de
grenzen van het zichtbare spectrum te liggen, dus bij rood en blauw, terwijl
de derde kleur zich in het midden bevindt, dus bij groen. Voor de keuze
van de primaire kleuren geldt als voorwaarde, dat geen van de drie kleuren
uit menging van de beide andere kan ontstaan.
Voor de kleurentelevisie heeft men de primaire kleuren rood = 610 nm,
groen = 535 nm en blauw = 470 nm gekozen.

1.4. Voorstelling van dc primaire kleuren in de kleurendriehoek
In het voorgaande werd reeds vermeld, dat met drie van elkaar onafhanke
lijke kleuren in de gebieden rood, groen en blauw praktisch alle bestaande
kleuren verkregen kunnen worden. Om dit grafisch te kunnen weergeven is
een drie-dimensionale voorstelling noodzakelijk, zodat men tot een af
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beelding komt in kubusvorm. De drie zijden van de kubus zijn daarbij de
assen voor de drie optimale basiskleuren, namelijk rood, groen en blauw.
Dit is aangegeven in fig. 1.4.1.
G

B

Fig. 1.4.1. Ruimtelijke voorstellling van de drie primaire kleuren.

Deze afbeeldingen komen overeen met de normale drie-dimensionale
voorstelling met als gebruikelijke coördinaten de assen X, Y en Z. Het
kubusvlak, dat wordt gevormd door de assen voor G(roen) en 5(lauw)
bevat alle kleurovergangen tussen deze beide kleuren. De diagonaal van dit
vlak is dus de mengkleur blauw/groen, dus cyaan. Op dezelfde wijze wordt
door de diagonaal van het vlak, dat gevormd wordt door de kleurassen
/J(ood) en G(roen) de mengkleur geel voorgesteld. In dit vlak zijn dus de
kleurovergangen van rood via oranje en geel naar groen aangegeven. Op het
derde kubusvlak worden de mengkleuren aangegeven, die zich tussen rood
en blauw bevinden, dus de paarse tinten. In de drie-dimensionale voorstel
ling kan men ieder willekeurig kleurpunt binnen de kubus door de drie
componenten vastleggen. Wanneer de drie basiskleuren in zodanige ver
houdingen worden gemengd, dat steeds gelijke hoeveelheden van ieder van
deze kleuren aanwezig zijn, dan wordt het resultaat hiervan aangegeven als
een reeks kleurpunten op de diagonaal, die loopt vanaf het nulpunt van de
drie kleurassen naar de tegenoverliggende hoek van de kubus. Deze kubus
diagonaal stelt de rechte lijn van het wit voor, aangezien er wit ontstaat bij
het mengen van de drie gekozen basiskleuren in gelijke verhoudingen. Op
de nu verkregen „wit”-lijn vinden we ook de helderheidsgradatie, dus voor
de lichtindruk „wit” de nuances van zwart via grijs naar wit.
Wanneer men voor de drie basiskleuren gelijke helderheden veronder
stelt, kan men de hoekpunten van de drie kleurassen verbinden, waardoor
een vlakke driehoek ontstaat, die diagonaal in de kubus ligt. Deze driehoek
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kan dan los van de kubus worden afgebeeld en als twee-dimensionale figuur
worden behandeld, wat in fig. 1.4.2 is aangegeven.
De hoekpunten van de driehoek stellen nu de gekozen basiskleuren blauw,
groen en rood voor, terwijl het witpunt, d.w.z. het snijpunt van de kubus
diagonaal (de ,,wit”-lijn) met deze vlakke driehoek komt te liggen in het
snijpunt van de zwaartelijnen. De zwaartelijnen geven tevens de ligging aan
van de mengkleuren cyaan, geel en magenta. Zo zien we in het midden van
de driehoekszijde tussen blauw en groen de mengkleur cyaan, in het midden
van de zijde tussen groen en rood de mengkleur geel en tussen blauw en rood
tenslotte de mengkleur magenta. Bovendien kan men aan de driehoek de
voorstelling ontlenen, dat de complementaire-kleurenparen rood/cyaan,
groen/magenta en blauw/geel ieder als mengsel wit opleveren, mits de kleu
ren in de juiste verhoudingen worden gemengd. Datgene, wat in fig. 1.3.2 als
additieve kleurmenging met de grondkleuren rood, groen en blauw is aange
geven wordt in de driehoek op dezelfde wijze weergegeven. Alle verbindings
lijnen, die in de driehoek door het ,,wit-punt” gaan, geven in de beide
snijpunten met de driehoekszijden kleuren aan, die als complementair
kleurcnpaar wit opleveren, mits de kleuren in de juiste verhoudingen wor
den gemengd. Hieruit blijkt, dat er dus willekeurig veel complementaire
kleurenparen zijn.

Fig. 1.4.2. Primaire en complementaire
kleuren.

Om voor de spectrale kleuren van het zonlicht te komen tot een eenduidige
kleurendefinitie heeft men internationaal de hoekpunten van een standaard
kleurendriehoek, dus de daarmee samenhangende keuze van de ideale basiskleuren, als zogenaamde ijkpunten vastgesteld. Deze normalisatie geschied
de door de CIE (Commission International de 1’ Eclairage).
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Als ijkpunten heeft men lineaire combinaties van de golflengten 700 nm,
546,1 nm en 435,8 nm gekozen, dus kleurtinten in de gebieden van de rode,
groene en blauwe kleuren. Door deze keuze is het mogelijk, een zeer groot
deel van de spectrale kleuren door zodanige menging te verkrijgen, dat geen
negatieve hoeveelheden van de te mengen kleuren noodzakelijk zijn. In
fig. 1.4.3 geven de met X, Y en Z aangeduide hoekpunten de gekozen ijk
punten weer.
OA
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Fig. 1.4.3. Spectrale kleuren in de kleurendriehoek.

Wanneer men met de op deze wijze vastgelegde ijkpunten X, Y en Z de
kleurtinten mengt die in het zichtbare gebied van 400 - 700 nm voorkomen,
dan ontstaan de relatieve spectrale verdelingen zoals die worden weerge
geven in de mengkrommen van fig. 1.4.4. Deze X, Y en Z-krommen geven
aan, hoeveel eenheden van elk van de gekozen normkleuren moeten worden
gemengd om een bepaalde spectrale kleur op te leveren. Zo ontstaat bijv,
de kleur geel/groen met de golflengte 530 nm uit de mengverhoudingen Z
= 0,04, Y = 0,86 en X = 0,17.
De aldus genormeerde kleurencombinaties X, Y en Z zijn zodanig ge
kozen, dat bij menging in gelijke hoeveelheden, wit ontstaat. Het witpunt
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ligt dus net als bij de oorspronkelijke kubusvoorstelling in het midden van
de gelijkzijdige driehoek. Bovendien zijn de X, Y en Z-krommen zodanig
vastgelegd, dat de Y-kromme evenredig is met de helderheidsgewaarwording
van het oog, dus identiek is aan de ooggevoeligheidskromme, zoals die in fig.
1.2.3 is weergegeven.
Men kan de relatieve spectrale verdeling zoals die is afgebeeld in fig. 1.4.4
weer overbrengen in de driehoeksvoorstelling van fig. 1.4.3. De verbinding
van alle punten van spectrale kleuren die in het zonlicht voorkomen, resul
teert dan in een kleurenspectrum in hoefijzervorm. De overbrenging van de
afzonderlijke waarden wordt met een voorbeeld toegelicht. Hiertoe nemen
we de met F aangeduide geel-groene kleur met de golflengte 530 nm. Uit de
afzonderlijke mengcomponenten Z — 0,04, Y = 0,86 en X = 0,17 ontstaat
het relatieve mengresultaat waarvan de som altijd 1 moet zijn. Om dit
laatste te bereiken, dienen de afzonderlijke waarden eerst door de som van
de drie componenten gedeeld te worden.
De relatieve mengcomponenten die nu ontstaan zijn:

r
xt

1,8

1

1,5

0,9

0,6

xF(530nm)

Y

1

■0,86
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/
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ƒ
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I
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Fig. 1.4.4. Mengkrommen van dc relatieve spectrale verdeling van de normkleuren.
Y
Z
X
y = --------------- en z =---------------X +Y+ Z
X + Y + Z
X + Y+ Z

De bijdrage van x wordt dan 0,17 : 1,07 = 0,16, de bijdrage van y
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0,86 : 1,07 = 0,80 en die van z blijft vrijwel 0,04. Aangezien het relatieve
mengresultaat steeds 1 is, kan men voor de definitie van een kleurpunt in de
nu verkregen driehoek volstaan met slechts twee van de drie waarden. In
fig. 1.4.3 kan men voor het genoemde voorbeeld aan de x-zijde van de drie
hoek de waarde 0,16 uitzetten en van hieruit de norm aan de z-as tekenen.
Vervolgens zet men op de y-as de waarde 0,80 uit en trekt hier eveneens de
norm aan de x-as. Het snijpunt van beide normen geeft het kleurpunt F met
de golflengte 530 nm aan.
Indien men deze werkwijze volgt voor alle spectrale kleuren tussen 380
en 780 nm, krijgt men de verbindingslijn van alle punten van het kleuren-
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Fig. 1.4.5. Vereenvoudigde voorstelling van de kleurcndriehoek.

spectrum binnen de norm-driehoek. Door de punten met de golflengten
380 nm en 780 nm met elkaar te verbinden ontstaat de „purperlijn”, waarop
alle purpertinten liggen, die uit de spectrale kleuren rood en blauw ont
staan. De hoefijzervormige lijn van het kleurenspectrum vormt tezamen met
de purperlijn een oppervlak, dat alle in de natuur voorkomende kleuren
omvat.
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Aangezien men voor het samenstellen van de driehoek met twee groot
heden kan volstaan, is het mogelijk de beschreven gelijkzijdige driehoek in
een eenvoudige rechthoekige driehoek met de coördinaten x en y te wij
zigen.
In fig. 1.4.5 is dit door coördinaten-transformatie gerealiseerd. Indien
men bijv, als rechthoekscoördinaten x en y kiest, dan kan men volstaan met
de transformatie van de x- en y-waarden uit fig. 1.4.3.
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Fig. 1.4.6. De drie primaire kleuren in de kieurendriehoek.

De nu verkregen voorstelling van de kieurendriehoek is de meest gebrui
kelijke. Binnen de afgebeelde hoefijzervormige kieurendriehoek moeten nu
voor kleurentelevisie drie primaire kleuren worden vastgesteld, die een
maximum aan kleurweergave mogelijk maken, waarbij de bereikbare
kleuren weergave, dus een zo groot mogelijk aantal mengkleuren en hun
maximaal bereikbare verzadiging, sterk afhankelijk zijn van de toe te passen
fosforen resp. sulfiden in de beeldbuis. Daar bovendien sterk verzadigde
kleuren, dus kleuren die liggen in de buurt van de hoefijzerkromme van de
kieurendriehoek, in de natuur slechts zelden voorkomen, kan men in de
praktijk voor de kleurentelevisie een kieurendriehoek kiezen, die binnen de
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hoefijzervorm ligt en die desondanks vrijwel alle natuurlijke kleuren weer
geeft.
De primaire kleuren rood, groen en blauw die voor kleurentelevisie zijn
vastgelegd worden in fig. 1.4.6 aangegeven met de volgende coördinaatwaarden:
y
Blauw:
0,14
0,08
0,71
Groen:
0,21
Rood:
0,67
0,33
De coördinaten van het witpunt, dat ontstaat door de bij kleurentelevisie
gekozen primaire kleuren zijn: x = 0,310 en y = 0,316. De vastgelegde
coördinaten voor de primaire kleuren betekenen een golflengte voor blauw
van ca. 470 nm, voor groen van 535 nm en voor rood van 610 nm.
Men mag echter bij de hier afgebeelde twee-dimensionale voorstelling van
de kleurendriehoek niet vergeten, dat voor de kleurmenging met drie primaire
kleuren altijd een drie-dimensionale voorstelling noodzakelijk is. De vereen
voudigde twee-dimensionale kleurendriehoek geldt slechts voor één kubusdoor
snede, waarbij als voorwaarde geldt, dat de verschillende kleuren in die kleuren
driehoek met dezelfde helderheid aanwezig zijn.
In fig. 1.4.7 is de kleurendriehoek met het kleurenspectrum en het witpunt
afgebeeld. In deze gekleurde afbeelding onderscheidt men zowel de kleur
gradaties en de mengkleuren, als de afname van de kleurverzadiging, naar
mate men van de hoefijzervormige omtrek het witpunt nadert. Behalve de
driehoek, gevormd door de reeds genoemde primaire kleuren, is tevens de
driehoek afgebeeld, die de bereikbare kleuren aangeeft voor de in de kleurenbeeldbuis toegepaste sulfiden. Hieruit blijkt, dat bij de kleurenweergave
via de kleurenbeeldbuis, ondanks de verkleining van de driehoek, vrijwel
geen beperking in de kleurenweergave optreedt, dankzij de toegepaste
sulfiden. Het oppervlak, dat door de gekromde lijn omsloten wordt,
stelt het kleurgebied voor, dat bereikt kan worden bij reproduktiemiddelen zoals film, druk- en schildertechniek.

1.5. Kleurtint, verzadiging en helderheid

Men kan een willekeurige kleur, behalve door de relatieve amplituden van
de drie primaire kleuren, ook voorstellen door andere grootheden. Deze
andere grootheden, die dergelijke kleuren eveneens ondubbelzinnig dienen
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te definiëren, zijn de kleurtint, de verzadiging en de helderheid. Met deze
drie grootheden is iedere kleur exact vastgelegd.
Om genoemde drie grootheden aanschouwelijk te kunnen voorstellen, is
eerst in fig. 1.5.1 een gelijkzijdige driehoek afgebeeld. De hoekpunten be
staan uit de primaire kleuren rood, groen en blauw, terwijl in het midden
het witpunt is vastgelegd.
Wanneer men dit witpunt door rechte lijnen met de hoekpunten van de
driehoek verbindt, kan men door middel van een dergelijke lijn, die dan als
vector wordt beschouwd, de kleurtint aangeven door de positie waarin de
vector zich bevindt. Dit betekent, dat een draaiing van de vector met een
bepaalde hoek een verandering van de kleurtint tot gevolg heeft. Men kan
vanaf een willekeurig gekozen uitgangspunt de relatieve positie van de
draaiende vector als indicatie voor de kleurtint gebruiken. Door de gehele
draaicirkel van 360° kunnen dus de drie primaire kleuren met alle daaruit
ontstane mengcomponenten omvat worden. Met de kleurtint worden dus de
eigenlijke kleuren, d.w.z. rood, blauw, groen enz. aangeduid. Met de kleur
tint wordt dus de golflengte van de kleur bedoeld.
De tweede grootheid waarmee de kleur wordt gedefinieerd, is de verzadi
ging, die bijv, het verschil aangeeft tussen licht- en donkergroen, of tussen
licht- en donkerrood. De kleurtint rood met een bepaalde golflengte kan
men dus waarnemen als een diep donkerrood, maar ook als lichtrose, waar
bij in beide gevallen de kleurtint, dus de golflengte, dezelfde blijft.

B

Fig. 1.5.1. Voorstelling van de kleurtint en de verzadiging.

Ook de helderheidsindruk, dus de helderheid van de kleur, blijft daarbij
onveranderd.
Het werkelijke verschil tussen een diep donkerrode kleur en een lichtrose
kleur met dezelfde helderheid en dezelfde golflengte bestaat hierin, dat aan
de kleurtint rood ingeval van een rosé kleur een aanvullende witcomponent,
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dus een deel van het witte licht wordt toegevoegd. De verzadiging wordt dus
bepaald door de hoeveelheid wit licht, die aan een bepaalde kleurtint wordt
toegevoegd. In de tweede driehoek van fig. 1.5.1 wordt de bijdrage van de
hoeveelheid wit licht aan een bepaalde kleur als procentuele bijdrage aan de
kleurvector afgebeeld. De hier aangegeven vector loopt vanaf het witpunt
naar het bovenste hoekpunt van de driehoek. Als het te beschouwen kleurpunt in het hoekpunt van de driehoek ligt, dus als de volledige vector voorde
kleuraanduiding dient, spreekt men van een 100% verzadigde kleur. In dit
voorbeeld is dus sprake van een 100% verzadigd groen, dus zonder bijdrage
van aanvullend wit. Het in de figuur aangegeven kleurpunt F geeft de kleur
tint groen aan met een verzadiging, die bepaald wordt door de verhouding
van het stuk F-W tot het stuk G-W. Ligt het punt F precies op de helft van
de totale vector, dan is sprake van 50% verzadigd groen.
Met de beide begrippen kleurtint en verzadiging is ieder willekeurig kleur
punt binnen de gebruikelijke twee-dimensionale kleurendriehoek bepaald.
Men kan dus vanaf bet witpunt een rechte lijn door een willekeurig kleurpunt
trekken, waarbij uit de richting van deze rechte lijn de kleurtint volgt, namelijk
het snijpunt met de begrenzing van de driehoek en uit de verhouding van de
vectorlengte tussen het kleurpunt en het witpunt tot de totale lengte de verzadigingsgraad, dus de bijdrage van het wit tot de gekozen kleurtint.
Op de omtrek van de driehoek liggen dus alle 100% verzadigde kleuren,
terwijl in het middelpunt alle kleuren onverzadigd, dus kleurloos zijn. In
fig. 1.4.7 wordt het begrip verzadiging zeer duidelijk geïllustreerd.

w

w

o

Helderheid

Fig. 1.5.2. Voorstelling van de helderheid.

Behalve de begrippen kleurtint en -verzadiging is het voor een ondubbel
zinnige definitie van een bepaalde kleur nog noodzakelijk om een derde
grootheid in te voeren, namelijk de helderheid van de kleurgewaarwording.
In het voorgaande werd al opgemerkt, dat in een twee-dimensionale voor
stelling van de kleurendriehoek alle kleuren binnen deze vlakke driehoek
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dezelfde helderheid bezitten. Kleuren met verschillende helderheid worden
in verschillende vlakke driehoeken in de oorspronkelijke kubusvoorstelling
aangegeven. Dit is schematisch in fig. 1.5.2 weergegeven.

Fig. 1.5.3. Ruimtelijke voorstelling van helderheid, verzadiging en kleurtint.

Uitgaande van het nulpunt zijn hier twee in evenredigheid toenemende
driehoeken afgebeeld. De afstand vanaf het driehoeksvlak tot het nulpunt
is hier een rechtstreekse maat voor de helderheid. Bij verdubbeling van de
helderheid nemen ook alle coördinaten van de driehoek in dezelfde mate toe,
terwijl in de driehoeken zelf de onderlinge verhoudingen gelijk blijven.
In fig. 1.5.3 zijn de drie grootheden kleurtint, verzadiging en helderheid
samengevat, waarbij voor de verschillende driehoeken de oorspronkelijke
kubusvormen gestippeld zijn afgebeeld.
De helderheid van een willekeurig kleurpunt F wordt bepaald door de
afstand tot het nulpunt. De richting van de kleurvector tussen het witpunt W
van de vlakke driehoek en het kleurpunt F geeft de kleurtint aan, terwijl de
lengte van deze kleurvector de verzadiging bepaalt.
In alle driehoeken is de verhouding van de vector WF tot de maximaal
mogelijke vector dezelfde, zodat steeds van dezelfde verzadiging sprake is,
terwijl ook de richting van de vector, dus de kleurtint, onafhankelijk is van
de grootte van de driehoeken.
Dit betekent, dat de grootheden helderheid, kleurtint en verzadiging onaf-
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hankelijk van elkaar zijn, dat wil zeggen, dat iedere verandering van één van
deze drie grootheden geen enkele invloed heeft op de grootte van de andere
componenten.
Het is zeer belangrijk, dat men de betekenis van de hier beschreven groot
heden goed begrijpt, aangezien hiermee de grondslag voor de later volgende
hoogfrequent-overdracht van de kleurinformatie vastligt. Daarbij zal geen
verschil blijken te bestaan, of men nu de eenmaal vastgelegde primaire kleu
ren rood, groen en blauw ieder gescheiden overzendt, of dat men inplaats
daarvan hiervoor de drie karakteristieke eigenschappen (kleurtint, verzadi
ging, helderheid) van een bepaalde kleur gebruikt. Dat men voor de over
dracht inplaats van de drie ter beschikking staande kleuren de waarden van
de kleurtint, verzadiging en helderheid kiest, hangt samen met het feit, dat
men een kleurentelevisienorm wil verkrijgen, waarmee het mogelijk is, de
kleurentelevisiesignalen als normale zwart/wit-afbeeldingen op een zwart/
wit-ontvanger te ontvangen. Deze eis geeft men aan met het begrip compa
tibiliteit, ofwel verenigbaarheid met de zwart/wit-norm.

Samenvatting
Door breking van het zonlicht kan worden aangetoond, dat dit zonlicht niet
uit één golflengte bestaat, maar uit verschillende componenten is samen
gesteld.
Deze verschillende componenten zijn de zogenaamde spectrale kleuren,
d.w.z. verschillende kleuren met zeer bepaalde golflengten. Het oog telt de
lichtprikkels van de gelijktijdig aanwezige verschillende kleurcomponenten
op tot de lichtindruk „wit”. Uit dit verschijnsel ontwikkelt zich de zoge
naamde driekleurentheorie, aangezien men in het menselijk oog drie groepen
kegeltjes kon aantonen, die respectievelijk in de kleurgebieden rood, groen
en blauw maximaal gevoelig zijn.
Het onderzoek van de additieve menging van verschillende kleuren en het
internationaal vastleggen van het kleurenspectrum door middel van de
kleurendriehoek resulteerde in een afspraak over de drie primaire kleuren
voor kleurentelevisie. Deze drie kleuren vormen binnen de reeds genoemde
theoretisch vastgelegde kleurendriehoek een driehoek, waarmee alle natuur
lijke kleuren kunnen worden weergegeven. Vanuit de drie-dimensionale
voorstelling van kleurmenging met drie onafhankelijke componenten komt
men via de kleurendriehoek tot de definitie van een willekeurig kleurpunt
met als karakteristieke grootheden de kleurtint, de verzadiging en de helder
heid. Deze grootheden, waarmee de eigenschappen van een kleur volledig
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zijn gedefinieerd vormen de grondslag voor de latere informatie-overdracht
bij een kleurentelevisie-uitzending. Hierbij is het belangrijkste verschil met
de zwart/wit-uitzending, dat voor weergave van een kleurpunt drie onafhan
kelijk over te brengen informaties nodig zijn, terwijl bij de zwart/wit-uit
zending slechts één grootheid, namelijk de helderheidsinformatie, noodzake
lijk is.

HOOFDSTUK H

COMPATIBILITEIT
VERENIGBAARHEID VAN DE KLEUREN-

TELEVISIENORM MET DE ZWART/WITTELEVISIENORM

Overzicht
Om de eisen te leren kennen, waaraan een kleurentelevisienorm moet vol
doen om met de bestaande zwart/wit-norm verenigbaar te zijn, wordt aller
eerst de principiële mogelijkheid van kleurenoverdracht beschouwd. In
overeenstemming met de gekozen drie primaire kleuren wordt door middel
van kleurselectieve filtercombinaties voor de objectieven van de drie camera’s
een splitsing van het licht tot stand gebracht. De eenvoudigste mogelijkheid
tot overdracht is dan, deze drie camerasignalen, onafhankelijk van elkaar,
langs gescheiden wegen over te dragen, om dan aan de ontvangerzijde door
middel van drie weergave-inrichtingen, de groene, rode en blauwe deelbeelden weer te mengen.
Om echter aan de eis van compatibiliteit te voldoen, moet de beelddraaggolf bij kleurenoverdracht worden gemoduleerd met een signaalcomponent,
die met de momentele helderheidswaarde overeenkomt. Vanwege deze
compatibiliteitseis moeten zowel de afbuigfrequenties als ook de beeldgeluidsafstand onveranderd blijven, zodat er in principe tussen de amplitudekarakteristiek van zwart/wit- en kleurentelevisiezenders geen noemenswaardig verschil bestaat. De bij kleurenoverdracht nog extra benodigde
informaties, t.w. kleurtint en -verzadiging worden gecombineerd tot het
chrominantiesignaal. Een aparte kleurendraaggolf, waarvan de frequentie
boven in de video-doorlaatband ligt, wordt in kwadratuur gemoduleerd met
twee kleurverschilspanningen, die overeenkomstig het kleinere oplossend
vermogen van het oog voor kleuren met een kleinere bandbreedte worden
overgedragen. Uit deze drie informaties, namelijk het helderheidssignaal, de
kleurtint en de verzadiging worden in de ontvanger de voor de weergave
noodzakelijke spanningen voor rood, groen en blauw teruggewonnen.
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II.1. Principiële mogelijkheid van kleurentelevisie-overdracht

Om een kleurentelevisie-uitzending tot stand te kunnen brengen, moet men
eerst het op de opnamecamera vallende licht in de 3 componenten rood,
groen en blauw splitsen. Deze drie componenten moeten met de vastgelegde
primaire kleuren, zoals die in het voorgaande hoofdstuk in de kleurendriehoek werden gedefinieerd, overeenkomen. Dit kan worden bereikt door ge
bruik te maken van half-doorlatende spiegels of ook door toepassing van

Fig. II. 1.1. Mengkrommen voor de drie primaire kleuren.
kleurfilters. De kleurdoorlaatkarakteristiek van deze filters moet daarbij
zodanig zijn, dat deze voor de vastgelegde 3 primaire kleuren overeenkomt
met de kleurmengingskrotnmen.
Deze kleurmengingskrommen zijn in fig. II. 1.1 weergegeven. Zij gaan
ervan uit dat, zoals ook bij de bepaling van de primaire kleuren als voor
waarde gold, bij gelijke hoeveelheden licht de indruk wit wordt verkregen.
De aanwezigheid van negatieve amplituden in de drie kleurmengingskrom
men betekent, dat men met de 3 vastgelegde primaire kleurwaarden niet
alle kleuren van het zichtbare spectrum kan verkrijgen. Om de kleurmen
gingskrommen te bepalen, wordt nl. op een zogenaamde colorimeter de te
mengen kleur geprojecteerd. Met 3 lichtbronnen, die stralen in de drie pri-
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maire kleuren moet dan dezelfde kleurindruk worden ingesteld. Wanneer
dit niet lukt, moet aan de te reproduceren kleur een zodanige hoeveelheid
van één der primaire kleuren worden toegevoegd, dat bij het mengen een
volledig gelijke kleurindruk verkregen wordt. De extra hoeveelheid primair
gekleurd licht, die aan de te reproduceren kleur moest worden toegevoegd,
komt dan in de kleurmengingskrommen in de negatieve kleurwaarden tot
uiting. Het gaat dus bij de negatieve kleurwaarden niet om werkelijke
negatieve kleuren, die immers natuurkundig helemaal niet bestaan.
De in fig. II. 1.1 gestippeld voorgestelde lijnen van de kleurmengings
krommen geven aan welke kleurdoorlaatkarakteristiek bijv, drie kleurfilters moeten hebben om elke opnamecamera de spectrale gevoeligheid in
het gebied van resp. de rode, blauwe of groene primaire kleuren te geven.

G

B

Fig. II. 1.2. Kleursplitsing van het witte licht door kleurselectieve spiegels.
Dit gestippeld aangegeven verloop van de mengingskrommen maakt kleur
menging zonder negatieve kleurwaarden mogelijk. In plaats van de filters
kan men ook kleurselectieve spiegels toepassen, die dan dezelfde spectrale
kleurdoorlaatkarakteristiek moeten bezitten.
Dit systeem is in fig. II. 1.2 aangegeven. Hier zijn drie opnamecamera’s,
respectievelijk voor de rode, groene en blauwe primaire kleur, zodanig opge
steld, dat het invallend licht via twee diagonaal geplaatste spiegels de drie
camera’s bereiken kan. De spiegels zijn zo bemeten, dat bijv, de eerste
spiegel, voor de rode camera, het rode licht reflecteert, terwijl de blauwe en
de groene componenten door deze spiegel worden doorgelaten. De tweede
spiegel reflecteert het blauwe licht en laat de groene component door. Zo-
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doende wordt dus een witte lichtbundel in drie componenten, overeen
komstig de drie primaire kleuren rood, groen en blauw, gesplitst. Onafhan
kelijk van de samenstelling van het invallende licht ontvangt elk van de
drie camera’s op deze wijze slechts dat deel uit het totale spectrum, dat be
palend is voor de desbetreffende primaire kleur, overeenkomstig de kleurmengingskrommen van fig. II.1.1. Alle overige methoden, die bij de kleurenopnamecamera kunnen worden toegepast, berusten op hetzelfde principe,
namelijk om in de opnamecamera langs optische weg een splitsing van het
invallende licht te verkrijgen in drie componenten overeenkomende met de
kleurmengingskrommen voor de drie primaire kleuren.
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Camera
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Fig. II. 1.3. Schema voor kleurentelevisie-overdracht.

De drie opnamecamera’s worden dan zodanig afgeregeld, dat bij de lichtindruk wit de uitgangsspanningen even groot zijn. Aan de weergavekant,
dus in de kleurentelevisie-ontvanger, moeten dan, in overeenstemming
hiermee, een rode, groene en blauwe lichtbron van dezelfde intensiteit
additief worden gemengd om weer de lichtindruk „wit” op te leveren.
Wanneer men eerst de overdrachtsweg als zodanig buiten beschouwing
laat, dan komt men tot een schematische kleurentelevisie-overdracht zoals
deze in fig. II. 1.3 is aangegeven.
Drie opnamecamera’s leveren bij de lichtindruk wit ieder een even groot
uitgangssignaal. Aan de weergavekant, dus in de ontvanger, worden drie
afzonderlijke buizen, respectievelijk oplichtend in de kleuren blauw, groen
en rood, met dezelfde intensiteit gestuurd en de 3 beelden worden optisch
tot dekking gebracht. Er ontstaat dan weer de lichtindruk wit, zoals die ook
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voor de camera aanwezig was. Hoewel bij de weergave van kleurenbeelden
volgens zeer veel verschillende principes kan worden gewerkt, is altijd het in
fig. II. 1.3 aangegeven principe de basis voor de kleurenweergave. Uit de
componenten rood, groen en blauw die op enigerlei wijze apart verkregen
worden ontstaat dan door additieve menging de kleurzuivere weergave.
Als volgende stap moeten de eisen worden vastgesteld, waaraan voor de
overdracht tussen opnamecamera en weergave-inrichting moet worden
voldaan. De eenvoudigste manier om drie verschillende kleurcomponenten
van zender naar ontvanger over te brengen bestaat daaruit, dat 3 ver
schillende hf-draaggolven ieder met één van deze drie kleurcomponenten
worden gemoduleerd. Dit zou, zoals in fig. II.1.4 is aangegeven, indien voor
iedere kleurcomponent dezelfde bandbreedte zou worden gekozen, tot ge
volg hebben dat vergeleken met zwart/wit-televisie, voor kleurenoverdracht
een driemaal zo grote bandbreedte noodzakelijk is. De gelijktijdige overdracht van de drie kleurcomponenten door middel van afzonderlijke
draaggolven is het principe van het simultaanproces zoals men dit later
weer in de kleurentelevisienorm zal terugvinden. Naast dit simultaan-
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Fig. II. 1.4. hf-overdracht met drie draaggolven.

principe bestaat ook nog de mogelijkheid om de drie kleurcomponenten
in een bepaalde volgorde na elkaar uit te zenden, dus een sequen
tieel proces. In de Verenigde Staten van Amerika heeft men vóór de invoe
ring van de kleurentelevisie zeer uitgebreide proeven genomen om ook de
mogelijkheden van het na elkaar overbrengen van de drie kleurcompo
nenten bij het sequentiële proces nauwkeurig te onderzoeken. Daar deze
mogelijkheden met de verschillende varianten echter in de NTSC- en PALkleurentelevisienorm niet worden toegepast, zullen zij niet nader in detail
worden beschreven.
De overdracht van het kleursignaal met drie hf-draaggolven heeft echter
twee zeer grote principiële nadelen. Ten eerste is een aanzienlijk grotere
bandbreedte nodig dan bij zwart/wit-overdracht, waardoor minder zenders
in de voor televisie beschikbare frequentiebanden kunnen worden onderge-
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bracht en ten tweede is het niet mogelijk om met de normale zwart/witontvangers kleurenuitzendingen in zwart/wit weer te geven. Om deze na
delen te ontgaan moet men een tamelijk ingewikkelde overdrachtstechniek
kiezen. Hierbij is één extra draaggolf nodig, die eveneens in het overdrachtskanaal ligt en die wordt gemoduleerd met twee afzonderlijke kleurinformatiesignalen.

II.2. Kleurentelevisie-overdracht zonder storingen bij zwart/wit-ontvangst

Om bij de invoering van kleurentelevisie niet een geheel gescheiden zender
net en een apart kleurenprogramma te moeten maken, is het noodzakelijk
om een kleurentelevisienorm te vinden, die het mogelijk maakt om kleurentelevisie-uitzendingen zonder nadelige invloed met zwart/wit-ontvangers in
zwart/wit te ontvangen. Bovendien moeten ook de kleurenontvangers in
staat zijn om zwart/wit-uitzendingen in zwart/wit te ontvangen. Deze eigen
schappen worden als compatibiliteit, d.w.z. als verenigbaarheid van de
kleurentelevisienorm met de bestaande zwart/wit-norm aangeduid. Voor
waarde voor deze eis tot volledige verenigbaarheid van de kleurentelevisie
norm met de bestaande zwart/wit-norm is allereerst dat:

1. De afbuigfrequenties en daarmee de horizontale en de verticale synchronisatie-impulsen gelijk blijven.
2. De beeld-geluidsdraaggolfafstand niet wordt veranderd.
3. De kanaalafstand en daarmee de videobandbreedte even groot blijft.
4. De beelddraaggolfinformatie de helderheid van het kleurenbeeld bevat.
5. De extra kleurinformatie zodanig in het overdrachtskanaal wordt onder
gebracht, dat bij zwart/wit-ontvangers geen zichbare storing optreedt.
Omdat dc afbuigfrequenties ongewijzigd blijven, kan ook het huidige synchronisatie-impulsschema van het zwart/wit-normsignaal onveranderd voor
kleurentelevisie worden toegepast.
In hoofdstuk VI zal men zien, dat alle wezenlijke kenmerken zoals impuls
breedte, voor- en achterstoep, voor- en na-egalisatie-impuls enz. dezelfde
zijn gebleven en dat alleen op de achterstoep van de lijnsynchronisatieimpuls een extra kleurendraaggolf-synchronisatiesignaal wordt toegevoegd.
Wanneer een zwart/wit-ontvanger een kleurentelevisie-uitzending in
zwart/wit moet ontvangen en weergeven, dan moet behalve de beeld-geluidsafstand van 5,5 MHz ook de modulatietechniek van de beide draaggolven
onveranderd blijven. De beelddraaggolf wordt dus in negatieve richting
amplitude-gemoduleerd, d.w.z. toenemende helderheid betekent afnemende
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hf-draaggolfamplitude. De geluidsdraaggolf is frequentie-gemoduleerd. Bij
gelijkblijvende kanaalsafstand staat voor de hf-overdracht van de kleur
informatie ook slechts 5 MHz videobandbreedte ter beschikking. Men moet
dus door een bijzondere overdrachtstechniek binnen deze videobandbreedte
de gehele kleurinformatie, die uit drie onafhankelijke componenten bestaat
(namelijk de helderheid, de kleurtint en de verzadiging) overdragen. Daar
de zwart/wit-ontvanger uit de beelddraaggolfinformatie een amplitude-zuiver zwart/wit-beeld moet weergeven, dient de beelddraaggolf van de
kleurentelevisiezender gemoduleerd te worden met een signaal, dat overeen
komt met de helderheid van het kleurenbeeld zoals deze door een zwart/witcamera wordt gezien en opgenomen. Deze helderheidswaarden stellen dan
de grijswaarden voor van de verschillende kleurschakeringen.
Naast dit helderheidssignaal zijn dan verder ook nog de beide van elkaar
onafhankelijke kleurinformaties, de kleurtint en de verzadiging voor de
kleurenoverdracht nodig. De verzadiging en de kleurtint worden daarbij in
een speciale modulatieschakeling, die later als kwadratuur-modulatie zal
worden verklaard, gemoduleerd op één kleurendraaggolf. Deze kleurendraaggolf ligt bij de bovenste grens van de videoband; bij de bepaling van de
afstand in frequentie tussen de kleurendraaggolf en de beelddraaggolf moet
aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Dit wordt in latere hoofdstuk
ken eveneens nog in details verklaard.
Daar het menselijk oog voor kleurendetails uitgesproken minder gevoelig
is dan voor helderheidsindrukken, kan men voor de kleurinformatie een
kleinere bandbreedte kiezen dan voor het helderheidssignaal. Men maakt
hierbij gebruik van twee afzonderlijke modulatiesignalen, die een aanzien
lijk kleinere bandbreedte bezitten. De ene signaalcomponent bestaat uit
een kleurverschilsignaal, dat als (R— /(-signaal wordt aangeduid, terwijl de
andere component het (B— /(-signaal wordt genoemd. De modulatiebandbreedte bedraagt 1,2 MHz. Hieruit volgt, dat de optimale afstand tussen
kleurendraaggolf en beelddraaggolf-frequentie op 4,43 MHz kan worden
vastgclegd. Teneinde storingen bij zwart/wit-ontvangers bij ontvangst van
kleurentelevisie-uitzendingen tot een minimum terug te brengen wordt deze
kleurendraaggolf niet door de kleurentelevisiezender uitgezonden, maar
alleen het modulatieprodukt, d.w.z. de kleurinformatie in de vorm van de
zij banden van deze draaggolf.
De beeld- en de kleurendraaggolf worden star met elkaar gekoppeld en
bovendien kiest men de frequentie-afstand tussen deze beide zodanig, dat de
helderheidsindrukken die worden veroorzaakt door de nog aanwezige
reststoring, door het oog naar de tijd worden geïntegreerd, waardoor deze
storingen worden opgeheven.
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Uit de frequentiekeuze voor de kleurendraaggolf volgt, dat voor de beide
kleurverschilspanningen gedeeltelijk enkelzijbandmodulatie wordt ge
kozen. Dit is zonder extra maatregelen mogelijk, daar - zoals later wordt
verklaard - door de PAL-kleurendraaggolfmodulatie in de ontvanger
automatisch een compensatie voor de optredende kwadratuurfouten tot
stand komt.
Door de kwadratuurmodulatie staan beide kleurverschilspanningen lood
recht op elkaar, d.w.z. zij hebben onderling een fazeverschil van 90°. Het
(R—K)-signaal ligt daarbij op de kleurlijn magenta/cyaan en het (B—K)signaal ligt in het kleurgebied blauw/geel. Geconcludeerd kan worden, dat,
rekening houdend met de compatibiliteit, de drie informatiespanningen voor
de kleurenoverdracht als volgt zijn opgebouwd:
1. Uit de drie basiskleuren wordt, in overeenstemming met de helderheid
van het over te dragen signaal, een modulatiecomponent gevormd die
de beelddraaggolf moduleert en die met de volle ter beschikking staande
bandbreedte van 5 MHz, net als bij zwart/wit-televisie, wordt overge
bracht.
2. Uit twee van elkaar onafhankelijke signaalcomponenten, die in een
speciale modulatieschakeling op de kleurendraaggolf worden gemodu
leerd, wordt het kleursignaal gevormd. Bovengenoemde twee signaal
componenten worden als kleurverschilspanningen aangeduid en worden
met een door het geringere oplossend vermogen van het oog bepaalde
bandbreedte van ca. 1,2 MHz overgebracht. De elektrische opbouw van
deze beide signalen is zo gekozen, dat, zoals later nog nader wordt ver
klaard, het kleursignaal daarbij de waarden voor de kleurverzadiging en
de kleurtint bevat, zodat samen met het helderheidssignaal een ondubbel
zinnige definitie en weergave mogelijk is van ieder kleurpunt, dat binnen
de kleurendriehoek ligt.

H.3. Eisen waaraan een kleurentelevisienorm moet voldoen

Uit de compatibiliteitseisen, zoals die zijn behandeld in het vorige hoofdstuk,
volgt dat de bandbreedte en de ampütudekarakteristiek van de zwart/wittelevisiezender geheel kan worden gehandhaafd en dat slechts een toevoe
ging nodig is, die het mogelijk maakt om de kleurinformatie over te brengen.
Een en ander is in fig. 11.3.1 weergegeven, waarbij tevens de wijze is aan
gegeven, waarop de kleurinformatie in het bestaande zwart/wit-kanaal

wordt ondergebracht.
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Bij de bovenste videobandgrens wordt een kleurendraaggolf onderge
bracht, die door middel van kwadratuurmodulatie twee onafhankelijke informatiespanningen overdraagt. Bij de keuze van de frequentie voor de
kleurendraaggolf moet hierbij aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Daar men voor de kleurinformatie twee informatiesignalen met een band
breedte van ca. 1,2 MHz gebruikt, moet de kleurendraaggolf bij een enkelzijbandoverdracht van ca. 0,6 MHz minstens 0,6 MHz van de bovenste
videobandgrens verwijderd liggen. Bij een videobandbreedte van 5 MHz
betekent dit, dat de hoogste kleurendraaggolffrcquentie ca. 4,4 MHz kan
zijn.
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Fig. II.3.1. Amplitudekarakteristieken van zwart/wit-en kleurentelevisiezenders.
Zowel in de zwart/wit- als ook in kleurenontvangers kunnen zich echter
uit kleurendraaggolf en beeld- resp. geluidsdraaggolf verschilfrequenties
vormen, die als interferentiestoringen zichtbaar worden. Precies zoals
namelijk bij het zwart/wit-apparaat in de videodiode uit beeld- en geluidsdraaggolfspanning de interdraaggolf-geluidsfrequentie van 5,5 MHz ont
staat, kan er bij aanwezigheid van de kleurendraaggolf door menging met de
beelddraaggolf een verschilfrequentie van 4,4 MHz en met de geluidsdraag
golf een verschilfrequentie van 1,1 MHz worden gevormd.
Ter vermindering van deze interferentiestoringen worden verschillende
maatregelen genomen. In de eerste plaats wordt een modulatietechniek voor
de kleurendraaggolf toegepast, waarbij de kleurendraaggolf zelf onderdrukt
en dus niet uitgezonden wordt.
Daardoor is in het hf-zendersignaal slechts de som van de zijbanden van
de kleurendraaggolf als modulatieprodukt aanwezig. Daar echter het
modulatieprodukt nog een reststoring kan veroorzaken, legt men de kleuren
draaggolf bij de bovenste videobandgrens, omdat een interferentiestoring
het minst zichtbaar is, wanneer de verschilfrequentie, die gevormd wordt uit
de kleuren- en de beelddraaggolf zo hoog mogelijk is.
Bij een geschikte keuze van deze kleurendraaggolffrequentie vormt de
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interferentiestoring op het beeldscherm bovendien een zodanig patroon,
dat voor het oog, door integratie naar plaats en naar tijd de helderheidsindrukken elkaar opheffen. De bandbreedten van de beide kleureninformaties, het (B—Y)- en het (R—Y)-signaal zijn in fig. 11.3.2 nog eens
afzonderlijk aangegeven. In deze beide frequentiegebieden, die om de
kleurendraaggolf met de frequentie van 4,4 MHz gegroepeerd liggen, is de
gehele kleureninformatie, bestaande uit kleurtint en verzadiging, onder
gebracht. Hoewel het (B—E)-en het (B—E)-signaal beide in dezelfde fre
quentiegebieden zijn ondergebracht, beïnvloeden zij elkaar onderling
niet en het is in de ontvanger met speciale demodulatorschakelingen mogelijk
om de beide signaalcomponenten volledig onafhankelijk van elkaar terug
te winnen. Dit wordt bij kwadratuurmodulatie van de kleurendraaggolf
bereikt, omdat daarbij beide kleurinformatiespanningen loodrecht op elkaar
staan. Er heerst dus tussen de beide kleursignalen altijd een fazeverschil van
precies 90°, waarbij het door de zender uitgestraalde kleursignaal alleen
bestaat uit de zijbanden van het (B—E)- en het (R— E)-signaal, daar de
kleurendraaggolf zelf in de zender wordt onderdrukt.

Kd
— 1,2 MHz-

—«-0,6MHz-—1

U-enVsignalen

3,2 MHz

4,4MHz

SMHz

Fig. II.3.2, Bandbreedte van de kleurinformaties.

Door de koppeling van de kleurendraaggolffrequentie met de beelddraaggolfmodulatie wordt zogenaamde frequentievervlechting verkregen van de
hciderheidsspanning met de kleurendraaggolfmodulatie. Zoals men later
nog zal zien, worden de zijbanden van de beelddraaggolf gevormd door be
trekkelijk kleine frequentiegebiedjes op een onderlinge afstand gelijk aan de
lijnfrequentie. Daartussen zijn frequentievrije gedeelten, waarin men de
kleurendraaggolfinformatie kan onderbrengen. Door deze overdrachtstechniek wordt de wederzijdse beïnvloeding tussen helderheids- en kleurinformatie tot een minimum teruggebracht.
Is de keuze van de kleurendraaggolffrequentie gemaakt, dan moet alleen
nog een manier worden gevonden om een synchronisatiesignaal voor de
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kleurendraaggolf over te brengen. Dit extra synchronisatiesignaal voor de
kleurendraaggolf is nodig omdat de kleurendraaggolf zelf, ter vermindering
van interferentiestoringen, niet door de kleurentelevisiezender wordt uitge
zonden. In de ontvanger kan de kleurmodulatiespanning uit alleen de zijbanden van de kleurendraaggolf niet worden teruggewonnen. Daarvoor moet
de kleurendraaggolf weer worden toegevoegd. Dit moet synchroon met de
fazc van de kleurendraaggolf aan zenderzijde gebeuren, waarvoor een extra
kleursynchronisatiesignaal nodig is. Zoals later nog nader wordt verklaard,
kiest men hiervoor een golftrcin van de kleurendraaggolf, die op de achterstoep van de lijnsynchronisatie-impuls wordt gemoduleerd.

Samenvatting
Voorwaarde voor kleurenoverdracht is allereerst de splitsing van het licht
met behulp van filters of kleurselectieve spiegels in de primaire kleurgebieden rood, groen en blauw. De bijbehorende kleurmengingskrommen be
palen daarbij het te bestrijken spectrale gebied.
Uit de eisen voor een goede verenigbaarheid met de zwart/wit-norm volgt,
dat de beeldraaggolf van de kleurentelevisiezender met hetzelfde signaal
moet worden gemoduleerd, zoals door een zwart/wit-camera zou worden
geleverd. Deze signaalcomponent komt daarbij overeen met de helderheid
van het opgenomen beeld. De daarbij nog noodzakelijke twee onafhanke
lijke kleurverschilsignalen dienen dan de nog ontbrekende informaties voor
de verzadiging en de kleurtint te bevatten, opdat een willekeurig kleurpunt
in de kleurendriehoek precies is gedefinieerd en in de ontvanger overeenkom
stig kan worden weergegeven. Voor deze beide extra kleureninformaties
kiest men een kleurendraaggolf, die bij de bovenste videobandgrens ligt en
die men door middel van kwadratuurmodulatie met deze beide signaalcomponenten moduleert. Door de kwadratuurmodulatie staan beide signalen
loodrecht op elkaar, waardoor een wederzijdse beïnvloeding wordt voor
komen. De beide signaalcomponenten worden als (B—Y)- en (B—K)kleurverschilspanningen aangeduid en hebben een bandbreedte van ca.
1,2 MHz. Voor de hf-overdracht wordt de kleurendraaggolf in de zender
onderdrukt en niet uitgestraald om zodoende mogelijke interferentie
storingen in de ontvanger tot een minimum te reduceren.

HOOFDSTUK III

HELDERHEIDS- EN CHROMINANTIESIGNALEN

Overzicht
Door het vastleggen van de helderheidswaarden voor de drie primaire
kleuren verkrijgt men het modulatiesignaal voor de beelddraaggolf. Zowel
voor de drie primaire kleuren als voor de overeenkomstige complementaire
kleuren wordt het verloop van de beelddraaggolfspanning met de modulatie
door deze grootheden voorgesteld. Behalve dit helderhcidssignaal wordt de
benodigde kleureninformatie, het zogenaamde chrominantie-signaal, als
vectorsom van de kleurverschilspanningen nader verklaard. De beide kleurverschilsignalen zijn daarbij zodanig gekozen, dat zij bij zwart/wit-uitzendingen nul worden. De kleurverschilsignalen bevatten dus alleen de infor
maties voor de kleuroverdracht, namelijk de verzadiging en de kleurtint.
Daar het chrominantie-signaal, bij het helderheidssignaal opgeteld, bij
modulatie van de beelddraaggolf een modulatie-amplitude doet ontstaan,
die zowel tot boven het zwartniveau als ook tot onder het witniveau zou
doorlopen, moet een vermindering van de chrominantiespanning bij de
modulatie van de kleurendraaggolf plaatsvinden. Een begrenzing van deze
overmodulatie tot 33 % met betrekking tot het wit, resp. zwart-niveau is in de
praktijk nog toelaatbaar, waaruit dan voor de kleurverschilsignalen op
overeenkomstige wijze gereduceerde amplitudewaarden volgen.
Deze gereduceerde amplituden bepalen in een rechthoekig assenkruis, in
overeenstemming met de later volgende kwadratuurmodulatie, de elektrische
waarden voor de drie primaire kleuren, d.w.z. de spanningsamplituden en
de relatieve faze. Behalve de beide voor de modulatie van de kleurendraag
golf noodzakelijke assen van de kleurverschilsignalen (J/r— l/y)en (Ub~ Uy)
wordt ook de faze van de kleurverschilspanning (Uq— Uy) in het assenkruis
aangegeven, daar de kennis van deze spanning voor de latere demodulatie
in de ontvanger belangrijk is. Na het vastleggen van de kleurverschilsig
nalen kunnen alle kleuren in het zogenaamde kleurcoördinatenstelsel
worden voorgesteld. Voor een beter begrip van de hierbij gevolgde proce
dure wordt in een kort overzicht het voorstellen van elektrische grootheden
in het coördinatenstelsel nader verklaard.
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III. 1. Het helderheidssignaal als modulatie van de beelddraaggolf

Om aan de compatibiliteitseisen te voldoen, moet de samenstelling van het
helderheidssignaal voor de modulatie van de beelddraaggolf zodanig zijn,
dat de door de drie kleurenopnamebuizen afgegeven cameraspanning over
eenkomt met de spanning, die een zwart/wit-camera van dezelfde beeldindruk zou leveren.
Voor een „witte” beeldpartij werd reeds aangetoond, dat de drie uitgangs
signalen van de kleurenopnamebuizen rood, groen en blauw even groot zijn
en qua amplitude op 100% zijn te stellen. Een zwart/wit-camera zou van
deze witte beeldpartij dezelfde spanning, dus ook 100% afgeven.Wanneer
men de door de drie kleurenopnamebuizen geleverde spanning met 1,0 aan
geeft, dan moet het helderheidssignaal voor deze drie uitgangsspanningen
eveneens 1,0 zijn. De relatieve helderheidswaarden voor de drie primaire
kleuren volgen uit de spectrale ooggevoeligheidskromme, zoals die in fig.
1.2.3 is aangegeven. De som van de drie helderheidswaarden voor de drie
primaire kleuren moet bij een witte beeldpartij 1,0 zijn. In vereenvoudigde
vorm is dit grafisch uit de spectrale ooggevoeligheidskromme van fig. III. 1.1
(blz. 8) af te lezen. Men verkrijgt relatieve helderheidswaarden voor de
drie grondkleuren rood, groen en blauw, die zich verhouden als 0,30 : 0,59 :
0,11.
Dit betekent, dat bij een rode beeldpartij de „rode” camera een spanning
1,0 afgeeft, terwijl een zwart/wit-camera voor deze rode kleur als helder
heidssignaal een spanningsamplitude 0,30 levert. Precies zo is het met de
groene en blauwe primaire kleur, waarvoor door de zwart/wit-camera de
overeenkomstige helderheidswaarden 0,59 resp. 0,11 worden geleverd.
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Fig. III.1.2. Samenstelling van het helderheidssignaal.
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Uitgaande van de drie cameraspanningen kunnen de juiste amplitudewaarden voor het helderheidssignaal door eenvoudige ohmse spanningsdelers, zoals in fig. III. 1.2 is aangegeven, worden ingesteld. Men kan dus
zeggen, dat het helderheidssignaal, dat voor de modulatie van de beelddraaggolf nodig is, zodanig is opgebouwd, dat deze spanning bestaat uit:
Uy = 0,30 UR + 0,59 UG + 0,11 Ujj
Deze definitie van het helderheidssignaal is de principiële voorwaarde voor
alle later te bespreken omzettingen tot chrominantiespanningen en vormt de
grondslag voor alle in de ontvanger te nemen maatregelen voor het terug
winnen van de drie primaire kleuren rood, groen en blauw.
In fig. III. 1.3 is nog eens aangegeven hoe het helderheidssignaal van de
beelddraaggolf moet zijn opgebouwd om aan de eis van compatibiliteit te
voldoen. Men ziet, dat het uitgangssignaal van de kleurencamera als helder
heidssignaal dezelfde amplitude heeft als het uitgangssignaal van de zwart/
wit-camera.
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Fig. III.1.3. Helderheidssignaal bij zwart/wit- en kleurentelevisie-uitzendingen.

Daardoor is het dus mogelijk, dat bijv, met het helderheidssignaal de
kleurencamera zowel een kleurenontvanger als een zwart/wit-ontvanger kan
sturen en beide ontvangers hetzelfde signaal als zwart/wit-beeld weergeven.
Omgekeerd kan ook de kleurenontvanger door een zwart/wit-camera
worden gestuurd, waarbij deze ontvanger dan weer een zwart/wit-beeld
levert.
Daar met de overdracht van de helderheid als beelddraaggolf-modulatie
de relatieve amplituden van alle kleurspanningen zijn vastgelegd, dienen de
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spanningsamplituden van de drie kleuropnamebuizen zowel voor wit als
voor de drie primaire kleuren nogmaals afzonderlijk te worden aangegeven.
Is een witte beeldpartij aanwezig, dan levert elk van de drie kleuropname
buizen de spanning 1, die als maximum-waarde van de uitgangsspanning is
vastgelegd. Dit is dezelfde spanning die ook een zwart/wit-camera zou
afgeven. Bij een rode beeldpartij, waarvan de kleur overeenkomt met
primair rood, geeft de rode opnamebuis een spanning 1,0 af, terwijl de
groene en de blauwe opnamebuis geen spanning leveren.
De zwart/wit-camera zou bij de rode beeldpartij de spanning 0,30 afgeven,
waarmee de overeenkomstige helderheidsamplitude van het luminantiesignaal als modulatie-amplitude voor de beelddraaggolf is gedefinieerd. Bij
een beeldpartij in de kleur primair groen, respectievelijk primair blauw,
levert de betreffende opnamebuis weer de uitgangswaarde 1,0, terwijl de
beide andere opnamebuizen geen spanning afgeven. De helderheidswaarde,
die door een zwart/wit-camera zou worden geleverd, bedraagt in deze beide
gevallen voor groen 0,59 en voor blauw 0,11.
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Fig. III. 1.4. Modulatieniveaus van de beelddraaggof.

Een duidelijk begrip van deze principiële spanningsverhoudingen is nood
zakelijk om bij de nogal ingewikkelde overdrachtstechniek en de niet een
voudige wijze waarop de drie primaire kleuren in de ontvanger worden
teruggewonnen toch te kunnen inzien, waarom de afzonderlijke tussenfazen
in de totale overdrachtsweg noodzakelijk zijn. Met de amplitudewaarden
van het helderheidssignaal voor de drie primaire kleuren kan men de span
ningswaarde van elk willekeurig kleurmengsel als modulatiesignaal voor de
beelddraaggolf vaststellen.
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Om het modulatiesignaal te kunnen invoegen zijn in fig. III. 1.4 eerst de
amplitudeverhoudingen van de beelddraaggolf getekend. Behalve het synchronisatieniveau, dat 100% van de zenderdraaggolfamplitude vertegen
woordigt, is de achterstoep met 75 % en het witniveau met 10 % aangegeven,
wat de grens voor de hoogste modulatie-amplitude van de beelddraaggolf
vormt. Het zwart-niveau, dus het uitgangspunt voor de beelddraaggolfmodulatie, ligt iets beneden de achterstoep, namelijk 5% (de zogenaamde
„offset”). De waarde van het zwartniveau ligt daarmee op 70%. Deze beide
niveaugrenzen, d.w.z. de 70% van het zwart- en de 10% van het witniveau
bepalen de omvang van de totale modulatie bij zwart/wit-televisie en daar
mee ook het bereik van de helderheidsmodulatie bij kleurentelevisie. Wan
neer men de modulatiespanning beschouwt, kan men dus het zwartniveau
op 0 en het witniveau op 1 vastleggen. In fig. III. 1.5 zijn de waarden ook zo
gekozen. Zowel voor de drie primaire kleuren met hun complementaire
kleuren alsook voor de helderheden zwart en wit zijn de 8 spanningswaarden
als modulatie-amplituden in deze figuur aangegeven. Hierbij is een negatieve
modulatierichting aangenomen. De beeldinhoud voor de kleurencamera
bestaat dus uit 8 verticale balken in de kleuren wit, geel, cyaan, magenta,
rood, blauw en zwart. Bij de witte beeldpartij werd een helderheidssignaal
verkregen gelijk aan:
Uy = 0,30 UR + 0,59 UG + 0,11 UB = 1,0

Aangezien geel uit een mengsel van rood en groen bestaat wordt de
amplitude van het helderheidssignaal:
Uy = 0,30 UR + 0,59 UG = 0,89
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Fig. III. 1.5. Helderheidssignaal als beelddraaggolfspanning.
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Cyaan bestaat als mengkleur uit de kleuren groen en blauw, zodat men het
volgende helderheidssignaal krijgt:

UY = 0,59 UG + 0,11 UB = 0,70

Dc primaire kleur groen levert:
UY = 0,59 UG = 0,59

Magenta bestaat uit rood en blauw, zodat dit wordt:

UY = 0,30 Ur + 0,11 UB = 0,41
Dc primaire kleuren rood en blauw leveren de helderheidsbijdragen:

UY = 0,30 Ur = 0,30 resp. UY = 0,11 UB = 0,11
Bij zwart is de amplitude van het signaal 0, zodat ook het luminantiesignaal de spanning 0 levert. Over de gehele breedte van een lijn gezien,
krijgt men bij het gekozen voorbeeld uit fig. III. 1.5 in de zojuist beschreven
volgorde een trapsgewijze toenemende spanning, die in 8 stappen van wit =
1,0 tot zwart = 0 verloopt. Dit is dezelfde spanningsvorm, die een zwart/witcamera als luminantiesignaal, dus als helderheidsindruk zou leveren. Uit de
hier gegeven voorstelling is af te lezen, dat een complementair kleurenpaar,
dus rood en cyaan, resp. groen en magenta, of blauw en geel steeds tezamen
de spanning 1,0 leveren en daarmee overeenkomen met „wit”, evenals het
totaal van de primaire kleuren rood, groen en blauw. De betrekkingen, die
in de kleurendriehoek in hoofdstuk I zijn aangetoond komen dus bij om
zetting in elektrische spanningen weer in dezelfde verhoudingen te voor
schijn.

HI.2. Kleurverschilsignalen

Behalve de helderheid als modulatie van de beelddraaggolf moeten de
typische eigenschappen van een kleur, nl. de verzadiging en de kleurtint als
extra informaties worden overgedragen, waartoe twee van elkaar onafhan
kelijke signaal-componenten moeten worden uitgezonden. Deze beide extra
signalen worden als kleurverschilsignalen aangeduid en vormen samen het
zogenaamde chrominantiesignaal. Men legt de kleurverschilsignalen zo
vast, dat zowel de kleurspanning voor rood, (Ur) als die voor blauw, (UB),
verminderd worden met het helderheidssignaal UY. Beide verschilsignalen
zijn dus Ur — UY en UB — UY. De amplitude van beide kleurverschilsig-
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nalen kan bepaald worden door berekening uit de componenten van rood,
groen en blauw in het helderheidssignaal Uy. Het resultaat is dan:

UR — Uy = 1,00 UR — 0,30 UR — 0,59 UG — 0,11 UB =
= 0,70 UR — 0,59 UG — 0,11 UB
en:

UB — Vy = 1,00 UB — 0,30 UR — 0,59 UG — 0,11 UB =
= — 0,30 UR — 0,59 UG + 0,89 UB
Berekent men beide kleurverschilsignalen voor de lichtindruk wit, dan blij
ken zowel UR — Uy als UB — Uy nul te zijn.
Beide kleurverschilsignalen, die als modulatie van de kleurendraaggolf be
schikbaar zijn, blijken dus aanwezig te zijn, omdat bij overdracht van kleuren
niet alleen de helderheid maar ook kleurtint en verzadiging een rol spelen.
Aangezien nu de drie componenten, die een willekeurig kleurpunt defi
niëren als elektrische signalen vastliggen, nl. het helderheidssignaal l/fen
de beide kleurverschilsignalen (UR — Uy) en (UB — Uy), kan men achter
de drie opnamebuizen de camera-spanningen tot de drie gewenste video
signalen omvormen.
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Fig. III.2.1. Omzetting van de cameraspanningen in helderheids- en kleurverschil
signalen.
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In fig. III.2.1 ziet men, dat de drie camera-signalen Ur, UBen Ug aan drie
matrix-eenheden worden toegevoerd. Deze matrix-eenheden, die op analoge
wijze weer in de ontvanger worden aangetroffen, zijn niets anders dan lineair
werkende schakelingen, die m.b.v. spanningsdelers en eventuele buizen,
indien spanningen in tegenfaze moeten worden geleverd, de gewenste sig
nalen afgeven. De K-matrix levert hierbij het helderheidssignaal Uy, opge
bouwd uit de componenten 0,30 Ur + 0,59 Ug + 0,11 UB. De (7?— K)matrix levert het kleurverschilsignaal (Ur— Uy) = 0,70 C/r — 0,59
Ug~ 0,11 UB, terwijl op dezelfde wijze de (B— Zj-matrix de spanning
(UB — Uy) = — 0,30 Ur — 0,59 UG + 0,89 UB afgeeft.
In alle drie gevallen worden in eerste instantie met eenvoudige ohmse
spanningsdelers de relatieve amplitudeverhoudingen uit de cameraspanningen ingesteld, terwijl vervolgens voor eventuele spanningen in tegenfaze
een buis als fazedraaier wordt gebruikt. Om een en ander beter te kunnen
overzien, wordt nu reeds aangegeven op welke wijze later uit de omgevormde
cameraspanningen, dus uit de helderheids- en kleurverschilsignalen in de
ontvanger, de samenstelling en terugwinning van de drie primaire kleuren
tot stand komt. In fig. III.2.2 wordt dit nader aangegeven.
Drie weergavebuizen, die resp. de rode, groene en blauwe kleurcompo
nent leveren, worden aan de katoden met het helderheidsisgnaal Uy ge
stuurd. Aan de stuurroosters van de drie weergavebuizen worden resp. de
kleurverschilspanningen Ur — Uy, UB — Uy en Ug — Uy toegevoerd.
De stuurspanning van iedere buis is dan de som van katode- en roosterspanning, nl. Ur, UBen Ug- Hierbij zijn het helderheidssignaal Uy en de kleur-
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verschilsignalen UB— Uy en UR— Uy rechtstreeks als modulatiecomponenten voor de beelddraaggolf beschikbaar. Ofschoon hier dus alleen de
kleurverschilsignalen UR — Uy en UB — Uy ter verkrijging van de kleurinformatie door de zender worden uitgestraald, kan m.b.v. het helderheidssignaal Uy de derde kleurverschilinformatie UG — Uy in de ontvanger
worden samengesteld. Dit kan men zich voorstellen, omdat zowel beide
kleurverschilspanningen UR— Uy en UB— Uy als het helderhcidssignaal
Uy ieder uit componenten van de drie cameraspanningen UR, UB en UG zijn
opgebouwd. Door eenvoudige omvorming kan men uit deze componenten
de kleurverschilspanning UG — Uy samenstellen. De juiste waarde hiervan
wordt hierna afgeleid voor het geval aan zenderzijde een matrix-schakeling
achter de camera is opgenomen.

UG - Uy = 1,00 UG — 0,30 UR — 0,59 UG - 0,11 UB
= - 0,30 UR + 0,41 UG - 0,11 UB
Om aan ontvangerzijde (UG — Uy) weer te kunnen samenstellen dient de
volgende berekening te worden uitgevoerd:
Uy = 0,30 UR +

Uy = 0,30 Uy +

0,59 UG
0,59 Uy

0 = 0,30 (UR - Uy)

+

+ 0,11 UB
+ 0,11 Uy

059 (UG - Uy)

+

0,11 (UB - t/y)

Bepaalt men hieruit (UG — Uy), dan wordt dit

UG - Uy = - °’2° {Ur - Uy) - ^1‘9 (UB - Uy)
= - 0,51 (UR - Uy) - 0,19 (UB - UY)
Wanneer men hierin de waarden van (UR— Uy) en (UB— Uy) invult,
krijgt men de grootte van UG — Uy zoals die aan zenderzijde werd gegeven,
nl. UG — Uy = ■— 0,30 UR + 0,41 UG — 0,11 UB.
Hiermee is aangetoond, dat het kleurverschilsignaal UG — Uy automa
tisch als gecodeerd signaal door de beide kleurverschilsignalen (UR— Uy)
en UB — Uy vanaf de zender wordt meegezonden. In de ontvanger kan dus
UG— Uy uit delen van UR— Uy en UB— Uy worden samengesteld.
Het schema voor een dergelijk overdrachtssysteem is in fig. III.2.3 aan
gegeven.
Behalve het helderheidssignaal Uy worden door de kleurentelevisie-
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Fig. III.2.3. Terugwinning van het (£/(?—t/y)-signaal uit de kleurverschilsignalen (t/s-C/y)
en(C/j?-C/y).

zender tevens de beide kleurverschilspanningen Ur — Uy en Ur— Uy
uitgezonden. In de ontvanger wordt de derde kleurverschilspanning Ug — Uy
samengesteld uit de delen — 0,51 (Ur — Uy) en — 0,19 (Ur — Uy).

III.3. Chrominantiesignaal

Om beide kleurverschilsignalen met één kleurendraaggolf te kunnen over
brengen moet men een overdrachtssysteem kiezen dat hiervoor geschikt is.
Aangezien het hier twee van elkaar onafhankelijke modulatiespanningen
betreft, die tegelijkertijd met één draaggolf moeten worden overgedragen
zonder dat wederzijdse beïnvloeding optreedt, moet men kwadratuurmodulatie toepassen.
Zonder nu al nader op deze modulatiemethode in te gaan, moet toch reeds
worden onthouden, dat hierbij de beide modulatiespanningen zó op de
draaggolf worden gemoduleerd, dat ze loodrecht op elkaar staan. Als wisselstroomgrootheden kan men beide kleurverschilspanningen dus in een
assenkruis aangeven zoals in fig. III.3.1 is afgebeeld.
Uit beide kleurverschilsignalen Ur — Uy en t/g — Uy ontstaat door
vectoriële optelling de chrominantiespanning Up, die als resulterende
modulatiespanning voor de kleurendraaggolf fungeert en die vervolgens hf
wordt uitgestraald. Uit de hier aangegeven voorstelling door een assen
stelsel onder een hoek van 90° blijkt, dat de amplitude van de chrominantie-
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spanning Uf ontstaat als de wortel uit de som der kwadraten van de kleurverschilspanningen en dat bovendien, afhankelijk van de amplitudenverhouding van beide kleurverschilspanningen, een bepaalde fazehoek ont
staat. Hieruit blijkt, dat er twee elektrische grootheden voor het chrominan
tiesignaal Up kunnen worden gedefinieerd, en wel de amplitude en de faze
hoek.
Bij de behandeling van de kwadratuurmodulatie in hoofdstuk V zal men
zien, dat de amplitude van de chrominantiespanning Uf bepalend is voor
de verzadiging van de over te brengen kleur, terwijl de fazehoek een maat
is voor de kleurtint. Met behulp van de kleurverschilspanningen Ur— UY
en UB — UY wordt dus na vectoriële optelling door middel van het chromi
nantiesignaal Uf de verzadiging zowel als de kleurtint als modulatiespan-

Ur-U,

Chromlnantitsignaal

/

]

U^/=V(UR-Uy)2<(UB-Uy)2t

Fig. 111.3.1. Het chrominantiesignaal als
vectorsom van de kleurverschilsignalen.

UB'UY

ning overgebracht, zodat tezamen?met de helderheid als modulatiespanning
van de beelddraaggolf de drie grootheden ter beschikking staan, die bepalend
zijn voor elke willekeurige kleur.
Om het chrominantiesignaal nadei te bepalen kan men voor de drie pri
maire kleuren rood, groen en blauw de bijbehorende amplituden vast
stellen. Voor de amplitude van het chrominantiesignaal Up krijgt men door
vectoriële optelling van de kleurverschilspanning Ur — UYtn UB — U Y:

uF = V (uB - uYy + (uR - uYy
Voor groen krijgt het kleurverschilsignaal UB — UY de amplitude — 0,59,
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evenals het kleurverschilsignaal Ur — Uy. De amplitude van het chromi
nantiesignaal Up wordt dan:
UF = s/ (_ 0.59)2 + (- 0,59)2 = ± 0,83

Dit betekent, dat het chrominantiesignaal bij aanwezigheid van groen een
modulatie-amplitude van
0,83 bereikt en dus (symmetrisch t.o.v. de nul
lijn) ± 0,83% van de totaal ter beschikking staande maximale modulatieruimte beslaat. Deze maximale modulatie-amplitude blijft binnen de be
schikbare afstand tussen het wit- en het zwartniveau van de te moduleren
draaggolf.
Aangezien het chrominantiesignaal bij het helderheidssignaal moet wor
den opgeteld en tezamen hiermee op de beelddraaggolf wordt gemoduleerd

Max niveauj van
de dreoggot
>lf (100%)

/

Achterstoep
(75%)

0

T

Zwortnrveau
(70%)

1007.

Modulatie

I

Wit

vI

Groen

Witniveau

ciov.)

Nulniveau van de draaggolf

I

Rood

|

Blauw

I

Zwart

|

Fig. III.3.2. Ongereduceerde amplituden van de chrominantiemodulatie.

en uitgezonden dient het niveau van het helderheidssignaal als modulatienullijn voor het chrominantiesignaal. Voor groen moet men dus bij een
helderheidsamplitude van 0,59 de kleuramplitude ± 0,83 optellen.
In tig. III.3.2 blijkt, dat dan zowel in de richting van het witniveau als in
die van het zwartniveau de grenzen van de maximale modulatieruimte over
schreden worden.
Bij het overbrengen van rood ontstaat voor het kleurverschilsignaal
(Ub~ Uy)de amplitude — 0,30, terwijl de kleurverschilspanning (Ur— Uy)
4- 0,70 bedraagt. Dit resulteert voor de chrominantiespanning Up in de
amplitude:
Up = V (- 0,30)2 + (0,70)2 = ± 0,76

De amplitude voor de chrominantiespanning rood geeft dan na optelling bij
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het helderheidssignaal van 0,30 eveneens een overschrijding van het wit- en
zwartniveau.
Voor blauw ontstaat een chrominantiesparming, die na vectoriële optelling
van de kleurverschilspanningen (Ub — Uy) = 0,89 en (Ur — Uy) —
= — 0,11 als resultaat geeft:

UF=V (0,89)2 + (— 0,1l)2 = ± 0,89
Wanneer men het helderheidssignaal 0,11 voor blauw vermeerdert met
± 0,89, ziet men dat in dit geval de grootste overmodulatie optreedt aan de
zijde van het zwartniveau. Aangezien overmodulatie, die het witniveau zo
sterk overschrijdt, dat de modulatiespanning onder de nullijn van de draaggolf komt te liggen niet meer kan worden overgedragen moet een bepaalde
reductie van de modulatie-amplitude en dus ook van de kleurverschil
spanningen worden ingevoerd.
Deze reductie mag echter niet zover worden doorgevoerd, dat een te on
gunstige signaal-ruisverhouding en daarmee een nadelige beperking van de
hf-overdracht van het chrominantiesignaal ontstaat. Om in dit geval een
gunstig compromis te vinden, zijn bij het vastleggen van de kleurentelevisienorm in Amerika omvangrijke experimenten uitgevoerd. Als meest gun
stig resultaat is daarbij een begrenzing van de overmodulatie tot 33 % boven
het zwartniveau vastgesteld. Gaat men van deze overmodulatiebegrenzing
van 33 % uit dan kan men vervolgens de noodzakelijke reductie van de beide
kleurverschilspanningen vaststellen.
Om dit te kunnen doen ontlenen we aan fig. III.3.3 het gegeven, dat het

:W5
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Fig. III.3.3, Gereduceerde chrominantiespanningsamplitudc.

III.3]

CHROMINANTIESIGNAAL

49

chrominantiesignaal Up voor rood nog slechts een amplitude van ± 0,63
mag hebben, terwijl voor blauw de amplitude tot ± 0,44 moet worden
beperkt. Vervolgens kan men stellen,dat de kleurverschilspanningjt/# — f/y)
met een factor a wordt gereduceerd en de kleurverschilspanning (Up — Uy)
met een factor b. Dit is als volgt te omschrijven:
(UB -Uy)a = (Ug - Uy)'

en
(Up - Uy)b = (Up - uYy

Men kan nu voor rood schrijven:
Up = ± 0,63 = V (-0,30 a)2 + (0,70 i)2

en voor blauw:
Up—± 0,44 = V (0,89 a)2 + (- 0,11 i)2
Wanneer uit beide vergelijkingen a en b worden opgelost, krijgt men:
a = 0,49 en b — 0,88.
De kleurverschilspanning UB— Uy moet dus met 0,49 vermenigvuldigd
worden en de spanning Up — Uy met 0,88. Door deze reductie ontstaan dan:

en

(UB - Uy)' = - 0,15 Up - 0,29 UG + 0,44 UB
(Up — Uy)' = 0,62 Up - 0,52 UG — 0,10 UB

Men ziet, dat ook nu beide gereduceerde kleurverschilspanningen nul
worden bij overdracht van wit, zoals dat ook bij de ongereduceerde kleur
verschilspanningen het geval was. Men kan nu met behulp van de geredu
ceerde kleurverschilspanningen de uiteindelijke waarde van de chrominan
tiespanning Up bepalen.
Voor rood wordt dit:

Up = V (- 0,15)2 + (0,62)2 = ± 0,63
Voor groen en blauw krijgt men resp.:

Up = V (—0,29)2 + (0,52)2 = ± 0,59

en

Up = V (0,44)2 + (— 0,10)2 = ± 0,44

Wanneer deze gereduceerde waarden van de chrominantiespanning Up als
modulatie van de beelddraaggolf worden opgeteld bij het helderheidssignaal
dan krijgt men de waarden zoals die in fig. III.3.3 zijn aangegeven. Hier is
tevens het chrominantiesignaal Up zonder helderheidssignaal Uy afgebeeld,
waarbij dit kleursignaal een modulatieprodukt is van de kleurendraaggolf
met de frequentie 4,43 MHz.
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Fig. III.3.4. Blokschema van de modulatie van helderheids- en kleurverschilsignalcn.

Dit modulatieprodukt van 4,43 MHz wordt aan zenderzijde op ieder
ogenblik bij het helderheidssignaal Up gesuperponeerd. De beelddraaggolf
van een kleurentelevisiezender wordt dus gelijktijdig gemoduleerd met het
helderheidssignaal en met het chrominantiesignaal Uy, waarvan de draaggolffrequentie 4,43 MHz bedraagt. Het modulatieschema hiervoor wordt
aangegeven in fig. III.3.4.
De kleurverschilsignalen (Up — Uy)' en (U's — Uy)' worden in kwadra
tuur gemoduleerd op de kleurendraaggolf van 4,43 MHz. Het resulterende
chrominantiesignaal Up wordt opgeteld bij het helderheidssignaal Uy en
vervolgens als samengesteld modulatiesignaal aan de beelddraaggolf toege
voerd.
Ter vereenvoudiging van de schrijfwijze worden de kleurverschilspanningen(t/R— Uy)' en (Ub— Uy)' als V- en U-signaal aangeduid. In fig.
III.3.5 wordt het volledige overdrachtssysteem van een kleurentelevisie
zender en ter vergelijking dat van een zwart/wit-televisiezender afgebeeld.
Zowel de kleuren- als de zwart/wit-zender geven bij een bepaald object
dezelfde helderheids-informatie, zodat aan de eis van compatibiliteit wordt
voldaan. Bij de kleurentelevisiezender wordt in een codeerschakeling (ma
trix) het juiste helderheidssignaal uit de drie kleurencameraspanningen
samengesteld. Parallel hieraan levert de codeerschakeling de beide kleurver
schilsignalen U en V, die na kwadratuurmodulatie het chrominantiesignaal
Up vormen, waardoor de kleurinformaties kleurtint en verzadiging zijn
gegeven.
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Fig. III.3.5. ,,Compatibele" kleurentelevisie-overdracht door splitsing van de kleurinformatie in een helderheids- en een chrominantiesignaal.

III.4. Kleurcoördinatenstelsel
Zonder dat reeds uitvoerig op de eigenschappen van de kwadratuurmodulatie wordt ingegaan, worden eerst uit de gereduceerde kleurverschilspanningen (Ur — Uy)' en (Ub— Uy)' de voornaamste eigenschappen van het
gemoduleerde kleurendraaggolfsignaal gedefinieerd. In de kwadratuurmodulator worden beide kleurverschilspanningen ieder in een dubbelbalansmodulator op de draaggolf gemoduleerd. Aan de uitgang van beide
dubbel-balansmodulatoren ontstaan alleen de zijbandfrequenties, terwijl de
draaggolf zelf is onderdrukt.
Aangezien beide toegepaste draaggolfsignalen precies 90° ten opzichte
van elkaar in faze zijn verschoven, staan de draaggolfassen loodrecht op
elkaar en beide modulatieprodukten zijn eveneens 90° ten opzichte van
elkaar verschoven. Daar de kleurverschilspanningen als modulatiesignalen
evenredig zijn met de modulatieprodukten kan men beide modulatie-assen
in een rechthoekig coördinatenstelsel aangeven en daarop uit de geredu
ceerde kleurverschilamplituden het uitgangsprodukt van de kwadratuurmodulator afiezen.
Door de vectorische optelling van beide modulatieprodukten ontstaat een
kleursignaal, dat zowel amplitude- als faze-afhankelijk is, waarbij amplitude
en faze in een bepaalde relatie staan tot de kleurverschilspanningen. De am
plitude geeft hierbij de procentuele grootte aan van de kleurverzadiging, ter
wijl de relatieve faze een maat is voor de kleurtint.
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Aangezien het doelmatig is, zowel bij modulatie van de kleurendraaggolf
als bij demodulatie hiervan in de ontvanger het chrominantiesignaal in een
coördinatenstelsel aan te geven, is het belangrijk om de voorstelling van
elektrische signalen in een coördinatenstelsel te begrijpen. Om een wille
keurige grootheid, die uit twee variabelen bestaat, grafisch vast te leggen,
gebruikt men in het algemeen een rechthoekig coördinatenstelsel. Men kiest
hiertoe twee assen, die loodrecht op elkaar staan, waarbij de horizontale as
met X en de verticale as met Y wordt aangegeven. Gaat men uit van het nul
punt, dan zijn de tekens zodanig vastgesteld, dat naar rechts op de X-as en
naar boven op de Y-as de positieve waarden worden aangegeven. Deze
positieve richtingen kunnen ook door pijlpunten op de assen worden aan
geduid. In fig. III.4.1 is een assenkruis, voorzien van deze symbolen,
getekend.
Als voorbeeld zijn de willekeurig gekozen grootheden Px en P2 als punten
aangegeven. P1 wordt hierbij door de positieve grootheden X1 en Yx
gedefinieerd, terwijl P2 door de positieve grootheid X2 en de negatieve groot
heid Y2 is gegeven. Men kan voor een willekeurig punt P de daarop betrek
king hebbende grootheden X en Y bepalen, indien men vanuit punt P lood-

+
P1

•’l

*X1

90®

0

-’2

Fig. HI.4.1. Definities in een rechthoekig coördinatensysteem.
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lijnen op de X- de en Y-as neerlaat. Omgekeerd kan men natuurlijk bij beken
de X- en Y-waarden op het snijpunt van beide loodlijnen het desbetreffende
punt P vinden.
Voor bepaalde doeleinden kan het eenvoudiger zijn, in het rechthoekig
coördinatenstelsel in plaats van de grootheden X en Y twee andere gelijk
waardige grootheden te gebruiken, die bijv, door een lengte-eenheid en een
hoek kunnen worden gedefinieerd. Deze mogelijkheid is in fig. III.4.2 aan
gegeven. Hierin is wederom een willekeurig punt Pj gekozen met als
coördinaatwaarden 4en + Yv Verbindt men dit punt met de oorsprong
van het assenkruis, dan ontstaat een lijn, die hier met Aj is aangegeven. Gelijk
tijdig ontstaat tussen deze lijn en de X-as een bepaalde hoek, die met <p
wordt aangeduid. De lengte van de lijn A, en de grootte van de hoek <p
kunnen uit beide grootheden Xx en Y1 worden berekend. Daar beide amplituden Xt en Yi loodrecht op elkaar staan, is de lengte van de lijn Ai volgens
de stelling van Pythagoras gelijk aan de wortel uit de som der kwadraten
van Xi en Yt. Om de hoek te bepalen kan men de verhouding van YJXi
bepalen en krijgt dan een tangensfunctie: tg rp = YJX^
Met behulp van deze beide transformaties is het dus mogelijk, in een
rechthoekig coördinatenstelsel via de amplituden Xi en Yt twee daarmee
evenredige grootheden in de vorm van een lengte- en een hoekmaat te be
palen.

a,

=Vx,2.v,2'

is»= ’y»,
'A1

I

X| = A|*cos*P

Y, = A, •sin’P

12
•’i

Fig. III.4.2. Definitie in het polaire coördinatensysteem.
Deze gewijzigde voorstellingswijze noemt men een poolcoördinaten
systeem. De richting waarin de hoek wordt aangegeven is zo gedefinieerd,
dat men, uitgaande van de X-as, links-omdraaiend de hoeken positief aan-
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geeft en rechts omdraaiend negatief. In dit poolcoördinatensysteem kan
men behalve de tangensfunctie als transformatie van de grootheden X en Y
uit de hoekgraden tevens de sinus- en cosinusfunctie afleiden. Dit is in
fig. III.4.3 aangegeven. Voor het gemak wordt hierin de amplitude A — 1
gekozen, zodat relatieve amplitudeverhoudingen ontstaan, die alle op de
zelfde eenheid betrekking hebben. Wanneer men het resultaat in alle 4
kwadranten bekijkt, dus in de gesloten cirkel tussen 0° en 360°, dan komt
men tot de voorstelling van de eenheidscirkel met straal Ao = 1.

I

Fig. III.4.3. Eenheidscirkel met de projecties van sinus- en cosinusfuncties.
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Bij een willekeurig gekozen hoek <p tussen de wijzer Ao en de X-as ont
staat bij projectie van de wijzer Ao op de Y-as een sinusvormige amplitude,
terwijl projectie van de wijzer Ao op de Y-as een cosinusvormige amplitude
levert. Bij de aangegeven hoek <p komt in dit geval de amplitude-afhankelijke
overeen met de sinusfunctie (sin <p = YjJAq) en de amplitude-afhankelijke
Yj met de cosinusfunctie (cos = X^A^). Wanneer men voor alle hoeken
tussen 0° en 360° steeds de daarmee overeenkomende Y- en K-waarden in
vult, ontstaan sinus- en cosinusvormige krommen. Dit is eveneens in

bits 2’TT-f-t

= 2ffX

Aj- s<nCk'21t>

o

ir/2

T

3lT/2
(270°)

/zïf
(360°)

---------— k-2ff
CwtJ

0

Fig. II 1.4.4. Definitie van boogeenheden in een cirkel.
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fig. IH.4.3 aangegeven, waarbij de horizontale as in hoekgraden is verdeeld
en de verticale as de projectie-as voorstelt. Uit deze voorstelling blijkt dui
delijk, dat bijv, voor periodieke trillingen de aanduiding in een pool
coördinatensysteem veel eenvoudiger en overzichtelijker is dan in een recht
hoekig coördinatenstelsel.
Aangezien periodieke verschijnselen altijd een bepaalde frequentie hebben
is het overzichtelijker om in plaats van een hoekaanduiding in graden ge
bruik te maken van een boogmaat, waarin dan meteen de frequentie wordt
aangegeven. Deze verandering van hoekgraden in boogeenheden wordt in
fig. III.4.4 aangegeven. Hierin is weer een eenheidscirkel in een poolcoördi
natensysteem getekend, waarbij nu echter in plaats van de aanduiding 360°
voor de volledige cirkel de cirkelomtrek met de boogeenheid 2 n wordt
aangegeven. Analoog hieraan wordt 180° = n en bijv. 90° = n/2. Het maakt
nu ook niets uit of men bijv, schrijft: sin 90° of sin ?r/2. Bij een willekeurige
hoek kan men dus steeds spreken van de verhouding tot de boogeenheid 2jt
ofwel <p = k • 2 n. De hier aangegeven factor k bestaat hierbij, althans bij de
voorstelling van een periodiek verschijnsel, uit de frequentie van dit perio
diek verschijnsel en een daarbij behorende tijdsaanduiding t.
Wanneer een frequentiewijzer ƒ maal per seconde in een eenheidscirkel
ronddraait spreekt men van de cirkelfrequentie co = 2 n f. Bekijkt men deze
frequentiewijzer op een willekeurig tijdstip t, dan heeft hij een bepaalde
positie, die gedefinieerd is door de cirkelfrequentie co en de daarbij behorende
tijd t. Men kan deze cirkelfrequentie en de tijd schrijven als co ■ t = 2nf-1
— 2 n tIT. Het produkt van cirkelfrequentie en tijd is dus niets anders
dan het resultaat van de draaiing van de frequentiewijzer, gemeten op het
tijdstip t (uitgaande van het tijdstip t = 0). Bij de voorstelling van perio
dieke trillingen door sinus- en cosinusfuncties kan men dus op de horizon
tale as in plaats van hoekgraden of boogeenheden bij gegeven frequentie ook
de tijdeenheid t aangeven.
De meer algemene voorstelling van een periodiek verschijnsel is in fig.
III.4.5 aangegeven. De frequentiewijzer Ao draait met de cirkelfrequentie
co, waarbij, evenals bij de aanduiding in hoekgraden, de draairichting vanaf
de positieve X-as linksom wordt vastgelegd.
Wanneer men de periodiek draaiende frequentiewijzer Ao op de verticale
as projecteert teneinde de van de amplitude onafhankelijke component te
verkrijgen, ontstaat als algemene vorm van een periodieke trilling de betrek
king A = Ao ■ sin (col + <??0). Hierin liggen drie verschillende grootheden
vast, nl. de amplitude met als topwaarde Ao, de cirkelfrequentie co van het
periodieke verschijnsel, en de beginfaze y>0. Deze beginfaze cp0 betekent dat
bij het gekozen tijdstip t0 de frequentiewijzer Ao de periodieke trilling niet op
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de positieve X-as bij 0° begint. De periodieke trilling heeft hier dus op het
tijdstip t0 de aanvangsamplitude At. De hoek <p0 geeft in het hier getekende
voorbeeld aan, dat het periodieke verschijnsel op het tijdstip t = ta een hoek
<p0 vóórijlt, aangezien de hoek in de positieve draairichting is verschoven.
De trillingskromme in het rechthoekig assenstelsel moet dus op de hori
zontale as met een tijdseenheid t overeenkomend met een fazehoek <p links
van het 0-punt beginnen. Volgens deze definitie betekent een vóórijlende
hoek, dat het 0-punt van de trilling in de tijd gezien vroeger begint en een
na-ijlende hoek later.

A = A0-sin(wt*r0)

Ao~•*1

-A
1>o

A0-sin(cJt**f*o)

o

Fig. III.4.5. Definitie van de cirkelfrequentie en voorstelling van een harmonische be
weging.

Het grote voordeel van de vereenvoudigde voorstelling van wisselstroomgrootheden in een pool-coördinatensysteem komt vooral naar voren wan
neer verschillende wisselstroomgrootheden met elkaar in verband moeten
worden gebracht. Een voorbeeld hiervan wordt in fig. III.4.6 gegeven.
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Dit voorbeeld is zo gekozen, dat uit twee loodrecht op elkaar staande
wisselspanningen van dezelfde frequentie een resultante ontstaat, zoals dat
ook het geval is met de modulatiecomponenten van de beide kleurverschil
spanningen in de kwadratuurmodulator van de kleurendraaggolf.
De eerste wisselspanning heeft een amplitude
en begint op het tijdstip
t = 0 op 0° van de positieve X-as. De tweede wisselspanning met een even
grote amplitude X2 begint op het tijdstip t = 0 onder een hoek van 90° vóórijlend op de eerste spanning. De spanningen A1 en A2 hebben beide dezelfde
cirkelfrequentie u>. Wanneer beide wisselspanningen moeten worden opge-

• >,

90°
a2 i

ƒ

Aj = Aj sin cjt ♦ Aj cos c*>t

/

/ /

A, -sincot

ƒ

/

A)

I

/

f

V~ V

\ \

A? COS Lot\

I
ƒ

/ /
/ /
/ /

[a? -sin (out.90°)]

Fig. II 1.4.6. Vectorsom van twee trillingen van dezelfde frequentie.
leid dan kan men de grootheden Ax en A2 in het coördinatenstelsel vectorieel
optellen. Hiertoe moet het einde van de pijl van A2 op dc pijlpunt van Ax
geplaatst worden, waarna vervolgens de verbinding van het einde van de pijl
van Ay met de pijlpunt van A2 de resultante A3 oplevert. A3 heeft hierbij een
amplitude die de wortel is uit de som der kwadraten van AT en A2, en heeft
tevens een bepaalde hoek t.o.v. het tijdstip t = 0 welke bepaald kan worden
uit de tangens van de verhouding A2IAX. Men kan natuurlijk ook de gegeven
periodieke trillingen Ax en A2, uitgezet op de tijdas /, punt voor punt op
tellen en verkrijgt ook in dit geval uit de optelling van deze wisselspanningen
de som A3 met een bepaalde topwaarde en dc juiste beginfaze. In dit voor
beeld is duidelijk te zien, dat beide voorstellingen dezelfde informatie geven,
maar dat echter de voorstelling d.m.v. de frequentiewijzer veel eenvoudiger
en overzichtelijker is.
Vervolgens kan worden aangetoond op welke wijze uit de verschillende
amplituden van de gereduceerde kleurverschilspanningen de amplitude en
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de faze van de primaire en complementaire kleuren in een rechthoekig
coördinatenstelsel, dat de beide modulatieassen van een kwadratuurmodulator voorstelt, kunnen worden verkregen. In fig. III.4.7 is dit voor de
drie primaire kleuren bepaald. Beide modulatie-assen staan loodrecht op
elkaar, waarbij de horizontale as met als beginfaze 0° de (ó/#—C/y)'-as
voorstelt en de (Ur — Uy)'-a.s hierop 90° voorijlt.
De hierin aangegeven amplitude- en fazewaarden hebben betrekking op
de gemoduleerde kleurendraaggolf van 4,43 MHz. Voor rood ontstaat in
deze figuur een resulterende amplitude 0,63 en een fazehoek van 103° uit

(Up -Uy )’

W

0,2

U>

0,44

-Q29
180°

B^J

-0.15

-0,10

0.59 )

241°

(uB-uYy
0°

0/44
347°

G
-0,52

Fig. III.4.7. Amplituden en fazehoeken van de primaire kleuren.

een {Ug— (7y)'-waarde van —0,15 en een (Ug— Z7y)'-waarde van +0,62.
Voor groen ontstaat uit (t/g—t/y)' = —0,29 en (Ug—Uy)' = —0,52 een
resulterende amplitude van 0,59 en een fazehoek van 241°. Op dezelfde
wijze ontstaat voor blauw een amplitude 0,44 en een fazehoek van 347° uit
(Ug— Uy)’ = +0,44 en (Ug— Uy)' = —0,10. Hiermee zijn dus de faze en
amplitude van de drie primaire kleuren als elektrische grootheden voor de
over te dragen kleurspanning in een rechthoekig coördinatenstelsel vast
gelegd.
Deze voorstelling van de kleuren als elektrische grootheden lijkt dus enigs-
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zins op de voorstelling van de kleuren in een kleurendriehoek, waarin de
kleuren naar hun golflengte zijn gerangschikt. Het is hier wel belangrijk in te
zien, dat genoemde kleurvoorstelling in de kleurendriehoek slechts geldig
is tot het ogenblik, dat de lichtindrukken in elektrische spanningen worden
omgezet. Aan de uitgang van de kleurencamera staan voor de drie primaire
kleuren elektrische signalen ter beschikking, die door kwadratuurmodulatie
van de kleurendraaggolf tot een chrominantiesignaal worden omgevormd,
dat als modulatieprodukt faze- en amplitude-afhankelijk is. Alle volgende
omvormingen, zowel t.b.v. de overdracht door de zender als voor de terug
winning van de kleuren in de ontvanger, hebben alléén betrekking op elek
trische signalen. Wanneer men in het kleurcoördinatenstelsel behalve de
drie primaire kleuren ook de drie complementaire kleuren aangeeft, ontstaat
een wijzerdiagram zoals in fig. III.4.8 is afgebceld. Verbindt men de punten
van de zes kleurspanningen met elkaar, dan ontstaat een ruitvormige figuur,
waarin elektrisch gezien alle kleuren liggen, die men op basis van de gekozen
drie primaire kleuren kan voorstellen.
90“I(Uh-U,)'

lUg-Uyl*

Fig. III.4.8. Wijzerdiagram van drie primaire en drie complementaire kleuren die het
modulatieoppervlak begrenzen.
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Bij het totstandkomen van de ongecorrigeerde kleurverschilspanningen
in de eerste matrix achter de camerabuizen werd al aangetoond, dat door de
kleurverschilspanningen Ur— Uyen Ug—Uy tezamen met het helderheidssignaal Uy de drie onafhankelijke grootheden voor de kleurenoverdracht
volledig gedefinieerd zijn en dat de derde kleurverschilspanning Ug—Uy
automatisch door de andere grootheden is bepaald.
In de gemoduleerde kleurendraaggolf moet dus eveneens deze derde
kleurverschilspanning aanwezig zijn en kunnen worden gedefinieerd. Om
dit na te gaan moet het aandeel van de gereduceerde kleurverschilspanningen
(Ur- Uy)' en (Ug—Uy)' in de derde kleurverschilspanning worden be
paald.
In hoofdstuk III.2 werd de kleurverschilspanning Ug—Uy uit beide on
gereduceerde grootheden Ur—Uy en Ug—Uy afgeleid. Het resultaat was
een grootheid Ug—Uy = — 0,51 (Ur—Uy) —0,19 (Ug—Uy). Wanneer
mcnhierinvult Ur— Uy = 1/0,88 (Ur— Uy)' en Ug— Uy = 1/0,49 (Ug— Uy-)'
dan krijgt men Ug~Uy — —0,58 (Ur—Uy)' —0,38 (Ug—Uy)'. Hiermee

90"

-<UO-UV)'

o°' ,

-0.38 (UB-U,)'

(UB-Ur)'

180“

,57"

-0,5B(UR-Uy)'

0,70

<4j-uv>
Fig. III.4.9. Ligging van de kleurverschilspanningen in een vectordiagram.
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zijn de beide gereduceerde kleurverschilspanningen vastgelegd, waaruit
UG—Uyis samengesteld. Uit de vectoriële optelling van beide gevonden
amplituden ontstaat de amplitude en faze van (Ug— Uy)' in het assenstelsel.
Dit is in fig. IH.4.9 aangegeven.
De amplitude van de kleurverschilcoördinaat (Ug—Uy)' ontstaat als de
wortel uit de som der kwadraten van de hoeveelheden (Ur—Uy)' en (UB—
Uy)'■ Het resultaat hiervan is:
V (—O,58)2 + (—0,38)2 = 0,70

|(UR-Uy )'

R

-0,43 UR

-0,16 Ug

(Ug-Uy)'

B

0,59 UG.

Z -tg
(U6-Uy)'

Fig. II 1.4.10. Bijdragen van de primaire kleurspanningen op de (ó/g— t/y)'-as.

De fazehoek die hierbij ontstaat bedraagt 237°. Aangezien in het coördina
tenstelsel in werkelijkheid gereduceerde chrominantie-amplituden zijn aan
gegeven, moeten de relatieve amplituden op de (Ug—Uy)'-as worden be
paald uit (Ug— Uy) ’ 1/0,7. De bijdragen van de primaire kleuren op de
(Ug— Uy)'-as zijn dus:
(Ug-Uy)' = 1,43 (UG - Uy) = -0,43 UR + 0,59 UG - 0,16 UB
Deze spanningswaarden moeten eveneens ontstaan als men de drie primaire
kleuren rood, groen en blauw in het kleurcoördinatenstelsel loodrecht op
de (Ug— <7y)'-as projecteert, zoals dat in fig. III.4.10 is aangegeven.
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Aangezien men de bijdragen voor de gereduceerde (Ug— C7y)z-waarde op de
(UG—t/y)'-as moeilijk kan overzien is in fig. III.4.11 de (Ug—C/y)'-kleurverschilspanning grafisch uit de modulatiespanningen (Ur— UyY en
(Ur— UyY afgeleid. Een willekeurig gekozen chrominantiespanning Up
is samengesteld uit de op de modulatie-assen aangeduide hoeveelheden
(Ub—Uy)'en (Ur—UyY- Op de
t/y)z-as krijgt men, eveneens door
loodrechte projectie de hoeveelheid (UG— Uy)'. Deze bestaat uit (Ur— Uy)'
cos 33° en (Ur— Uy)' sin 33°. Vult men hierin alle bekende waarden in dan
ontstaat weer:

(UG-UYÏ = -0,43 Ur + 0,59 UG - 0,16 UB

(UR-UY)' . 90°

Up-sin(cijt *T)

■■ /1

'

i
i
I
1/

-<uG-uyJ'
(UB-UY)'-sin33o

//
'(UR-UY)'-cos 33’

33°/

I
I

<uB-uY)'
Ö»

33°
-(UG-Uy)’« (UR-UY)' -eos 33’«(UB-UY)'-sin33’

237’/(Ug-Uy)'

I

Fig. 111.4.11. Bijdragen van de modulatie-spanningen (L/r— C/y) en (C/b~IW tot de
kleurverschilspanning (C/g— ^yV-

Samenvattend kunnen de drie kleurverschilspanningen uit de camera’s en
de daarvan afgeleide gereduceerde waarden voor modulatie van de kleurendraaggolf als volgt worden voorgesteld:
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Camera-signalen:

Ur-Uy = + 0,70 UR - 0,59 UG - 0,11 UB
UB- Uy=- 0,30 UR - 0,59 UG + 0,89 UB
UG—Uy = — 0,30 UR + 0,41 UG - 0,11 UB
Gereduceerde modulatie-amplituden:

(UR-Uy)' = + 0,62 UR
(UB-UYy = - 0,15 UR
(UG-UYy = - 0,43 UR

-0,52 UG - 0,10 UB
-0,29 UG + 0,44 UB
+0,59 UG - 0,16 UB

In het kleurcoördinatenstelsel was al te zien, dat er een bepaalde betrekking
moet bestaan tussen de drie primaire kleuren in de kleurendriehoek en het
kleurcoördinatenstelsel. In fig. III.4.12 is dit aangegeven. Binnen de recht
hoekige driehoek met de coördinaten X en Y zijn door middel van de hoef
ijzervormige kromme met de spectrale kleuren en de rechte purperlijn alle
in de natuur voorkomende kleuren afgebeeld. De gekozen drie primaire
kleuren rood, groen en blauw, die binnen de hoefijzervorm zijn aangeduid
geven het gebied aan van de kleuren, die bij kleurentelevisie-ovcrdracht te
realiseren zijn.
Bij kwadratuurmodulatie wordt de kleurtint als fazehoek van het chrominantiesignaal vastgelegd, zodat voor de drie gekozen primaire kleuren de
fazehoeken 103°, 241° en 347° ontstaan voor resp. rood, groen en blauw.
De twee modulatie-assen U = (UB— Uy)' en V = (UR— t/y)' moeten door
het witpunt lopen en de zijden van de kleurendriehoek daar snijden waar
overkomstig de gekozen modulatiefaze 0° (180°) resp. 90° (270°) ligt.
Uit deze voorstellingswijze blijkt, dat de ligging van een optisch kleurpunt in de kleurendriehoek overeenkomt met een bepaalde elektrische
spanning. Voor het gehele oppervlak, dat door de kleurendriehoek wordt
begrensd, kan men dus daarbij behorende gedefinieerde signaalspanningen
aangeven. Bovendien kan men in deze voorstelling nog duidelijker dan in
het kleurencoördinatenstelsel zien dat de spanningen op de modulatieassen V en U in geen geval overeenkomen met de primaire kleuren rood
resp. blauw. Dit volgt natuurlijk ook uit de basisvergelijkingen van de
kleurverschilspanningen, waarin steeds hoeveelheden van alle drie primaire
kleuren aanwezig zijn. De modulatiespanning in de richting van de V-as
stelt dus een mengkleur voor die in de buurt van de primaire rode kleur ligt,
terwijl de modulatiespanning op de U-as een mengkleur voorstelt in de
buurt van de primaire kleur blauw. De derde kleurverschilas (UG— Vy)'
zou bij een fazehoek van 237° vlak bij de groene kleur liggen en eveneens
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door het witpunt gaan. In fig. III.4.12 is deze as niet aangegeven, aangezien
de modulatiespanning {Ug—Uy)' reeds door de beide andere modulatiespanningen is gegeven.

I

Fig. II 1.4.12. Positie van de modulatie-assen U en V in de kleurendriehoek.

Samenvatting

In verband met de compatibiliteitseis is het noodzakelijk, bij kleurentelevisie-uitzendingen de beelddraaggolf te moduleren met een helderheidssignaal,
dat overeenkomt met de helderheidswaarden, die een zwart/wit-camera voor
eenzelfde object zou leveren. Bij de primaire kleuren rood, groen en blauw
komt men dan tot een helderheidsspanning Uy = 0,30 Ur + 0,59 Ug +
+ 0,11 UB. De amplitude van deze helderheidsspanning stelt dan de moduiatiespanning van de beelddraaggolf voor, die tussen het zwart- en witniveau varieert met resp. 70% en 10% van de maximale draaggolfamplitude.
Behalve dit helderheids- of luminantiesignaal, moeten bovendien kleur
tint en verzadiging worden overgebracht. Hiervoor gebruikt men twee
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kleurverschilsignalen, die zo worden samengesteld, dat men van rood tesp.
blauw het luminantiesignaal aftrekt. Hieruit ontstaan de volgende kleurverschilspanningen:

(UR-UY) = + 0,70 UR - 0,59 UC - 0,11 UB
(UB-Uy) = - 0,30 UR - 0,59 UG + 0,89 UB

Uit beide kleurverschilspanningen wordt door kwadratuurmodulatie het
chrominantiesignaal verkregen, dat kan worden voorgesteld door samen
stelling van beide componenten in een rechthoekig coördinatenstelsel.
De amplituden van het chrominantie-signaal, die door deze optelling
ontstaan veroorzaken, wanneer zij bij het helderheidssignaal worden op
geteld, bij modulatie van de beelddraaggolf aanzienlijke overmodulatie.
Wanneer men deze overmodulatie beperkt tot een in de praktijk toelaatbare
waarde van 33% kan men hieruit de gereduceerde kleurverschilspanningen
bepalen en voor de drie primaire kleuren de resulterende amplituden en
fazehoeken in een assenkruis aangeven.
Uit beide gereduceerde kleurverschilspanningen U = (UB—UyY en K =
= (Ur—Uy)' die aan zenderzijde voor de modulatie van de kleurendraaggolf worden gebruikt kan men tevens de derde kleurverschilspanning
(UG— UyY bepalen, die later in de ontvanger nodig is om weergave van de
drie primaire kleuren mogelijk te maken.
Door de primaire kleuren wat betreft amplitude en faze in een coördina
tenstelsel vast te leggen, kan men tezamen met de drie complementaire
kleuren een ruitvormige figuur samenstellen, die alle kleuren omvat die bij
kleurentelevisie kunnen worden overgebracht. Vanuit deze figuur kan men
de modulatie-assen U en V overbrengen in de kleurendriehoek, waarmee
het verband tussen alle optische kleuren en de overeenkomstige elektrische
waarden op de modulatie-assen wordt bevestigd.

HOOFDSTUK IV

KLEURENDRAAGGOLF

Overzicht
De kleurendraaggolf moet in het overdrachtskanaal zodanig tussen beeld
en geluidsdraaggolf worden ingevoegd, dat zowel in zwart/wit-ontvangers
als in kleurenontvangers minimale beeldstoring optreedt. Aangezien in het
signaal altijd interferentiestoringen optreden, onafhankelijk van de ge
kozen kleurendraaggolffrequentie, moet deze zo worden gekozen, dat op
het beeldscherm voor het oog een integrerende werking naar tijd en naar
plaats wordt bereikt, die de interferentiestoring te niet doet.
De eenvoudigste mogelijkheid om door integratie de helderheidsgewaarwordingen op te heffen, wordt verkregen door de halve-lijn-offset, zoals die
in de Amerikaanse NTSC-norm wordt toegepast. Bij deze oflfset-methode
wordt gebruik gemaakt van het feit, dat de beeldinformatie als modulatie
van de beelddraaggolf gezien verdeeld is in een opeenvolging van groepen
dicht opeenvolgende frequenties, die geconcentreerd zijn rond harmonischen
van de lijnfrequentie. Tussen deze groepjes is praktisch geen informatie
aanwezig. Wanneer de kleurendraaggolffrequentie een gebroken veelvoud is
van de lijnfrequentie ligt de informatie van deze kleurendraaggolf precies
in de gaten tussen de informatie van de beelddraaggolf. Hierdoor ontstaat
een frequentievervlechting van beide informatiespanningen. Voorwaarde
hiervoor is natuurlijk een vaste koppeling tussen beelddraaggolf en kleuren
draaggolf. Deze vaste koppeling kan door deler- en vermenigvuldigingstrappen worden bereikt. Zowel de lijn- en rasterfrequentie als de frequenties
van beeld-, kleuren- en geluidsdraaggolf worden van één generator afgeleid.
Voor de PAL-norm wordt een optimale storingsonderdrukking verkregen
doorde,,kwartlijn-offsct”. Om de rest aan storing, die voor het oog ontstaat
door het patroon, dat over het beeldscherm beweegt nog verder te onder
drukken, wordt hier gebruik gemaakt van een zogenaamd integratie- of
precisie-offset-systeem. Hierbij wordt de kleurendraaggolffrequentie nog
eens 25 Hz t.o.v. de kwartlijn-offset verschoven.
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IV.1. Frequentiekeuze van de kleurendraaggolf
Aangezien interferentiestoringen het kleinst zijn als de interferentiefrequentie zo hoog mogelijk is en daar de bandbreedte van de chrominantiezijband 600 kHz is, wordt voor de frequentie van de kleurendraaggolf
ca. 4,4 MHz gekozen. Door deze kleurendraaggolf ontstaat bij het terug
winnen van de helderheids- en kleurinformatie in de ontvanger interferen
tiestoring door verschilfrequenties met de beeld- en geluidsdraaggolf.
De verschilfrequenties van de kleurendraaggolf met de beeld- en geluids
draaggolf zijn resp. 4,4 MHz en 1,1 MHz. Om deze interferentiestoringen
te reduceren, wordt aan zenderzijde bij de kwadratuurmodulatie de draaggolf onderdrukt en worden alleen de zijbanden als modulatieprodukt van de
kleurendraaggolf uitgezonden. Om de reststoring, die kan ontstaan door
verschilfrequenties van dit modulatieprodukt met de beeld- en geluids
draaggolf nog verder te beperken, moet het stoorpatroon zodanig zijn, dat
voor het oog integratie van de helderheidsgewaarwordingen op het beeld
scherm ontstaat, daar het op eenvoudige wijze niet mogelijk is deze inter
ferentiestoringen elektrisch te verminderen.
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Fig. IV.1.1. Interferentiestoring van de kleurendraaggolf bij hele-, resp. halve-lijn-offset.
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Het opheffen van bepaalde helderheidsgewaarwordingen door de inte
grerende werking van het oog ontstaat, indien op dezelfde plaatsen op het
beeldscherm lichte en donkere punten op elkaar vallen. Dit kan bijv, ge
beuren in het ritme van telkens vier resp. acht beeldrasters. Aangezien bij de
gekozen kleurendraaggolf voor het PAL-systeem het opheffen van de helderheidsstoringen door integratie via acht beeldrasters plaatsvindt en dit
moeilijk te overzien is, wordt ter verduidelijking eerst de eenvoudige com
pensatie d.m.v. de zogenaamde halve-lijn-offset van het Amerikaanse NTSCsysteem verklaard.
In fig. IV. 1.1 is de kleurendraaggolfinformatie als een sinusvormige
trilling aangegeven. Wanneer deze kleurendraaggolf-informatie bestaat uit
een geheel veelvoud van de lijnfrequentie n ■ fff dan is er in een geheel beeld,
dus steeds na twee rasters, op elk punt op het beeldscherm dezelfde faze van
de kleurinformatie aanwezig. Hierdoor vallen steeds de lichte beeldpunten
op elkaar, en datzelfde geldt voor de donkere beeldpunten, zodat hierdoor
een storend 4,4 MHz interferentiepatroon ontstaat. Wanneer nu als kleurendraaggolffrequentie een gebroken veelvoud van de halve-lijnfrequentie wordt
gekozen, dus (n—1/2) ƒff, zoals dit eveneens in fig. IV. 1.1 is aangegeven, is na
iedere beeldwisseling de kleurendraaggolftrilling 180° gedraaid. We zien nu
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Fig. IV. 1.2. Koppeling van de kleurendraaggolf niet de beelddraaggolf bij
„kwart-lijn-offset”.

dat positieve en negatieve amplituden, dus lichte en donkere beeldpunten op
elkaar vallen, zodat met een ritme van 12,5 Hz door integratie van het oog
per vier beeldrasters de interferentiestoring wordt opgeheven.
Deze eenvoudige offset-koppeling kan voor de PAL-norm niet gebruikt
worden, daar bij de kwadratuurmodulatie aan zenderzijde de (7?—Y~)modulatiecomponent lijn na lijn wordt omgepoold waardoor het zojuist
beschreven tegenfazepatroon weer teniet wordt gedaan. Een en ander wordt
in hoofdstuk V nader toegelicht.
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Bij de PAL-norm wordt de zgn. „kwartlijn-offset” toegepast. Daarbij is de
kleurendraaggolf een gebroken veelvoud van een kwart van de lijnfrequen
tie nl.(n—ff) fff- Als kleurendraaggolffrequentie wordt 283,75 maal de lijn
frequentie gekozen. In dit geval is dus n = 284 en de juiste kleurendraag
golffrequentie bedraagt 4,43 359 375 MHz.
Uit fig. IV. 1.2 blijkt, dat de afstand van de kleurendraaggolf tot de beelddraaggolf 1135/4 ff] is en dat de afstand tussen kleurendraaggolf en geluidsdraaggolf gelijk is aan 273/4fff. Beide afstanden bestaan dus uit een oneven
veelvoud van een kwart van de lijnfrequentie.

Raster IJ.IV

Raster 1.111

Lijn:

Lijn

—313

2
— — 314

3

— — 315

316

5

317

311

---- — 623
312

---- 624
313

------- —

'--------- 625

Fig. IV. 1.3. Volgorde van raster- en lijnnummering.

Wanneer men nu op dezelfde wijze als in fig. IV 1.1 de kleurinformatie
als een sinusvormige trilling aangeeft, kan lijn na lijn resp. raster na raster
de relatieve faze en daarmee de ligging van de lichte en donkere beeldpunten
van de interferentiestoring op het beeldscherm worden afgelezen. Men moet
hiertoe echter eerst de volgorde van de raster- en lijnnummering vastleggen.
In fig. IV 1.3 is daarom de lijn-nummering aangegeven van de oneven rasters
(I, III,. . .) en de even rasters (II, IV, . . .). Deze nummering is zodanig
gekozen, dat ze overeenkomt met de lijnaftasting aan zenderzijde.
Vervolgens kan nu in fig. IV 1.4 het verloop van de kleurendraaggolf over
een aantal lijnen worden aangegeven. Zoals men ziet treedt per lijn steeds
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een relatieve fazeverschuiving van 90° op aangezien de kleurendraaggolf een
oneven veelvoud is van een kwart van de lijnfrequentie. Dit betekent, dat
om de vier lijnen, dus bijv, bij lijn 1 en lijn 5 de kleurendraaggolf weer de
zelfde aanvangsfaze heeft. Na twee beeldrasters, dus na een volledige af
tasting in 1/25 sec. is bij de 625e lijn de faze weer dezelfde als bij de eerste
lijn. Het derde beeldraster, dus het begin van de tweede aftasting heeft dus
dezelfde beginfaze van de kleurendraaggolf als lijn 2. Dit betekent, dat per
beeld steeds een relatieve fazeverschuiving van 90° aanwezig is, evenals dit
lijn voor lijn het geval is. Hierdoor ontstaat na beëindiging van vier beeldaf-

Lijn 1 (625)

-------- ’/fH-------

Beginfaze
Raster
Lijn 1

Lijn 1

Ljn 2

<n-V4)-fH

Beginfaze
Raster III

Lijn 2

Lijn 3

Ujn 4

U-Component

Beginfaze
Rastel V
Lijn 1

Lijn 3
V-Component

,mfaxe
taster VU
Lijn 1

Lijn 4

Lijn 5
(625)

Beginfaze
Raster IX
Lijn 1

Ujn 5
(625)

♦V

Fig. IV. 1.4. Interferentiestoring voor de U- en K-componenten bij de „kwart-lijn-offset".

tastingen dus na acht rasters weer dezelfde relatieve faze. Het stoorpatroon
van lichte en donkere beeldpunten wordt dus per acht beeldrasters zo ver
schoven, dat volledige opheffing ervan mogelijk is.
Vooruitlopend op de verklaringen in het volgende hoofdstuk moet hier
reeds worden vermeld, dat de kleurendraaggolfinformatie uit twee onafhan-
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kelijke componenten bestaat, die 90° t.o.v. elkaar verschoven zijn, waarbij
één van deze componenten lijn na lijn 180° in faze wordt omgeschakeld. In
fig. IV. 1.4 is daarom de kleurendraaggolf voor beide modulatiecomponenten weergegeven. De zogenaamde tZ-component bestaat uit een continue
modulatietrilling, terwijl de zogenaamde Z-component per lijn wordt omge
schakeld. In de figuur ziet men bij de afbeelding van de K-component, dat
een relatieve faze-verschuiving van 90° plaatsvindt, ondanks de omschake
ling per lijn. Deze component heeft dus dezelfde kenmerken als de tZ-component. Aangezien opheffing van de heldere en donkere punten in totaal via
acht rasters plaatsvindt is het zinvol om een afbeelding op het beeldscherm
Lijn

2
3

Stoorpatroon van de U-component

BES
! [®3
®5
KSfi

E3

■iI

Sf'a

BES

5

Stoorpatroon van de V-component

2

3

■
5

BB

BH
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Fig. IV. 1.5. Stoorpatroon op het beeldscherm bij de „kwart-lijn-offset”.
van dit totale stoorpatroon te geven. In fig. IV 1.5 wordt een dergelijk pa
troon zowel voor de tZ-componcnt als voor de F-component gegeven.
Uit het hier afgebeelde lijnenpatroon blijkt, dat per raster een diagonaal
stoorbeeld ontstaat, dat echter bij de U- en U-component tegengesteld ten
opzichte van elkaar ligt. In de figuur ziet men tevens, dat de lichte en don
kere beeldpunten in de lijnen 1 en 3 evenals in de lijnen 2 en 4 precies een
beeldpunt t.o.v. elkaar verschoven zijn. Zoals uit fig. IV. 1.4 blijkt komt
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echter de beginfaze van lijn 1 overeen met die van raster I en de beginfaze
van lijn 3 met die van raster V, zodat de stoorpatronen van het Ie en Ve
beeldraster elkaar opheffen, evenals die van het Ille en Vile raster.
Voor de even beeldrasters kan men op dezelfde wijze een overeenkomstige
puntenstructuur opbouwen, zodat ook hiervoor compensatie per vier rasters
optreedt. In totaal wordt hierdoor per acht beeldrasters volledige compen
satie bereikt. Aangezien bij deze kwartlijn-offset van de kleurendraaggolf
het interferentiepatroon op het beeldscherm voor het oog langzaam be
weegt, wordt ter volledige compensatie nog een zogenaamde 25-Hz-verschuivirig toegepast, d.w.z. dat de kleurendraaggolffrequentie met 25 Hz
wordt verhoogd. De juiste kleurendraaggolffrequentie is dus 283,75 ƒ/ƒ
+ 25 Hz = 4,43 361 875 MHz. Verhoging van de kleurendraaggolffre
quentie met 25 Hz betekent, dat per beeld (625 lijnen) en t.o.v. de „kwartlijn-klcurendraaggolf” één kleurendraaggolfperiode extra aanwezig is. Het
storend puntenpatroon per 625 lijnen wordt dus met een geringe verschui
ving van een extra stoorpunt naar links bewogen, waardoor een stilstaand
stoorbeeld wordt bereikt. De interferentiestoring verdwijnt nu door de inte
grerende werking van het oog vrijwel volkomen, aangezien het oog nu ook
de vrij langzame stoorpatroon-verschuiving niet meer volgt.
Het algemene principe van de offset-systemen voor de kleurendraaggolf
is, dat de helderheidsinformatie van de beelddraaggolf naar frequentie ge
rangschikt zich groepeert rond de lijnfrequentie en de harmonischen daar
van. In principe wordt het modulatiesignaal van debeelddraaggolf zo opge
bouwd dat het uit harmonischen van de beeldwisselfrequentie van 25 Hz
bestaat. Aangezien de beeldwisselfrequentie via de hoofdoscillator vast ge
koppeld is met de lijnfrequentie van 15 625 Hz (ƒƒƒ = 625 ■ fy!T) ontstaat op
onderlinge afstanden van de lijnfrequentie een sterke opeenhoping van de
modulatiespanning van de beelddraaggolf. Wanneer men vervolgens de
modulatiespanning als zijbandfrequenties van de beelddraaggolf beschouwt
dan blijken er vanaf de beelddraaggolf tot aan de bovenste zijbandgrens van
5 MHz steeds opeenhopingen van frequentiegroepen te zijn met onderlinge
afstanden van de lijnfrequentie. In ftg. IV. 1.6 is dit vereenvoudigd weer
gegeven.
Voor een stilstaand beeld bestaat dus de modulatiespanning uit harmo
nischen van de beeldwisselfrequentie V2/lz en de lijnfrequentie fj{. Met
onderlinge afstanden van de lijnfrequentie ƒ// ontstaan gescheiden frequen
tiegroepen. In het totale over te brengen spectrum zijn dus tussen
deze groepen frequentiegebieden aanwezig met relatief kleine zijbandamplituden en zelfs plaatsen waar geen informatiespanning aanwezig is.
Om te bewerkstelligen dat de informatiespanning van de kleurendraag-
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golf in de openingen tussen de informatie van de beelddraaggolf valt
moet de kleurendraaggolf een oneven veelvoud van de helft resp. een
kwart van de lijnfrequentie zijn. Deze techniek, waarbij de helderheidsinformatie van de beelddraaggolf en de kleurinformatie van de kleuren
draaggolf naar frequentie in elkaar verweven zijn, noemt men frequentievervlechting. In fig. IV. 1.7 is te zien, dat door het vastleggen van de verBd

|| 111,, 111

—'h—

1

|
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Fig. IV.].6. Samenstelling van de beelddraaggolfmodulatie uit hogere harmonischen van
fH en fv.
houding n ffj voor de beelddraaggolfinformatie en (n
V2) • fH bij de
NTSC-norm en (n—’/4) ■ƒ// bij de PAL-norm voor de kleurendraaggolfinformatie de beelddraaggolf- en kleurendraaggolfinformatie ten opzichte
van elkaar verschoven zijn.
Aangezien bij de PAL-norm aan zenderzijde de kleurverschilinformatie
Uy = (Ur— Uy)' lijn na lijn 180° wordt omgepoold, ontstaan hier in het
modulatieprodukt van de kleurendraaggolf gescheiden zijbanden voor de
informaties Uu en Uy.
De relatieve afstanden tot de helderheidsinformatie Uy is steeds
In
principe zou het bij deze frequentievervlechting mogelijk zijn om in de ont
vanger beide informatiespanningen door een daartoe geschikt filter elektrisch
van elkaar te scheiden, zodat geen wederzijde beïnvloeding plaats heeft. De
kostprijs van een dergelijk filter is in verhouding echter te groot, zodat het
opheffen van de interferentiestoring op het beeldscherm in hoofdzaak wordt
verkregen door de integrerende werking naar tijd en plaats van het oog.
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Fig. 1V.1.7. Frequentievervlechting van de beelddraaggolfmodulatie en de kleurendraaggolfmodulatie.

IV.2. Offset-koppeling van de kleurendraaggolf
Om de kleurendraaggolf-informatie in de openingen van de beelddraaggolfinformatie te kunnen plaatsen is een vaste koppeling van de kleurendraag
golf met de beelddraaggolfinformatie nodig. Deze vaste koppeling moet via
deeltrappen en vermenigvuldigingstrappen worden verkregen, zodat de
koppeling zowel frequentie- als fazestabiel is. Dit is aangegeven in de principetekening van figuur 1V.2.1. Bij de kwartlijn-offset is de afstand tussen de
beelddraaggolf en de kleurendraaggolf 1135 -yjy/4. De kleurendraaggolffrequentie moet dus via deeltrappen tot ful^ worden gedeeld. Dit kan in
twee stappen gebeuren, nl. door deling door 5 en vervolgens door 227. Uit
de nu verkregen kwartlijnfrequentieff/l^ kan in een volgende trap de dubbele
lijnfrequentie 2 • ff] verkregen worden, waaruit op dezelfde wijze als bij
zwart/wit gebruikelijk is via extra deeltrappen de lijnfrequentie fn en de
rasterfrequentie fy kunnen worden afgeleid. Aangezien de beelddraaggolf-
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modulatiespanning uit harmonischen van de lijnfrequentie bestaat is de
kleurendraaggolf door middel van dit koppelschema vast verbonden aan de
beelddraaggolf en staat tegelijkertijd in een vaste verhouding tot de geluids
draaggolf.

Kd

Bd

113S- tH/4

r
*H/4

= 227

Fig. IV.2.1. Deeltrappen voor de koppe
ling van de kleurendraaggolfmodulatie
met de beelddraaggolfmodulatie.

Het hier beschreven koppelschema moet ter verkrijging van de kleuren
draaggolf van 4,43 361 875 MHz nog worden uitgebreid met de 25-Hzverschuiving. Dit is in fig. IV.2.2 weergegeven.
Als hoofdgenerator wordt een kristaloscillator gebruikt met de exacte
kleurendraaggolf-frequentie fj-, Deze kleurendraaggolffrequentie wordt met
de halve rasterfrequentie van 25 Hz verlaagd, zodat hierna een kleuren
draaggolf aanwezig is van 1135/4 •ƒ/ƒ, dus een oneven veelvoud van een
kwart van de lijnfrequentie ƒ/ƒ. Deze kwartlijn-kleurendraaggolf-frequentie
wordt vervolgens via de deeltrappen 5 en 227 gedeeld tot
Door een
vermenigvuldiging met een factor 8 wordt de dubbele-lijnfrequentie 2 • fn
verkregen. Hieruit wordt dan op de gebruikelijke wijze door deling de lijn
frequentie fH™ de rasterfrequentie ƒy verkregen. Bij het kleurendraaggolfoffset-systeem wordt dus via vaste deeltrappen bereikt, dat de kleurendraag
golf-frequentie zowel met de horizontale als met de verticale afbuigfrequentie
fazevast is gekoppeld, terwijl bovendien op identieke wijze een dergclijke
koppeling met de geluidsdraaggolf bestaat.

Samenvatting

Om interferentiestoringen tussen kleurendraaggolf en beeld- resp. geluidsdraaggolf tot een minimum te beperken, moet de kleurendraaggolf een
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zodanige frequentie hebben, dat bij op elkaar volgende beeldrasters de
helderheidsgewaarwordingen zodanig zijn verschoven dat door de inte
grerende werking van het oog het stoorpatroon kan worden opgeheven.
Voor de PAL-kleurendraaggolf heeft men een kleurendraaggolf-frequentie

25 HzVerschui-

2

Kwartskristal

4433618,75 Hz

[f 1«-Z5H,]

"«N'h-1?5
'v

: 625

50 Hz

2,h

fH/4

«8

: 227

2'H

bj
15 625 Hz

Fig. IV.2.2. Blokschema van de koppeling van de kleurendraaggolf met de lijn- en rasterfrequentie [h enfv inclusief de 25 Hz verschuiving.

gekozen die een oneven veelvoud is van een kwart van de lijnfrequentie.
De kleurendraaggolffrequentie is 4,43 359 375 MHz en is 283,75 maal de
lijnfrequentie.
Wanneer men het frequentiespectrum van een gemoduleerde beelddraaggolf analyseert, vindt men als zijbanden van de beelddraaggolf geconcen
treerde frequentiegroeperingen op onderlinge afstanden gelijk aan de lijn
frequentie. Tussen deze frequentiegroepen bevinden zich „gaten” waarin
relatief weinig informatiespanning aanwezig is. In deze gaten valt bij het
offset-systeem de kleurendraaggolf-informatie. Om de kleurendraaggolf
met de beelddraaggolf te koppelen zijn deler- en vermenigvuldigingstrappen
nodig. Voor de juiste PAL-kleurendraaggolf-frequentie is bovendien nog
een verschuiving van 25 Hz noodzakelijk. Deze verschuiving van 25 Hz
wordt gebruikt om op het beeldscherm een stoorpatroon te krijgen, dat
ogenschijnlijk stilstaat. Door vaste koppeling wordt bij het offset-systeem
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de kleurendraaggolf-frequentie faze- en frequentiegetrouw met de afbuigfrequenties fu exi fy verbonden. De interferentiestoring tussen de kleurendraaggolf en de beelddraaggolf resp. de geluidsdraaggolf wordt daardoor
tot een minimum beperkt en is op het beeldscherm praktisch niet meer
zichtbaar.

HOOFDSTUK V

MODULATIETECHNIEK VAN DE
KLEURENDRAAGGOLF

Overzicht
Het chrominantiesignaal, dat uit twee van elkaar onafhankelijke informatiespanningen bestaat, moet op een zodanige wijze op een draaggolf worden
gemoduleerd, dat geen onderlinge storing plaatsvindt zodat later in de ont
vanger weer een storingsvrije scheiding mogelijk is. Dit doel wordt bereikt
door kwadratuurmodulatie. Om interferentiestoringen in de ontvanger te
vermijden, wordt de draaggolf zelf niet uitgezonden. De kwadratuurmo
dulatie bestaat uit twee amplitude-gemoduleerde signalen, die 90° ten op
zichte van elkaar verschoven zijn.
Voor een duidelijk begrip worden eerst de grondslagen van de amplitudemodulatie toegelicht. Aangetoond wordt, dat amplitudemodulatie kan
worden voorgesteld door een in amplitude variërende draaggolf of door de
som van de draaggolf en twee zijbanden. Bovendien wordt het modulatieprodukt zonder draaggolf onderzocht en het fazegedrag bij vectoriële op
telling toegelicht.
Vervolgens wordt aan de hand van een eenvoudige buizenmodulator
aangetoond, dat in een balansschakeling in het uitgangssignaal zowel de
informatiespanning als de draaggolf kan worden onderdrukt. Men komt
derhalve tot een modulatorschakeling, waarbij het uitgangssignaal nog
slechts uit het modulatieprodukt bestaat. Voor de toelichting op de samen
stelling van het modulatieprodukt wordt behalve de vectorvoorstelling ook
de voorstellingswijze van een golfverschijnsel gebruikt, aangezien een juiste
kennis van de vorm van het modulatieprodukt voorwaarde is voor een goed
begrip van de synchroondemodulatie in de ontvanger. Door combinatie van
twee balansmodulatoren die werken met een onderling fazeverschil van 90°
en die een gemeenschappelijke uitgang hebben ontstaat een somsignaal dat
twee van elkaar onafhankelijke informatiespanningen bevat. Om volgens de
PAL-norm fazefouten, die in het overdrachtstraject ontstaan te kunnen
compenseren, wordt de t/jz-modulatiecomponent = (Ur— Uy) lijnfrequent
omgepoold. Aangetoond wordt dat daardoor het chrominantiesignaal om
de (Ub— Vy)-as wordt gespiegeld.
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Bij het SECAM-systeem maakt men gebruik van een lijnsequentieel
procédé in combinatie met frequentie-modulatie van de kleurinformatie om
een fazezuivere overdracht te verkrijgen. In de ontvanger is hiervoor een vertragingslijn noodzakelijk.

V.l. Grondslagen van de amplitudemodulatie
Onder modulatie in het algemeen verstaat men in de hf-techniek de beïnvloe
ding vaneendraaggolf A (co) met een informatie N (p). Hierdoor is het moge
lijk de laagfrequente informatie N (p) draadloos over te zenden. Een hoog
frequente draaggolf A (co) kan in het algemeen worden voorgesteld door de
vorm A = Ao cos (cot + cp). Als te variëren grootheden zijn hierin de draaggolfamplitude Ao, de cirkelfrequentie co en de fazehoek cp beschikbaar.
Wordt de draaggolfamplitude Ao evenredig met de informatie N veranderd,

Gemoduleerde droagqolf
Draoggolf
Amplitudemodulator

Ao(1+mcospt)cos(jt

Informatie

Fig. V.l.1. Schema van een amplitudemodulator.

dan spreekt men van amplitudemodulatie. Wordt de cirkelfrequentie co
beïnvloed met de informatie N, dan spreekt men van frequentiemodulatie
en varieert men de fazehoek cp evenredig met de informatie N dan ontstaat
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fazemodulatie. In het hierna volgende wordt alleen de amplitudemodulatie
beschreven. Hierbij is de fazehoek onbelangrijk, hij geeft alleen de aanvangsfaze van de draaggolftrilling aan zodat in de hierna volgende voorstelling
van de draaggolftrilling de fazehoek <p wordt weggelaten (<p = 0).
Er wordt nu reeds op gewezen, dat ondanks de benaming kwadratuurmodulatie bij de modulatie van de kleurendraaggolf sprake is van zuivere
amplitudemodulatie. Alleen door optelling van twee amplitude-gemoduleerde signalen waarvan de draaggolven 90° ten opzichte van elkaar ver
schillen bestaat er een fazerelatie tussen beide modulatieprodukten.
In fig. V. 1.1 is het principe van een AM-modulator aangegeven. Een draag
golf van de vorm Ao cos a>t wordt aan een modulator toegevoerd, waarvan
de versterking evenredig met de informatie N • cos pt wordt gevarieerd.
Het is voor de begripsvorming minder belangrijk, hoe men technisch de
sturing van de modulator realiseert. Het uitgangsprodukt van de modulator
is een hoogfrequente draaggolftrilling_waarvan de amplitude in het ritme van

COSQl

s(n cüt

Fig. V. 1.2. Voorstelling van een ongemoduleerde draaggolf door een frequentiewijzer.

de laagfrequente informatie varieert. Bij 100% modulatiediepte (m = 1)
verandert hierbij de draaggolfamplitude A tussen 200% en 0% rond de ge
middelde waarde Ao = 100 %. De modulatiecoëfficiënt m stelt hierbij de ver
houding N[AO voor. Aangezien in de modulator de draaggolfamplitude ver
groot of verkleind wordt door de laagfrequente informatie N is hier sprake
van multiplicatieve beïnvloeding. De draaggolfamplitude Ao wordt met een
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factor (1 4-m cos pt) vergroot resp. verkleind. Het uitgangssignaal kan dan
geschreven worden in de vorm >to (1 + m • cos pt), en is een hoogfrequente
draaggolftrilling met constante frequentie co en een amplitude die met de tijd
verandert in het ritme van de laagfrequente informatie N. Wanneer men de
spanningsvormen vectorisch wil voorstellen, kan dit gebeuren door een
frequentiewijzer, aan te duiden met amplitude Ao, die in geval van een onge
moduleerde draaggolf Ao cos col roteert met de cirkelfrequentie co. Dit is in
fig. V.l.2 aangegeven.

<*J-p

Vectoren
m met som•n verse'
ichilfrequentie

[wp J

-

u>

Ao

Dfooggolfvtctor

0

0

Fig. V.l.3. Vectorvoorstelling van een amplitude-gcmoduleerde draaggolf.
Wil men op dezelfde wijze een in amplitude-gemoduleerde draaggolf voor
stellen, dan moet de roterende vector Ao van de draaggolf in lengte (dus in
amplitude) veranderen in het ritme van de laagfrequente informatie N. Ver
andering in lengte van een vector kan echter alleen plaatsvinden door een
tweede vector. Aangezien de frequentie van de amplitude-gemoduleerde
draaggolf constant moet blijven, dient de noodzakelijke tweede vector steeds
in dezelfde richting te liggen als de vector Ao. Dit kan worden bereikt door
twee even grote vectoren te kiezen, die een aan elkaar tegengesteld gerichte
beweging uitvoeren en waarvan de frequentie gelijk is aan de som resp. het
verschil tussen de draaggolffrequentie a> en de laagfrequente informatie p.
Hieruit ontstaan dus twee vectoren met de frequenties a> + p resp. <u —p.
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In fig. V. 1.3 is de draaggolfvector Ao als stilstaande referentievector afgebeeld, zodat de beide extra vectoren, voor- resp. na-ijlend ten opzichte van
de draaggolfvector, roteren met de frequentie p . De vectoriële som van
beide extra vectoren ligt hierbij dus steeds in dezelfde richting als de draag
golfvector Ao en geeft aan dat de amplitude van de draaggolf in het ritme
van de lage frequentie verandert. Bij een modulatiediepte m van 100%
hebben deze beide vectoren ieder een amplitude Ao/2, zodat de draaggolfamplitude varieert tussen 200 % en 0 %. Met deze vectorvoorsteliing kan men

100%
‘1 Ao

50%
j > Ao/2

50%
-1 Ao/2

Fig. V.l.4. Frequentiespectrum
van een draaggolf met zijbanden.

u

O)+P

w

dus een hf-draaggolf weergeven met constante frequentie co, waarvan de
amplitude varieert met de lage frequentie p. Uit de vectorvoorsteliing is ook
duidelijk te zien, dat, behalve de draaggolf Ao, met frequentie co tevens twee
extra frequenties co + p en co — p aanwezig zijn, waarvan de amplituden
Ao/2 zijn. Dit betekent dat bij amplitudemodulatie in de modulator behalve
de draaggolffrequentie twee nieuwe frequenties ontstaan, die symmetrisch
ten opzichte van de draaggolf liggen op een frequentieafstand p. Beide
nieuwe frequenties noemt men de zijbanden.
In fig. V. 1.4 zijn de drie frequenties met hun amplituden aangegeven.
Voor de draaggolf geldt dus de uitdrukking Ao (co) en voor de beide zijban
den wordt dit Ao!2 (co + p) resp. Ao[2 (a>—p).
Wanneer men de trillingsvormen wil weergeven die bij de afgeleide fre
quenties behoren dan moet dit door optelling van de draaggolftrilling co en
de beide zijbandfrequenties + p en a> — p geschieden.
Een en ander is in fig. V. 1.5 voorgesteld. De frequenties zijn zo gekozen,
dat de verhouding tussen de draaggolffrequentie en de lage frequentie
5 : 1 is. Hierdoor ontstaat tussen beide resulterende zijbandfrequenties een
verhouding 4 : 6, nl. co + p = 6 en co — p = 4. In de praktijk is een belang-
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rijk grotere verhouding aanwezig tussen draaggolffrequentie en informatiefrequentie. De frequentieverhouding is in de voorbeelden zo klein gekozen
om de trillingsvormen duidelijk te kunnen tekenen.
In fig. V.1.5a is de draaggolf zl0 cos co t getekend met de daarop in ampli
tude gemoduleerde informatie N cos p t. Volgens het vectordiagram moet
deze in amplitude variërende draaggolfspanning bestaan uit de som van de
drie trillingen Ao cos cot, A0/2cos (a> + p)t en Ao/2 cos (co — p) t. Deze drie

V
“si>‘
>

/T

-

Ao

0

Ao ■
Aq/2 .

Aq
.COS pt
-COS Wt

o

c)
180°

Fazesprong

iao°
Fazesprong

Fig. V.l.5. Voorstelling van een AM-draaggolf (cos io t; cos p t) als golfverschijnsel.
trillingen zijn in fig. V.1.5b aangegeven en resulteren na optelling in de in
fig. V.1.5a voorgestelde somtrilling.
Wanneer beide zijbandfrequenties Ao[2 cos (co + p) Zen zlo/2cos (co — p) t
worden opgeteld ontstaat fig. V. 1.5c. Het resultaat stelt een zogenaamd
modulatieprodukt voor, nl. de som van de zijbanden die bij amplitudemodulatie ontstaan, echter zonder draaggolf. Dit modulatieprodukt bevat
dus de laagfrequente informatie, terwijl de draaggolf zelf met constante am
plitude alleen als hulpmiddel voor de demodulatie in de ontvanger wordt uit
gezonden. In hoofdstuk IX wordt aangetoond, dat de constante draaggolf co
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door de zender niet behoeft te worden uitgezonden als in de ontvanger een
speciale demodulatorschakeling aanwezig is.
Het modulatieprodukt zoals dat in fig. V.l.5 is afgebeeld bestaat uit een
trilling, die in amplitude varieert en waarvan de nuldoorgangen op een
afstand co liggen. De omhullende, die de lage frequentie p bevat, gaat door
nul en is daarom met een eenvoudige AM-detectieschakeling niet terug te
winnen.

0'

ao'2

0

Ao

U.. vv
«5 WV
.cos pt

.sini

d

o180°
Fozesprong

180°
Fozesprotxg

Fig. V. 1.6. Voorstelling van een AM-draaggolf (sin co /; cos p t) als golfverschijnsel.
Opmerkelijk is in het modulatieprodukt de fazesprong van 180° die in de
nuldoorgang van de omhullende optreedt. Hoewel ook bij de nuldoorgangen het modulatieprodukt de draaggolffrequentie co bevat, is door de
fazesprong bij de nuldoorgang van de omhullenden een fazeverschil van
180° aanwezig tussen de trilling vóór en na de nuldoorgang. Deze fazesprong
van 180° kan weliswaar in amplitude verschillen, maar is echter altijd aan
wezig, onafhankelijk van het fazeverschil tussen de draaggolf co en de lage
frequentie p.
Om dit aan te tonen is in fig. V.l.6 (in tegenstelling tot fig. V. 1.5) de modu-
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latie afgebeeld van een draaggolf die de faze sin co t heeft, tezamen met de
bijbehorende zijbanden. Ook hier is te zien dat bij optelling van de beide
zijbanden sin (co + p) t en sin (co — p) t bij de nuldoorgang van de om
hullenden een fazesprong van 180° optreedt. Terwijl in fig. V.l.5 zonder de
fazesprong het modulatieprodukt via nul naar negatief zou moeten lopen is
in fig. V.l.6 te zien, dat de trilling door nul naar negatief gaat in plaats van
positief te blijven.
Aangezien het modulatieprodukt uit de optelling van beide zijbandfrequenties co + p en co — p bestaat kan men de optelling ook vectorisch
uitvoeren. In fig. V.l.7 zijn deze zijbandfrequenties met co2 resp. co; aan
gegeven.
Op het tijdstip t — o hebben beide vectoren dezelfde richting (geval a) en
tellen in verticale richting bij elkaar op. Dit stelt door projectie op de verti
cale Y-as het begin voor van een cosinustrilling en door projectie op de
horizontale X-as het begin van een sinustrilling.
Aangezien in de voorafgaande voorbeelden de frequentieverhouding van

G>2=U*p

yp=-V. cos u>t \

o®

\ w

■■■«•

;

Foztsprong •

l

.

,135°

/t\

/ 180® \

'
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/1\

' 180® \
«Fazespronc

K
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Ao-cos pt cos a>t -

[cos(u>-p)t»cos(ai*p)t]

35®

Modulatieprodukt=onderzijband* bovenzijband

»C®--------

Faztspron

Ao-cos pt-sin wl s ~~ [sin(u>-p)t ♦ sin(u*p)t]

. Modulatieprodukt = onderzijband• bovenzijband

Fig. V.l.7. Voorstelling van

de modulatieprodukten door roterende zij bandvectoren.
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de zijbanden 6 : 4 is gekozen wil dit zeggen, dat de vector co2 anderhalf maal
zo snel draait als de vector <o1. Draait bijv, de vector coj 60° dan draait de
vector co2 90° (geval />). Optelling van beide vectoren resulteert in een somvector die met constante frequentie a> roteert. Projectie van deze vector op
ieder ogenblik op de X- en Y-as geeft de momentele amplitudewaarde van
het modulatieprodukt. In geval c is dit weergegeven voor een fazehoek van
135° van de somvector. Verder is te zien, dat na draaiing van vector coj met
360°, vector a>2 bovendien nog 180° verder is gedraaid zodat beide vectoren
elkaar opheffen. De somvector heeft hierbij een spiraalvorm beschreven tot
de waarde nul. Bij verdere draaiing van beide vectoren wordt de somvector
tegengesteld en verloopt opnieuw spiraalvormig totdat de oorspronkelijke
amplitude bereikt is. In de projecties op de X-as zowel als op de Y-as is te
zien, dat de somvector bij de nuldoorgang van de omhullende 180° in faze
draait. Deze fazesprong in het modulatieprodukt wijst erop, dat de somspanning met frequentie a> als zodanig niet aanwezig is, wanneer de zender een in
amplitude-gemoduleerd signaal zonder draaggolf uitzendt. In dit geval zijn
alleen de beide zijbandfrequenties co + p en co — p aantoonbaar. Wanneer
nl. een amplitude-gemoduleerd signaal door een selectief filter wordt
gestuurd kan men de drie frequenties co, a> 4- p en co — p, ieder met constante
amplitude, aantonen, terwijl in het modulatieprodukt de beide zijbandfre
quenties co 4- p en co — p kunnen worden vastgesteld.
De grafische voorstelling van een draaggolf co die gemoduleerd is met
de lage frequentie p is ook door goniometrische formules te verklaren. De
afbeelding van fig. V.l.5 resulteerde voor de gemoduleerde draaggolf in het
signaal:
A = Ao (1 4- cos p t cos co t)

Uitgewerkt wordt dit voor de draaggolf Ao cos co z en voor het modulatieproduct Ao cos p t cos co t. Wanneer men dit modulatieprodukt uitwerkt
krijgt men:
4o/2 { cos (co — p) t + cos (co 4- p) t }
Dit betekent dat het modulatieprodukt uit een bovenste en onderste zijbandfrequentie bestaat, die ieder de lage frequentie p van de draaggolffrequentie
verschillen. De amplitude van beide zijbandfrequenties is Ao/2, vooropge
steld dat 100 % modulatiediepte aanwezig is.
Op dezelfde wijze kan voor de gemoduleerde draaggolf in fig. V.l.6 de
vorm A = Ao (1 4- cos p t) sin co t worden geschreven, waarin Ao sin co t de
draaggolf en Ao cosp tsincot het modulatieprodukt voorstelt. De zijbanden
van het modulatieprodukt hebben de vorm Ao/2 { sin (co — p) t 4- sin
(co 4- p) t }.
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In het eerste geval (fig. V.l.5) ontstond bij de voorstelling van de draag
golf met beide zijbanden steeds als aanvangsfaze een cosinus, terwijl in het
tweede geval (fig. V.l.6) als aanvangsfaze een sinus ontstaat, hoewel in beide
gevallen dezelfde vorm als laagfrequent-signaal is gebruikt, nl. N ■ cos p t.
Wanneer dus een hf-draaggolf van de vorm cos co t wordt gemoduleerd,
ontstaan twee zijbanden, die eveneens cosinusvormig zijn, nl. cos (co + p) t
en cos (co — p) t. Wordt daarentegen een draaggolf gebruikt van de vorm
sin co t dan ontstaan bij cosinusvormige modulatie zijbanden die evenals de
draaggolf sinusvormig zijn, nl. sin (co + p) t en sin (co — p) t.

V.2. Modulatie met onderdrukte draaggolf
In het voorgaande werden de grondslagen van de amplitudemodulatie ver
klaard zonder nader in te gaan op de modulator. In het nu volgende wordt
de modulator toegelicht voor zover dat nodig is om het principe van modu
latie met onderdrukte draaggolf te begrijpen. Als modulator-schakeling
wordt een buis gebruikt waarbij door twee gescheiden roosters de anodestroom kan worden beïnvloed. De principeschakeling is in fig. V.2.1 ge
tekend.

L'itgor'gssignoal

....

....

Orccggolf(w)

Informatie

Informatie (p)

♦

___ ■■
MHl

Modulatieprodukt

B1MI.
168» ’

0

Fig. V.2.1. Principeschema van een amplitudemodulator.

Aan het eerste stuurrooster wordt de informatiespanning p aangelegd en
aan het tweede stuurrooster de draaggolfspanning co. Als informatiespan
ning wordt een rechthoekvormige impulsspanning gekozen en een modulatiediepte van 50%. Aangezien beide stuurroosters de grootte van de anode-
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stroom bepalen, zullen beide signalen elkaar multiplicatief beïnvloeden,
zodat in het uitgangssignaal behalve de draaggolfspanning en de informatiespanning ook het produkt van beide aanwezig is. Wordt bijv, het eerste
stuurrooster door de informatiespanning positiever, dan stijgt de dynamische
steilheid van de buis en wordt de amplitude van het uitgangssignaal groter.
In het omgekeerde geval wordt bij een negatiever wordend stuurrooster de
amplitude van het uitgangsignaal kleiner. Het resultaat aan de uitgang van
de buis is een in amplitude gemoduleerde draaggolf met de verschillende
componenten van de vorm zoals die in het voorgaande werd beschreven.
Bovendien is in het uitgangssignaal tevens de informatiespanning aanwezig,
als deze althans niet door een filter wordt onderdrukt. De anodestroom
bevat de informatie, de draaggolf en het modulatieprodukt, waarbij dit
laatste uit een bovenste en onderste zijband bestaat.
Aangezien bij de kleurmodulatie de draaggolf moet worden onderdrukt,
moet een uitgangssignaal ontstaan, dat alleen uit het modulatieprodukt
bestaat. Hiervoor kan een balansschakeling worden gebruikt, zoals die in
het hiernavolgende wordt toegelicht. In fig. V.2.2 wordt aan het eerste
stuurrooster van buis I de informatiespanning en aan het tweede stuurrooster

■ — Ultgongssignool

Draoggolf
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o II
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Fig. V.2.2. AM-modulator waarin een balansschakeling voor de informatiespanning is
toegepast.

de draaggolfspanning co toegevoerd. Buis II en buis I zijn op dezelfde belastingsweerstand aangesloten, maar aan het eerste stuurrooster van de
tweede buis wordt de informatiespanning in omgekeerde polariteit toe
gevoerd.
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In de eerste buis treedt multiplicatieve beïnvloeding van beide stuurspanningen op, zodat de anodestroom van buis I, evenals in het eerste voorbeeld,
de informatiespanning, de draaggolfspanning en het modulatieprodukt
bevat. De tweede buis levert een anodestroom die alleen de informatie be
vat, hier echter in tegenfaze met de stroom van buis I. Aan de gezamenlijke
belastingsweerstand heffen beide met elkaar in tegenfaze zijnde informatiespanningen elkaar op. Het uitgangssignaal bestaat dus alleen nog uit de
draaggolfspanning en het modulatieprodukt.
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Fig. V.2.3. Dubbelbalansmodulator.
In het volgende voorbeeld, dat in fig. V.2.3 is aangegeven, wordt aan het
tweede stuurrooster van buis II tevens de draaggolfspanning aangelegd,
echter eveneens in tegenfaze met de draaggolfspanning van de eerste buis.
Hierdoor is sprake van een dubbel-balansmodulator. Nu vindt in beide
buizen multiplicatieve beïnvloeding plaats tussen de informatiespanning en
de draaggolfspanning. Iedere buis levert dus een uitgangssignaal, zoals dat
in fig. V.2.1 is afgebeeld. Aangezien echter beide anodestromen elkaar ten
aanzien van de in tegenfaze zijnde informatie- en draaggolfsignalen op
heffen, blijft in het uitgangssignaal alleen het modulatieprodukt over.
In het voorgaande hoofdstuk werd aangetoond, dat bij cosinusvormige
draaggolf- en informatiespanning het modulatieprodukt de vorm Ao cos p t
en cos co t heeft. Bij een spanning in tegenfaze bestaat het modulatieprodukt
uit de vorm Ao (—cosp t) (—cos co r). Aangezien het produkt van twee nega
tieve waarden positief is, hebben de modulatieprodukten, dus beide zijbanden van de twee buizen dezelfde faze en wordt aan de uitgang de som van
beide signalen aangetroffen. Wanneer dit als frequentiespectrum wordt af
gebeeld voor een modulatiediepte van 100%, ontstaat voor een positieve

=
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draaggolf- en informatiespanning de voorstelling van fig. V.2.4a en voor een
negatieve draaggolf- en informatiespanning een negatieve draaggolfvector
en positieve zijbanden zoals in fig. V.2.4b. Uit beide figuren is eveneens af te
leiden dat beide draaggolfspanningen elkaar opheffen en dat beide zijbanden
in dezelfde polariteit worden opgeteld (fig. V.2.4c).
In fig. V.2.5 zijn beide modulatieprodukten, die uit optelling van draag
golf- en zijbanden ontstaan als trillingsvorm aangegeven. Zowel in buis I als
in buis II ontstaan zijbanden met dezelfde faze en polariteit en daardoor
b)
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(w-p)
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(w)
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Fig. V.2.4. Zijbanden van een dubbelbalansmodulator.

dezelfde modulatieprodukten, ondanks het feit dat de draaggolven in tegenfaze zijn.
Voor een beter begrip van de synchroondemodulator in de ontvanger,
waarvoor meestal een diodeschakeling wordt gebruikt, wordt vervolgens in
het kort de ringmodulator als dubbelbalansmodulator toegelicht. Aan de
hand van een ringmodulator is zeer duidelijk te zien, dat met dezelfde schakeling
gemoduleerd en gedemoduleerd kan worden, dus dat modulatie en demodulatie
omkeerbare processen zijn.
In fig. V.2.6 is de schakeling van een ringmodulator met 4 dioden gegeven.
Aan de linkertransformator wordt de draaggolfspanning Ut toegevoerd,
en aan de middenaftakking van beide transformatoren de informatie(/>). Het modulatieprodukt Up wordt als uitgangssignaal aan de rechtertransformator afgenomen. Aan de hier afgebeelde schakeling is te zien
dat er sprake is van twee kruiselings verbonden brugschakelingen. Be
paalde spanningen zullen elkaar dus opheffen met als resultaat nul volt.
Dit is aan de rechtertransformator het geval voor de toegevoerde draag
golfspanning en de informatiespanning.
Om de brugschakeling in verschillende fazen toe te lichten is als eerste
stap in fig. V.2.7. aangegeven hoe de draaggolfspanning Ut wordt opge
heven. In de links getekende schakeling worden bij de hier gekozen polari-
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Fig. V.2.5. Voorstelling van de modulatieprodukten van een dubbelbalansmodulator.
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Fig. V.2.6. Dubbelbalansmodulator als ringmodulator.
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teit de dioden III en IV door de draaggolfspanning geopend. De hierdoor
veroorzaakte stroom loopt dus voor de positieve faze via de bovenste
wikkeling van de linkertransformator, de diode III, de onderste wikkeling
van de rechtertransformator en de laagohmige informatiebron terug naar de
middenaftakking van de linkertransformator, en tegelijkertijd ten gevolge
■K

%

III

lik

1!

m

'

----- IY

+♦IV
Fig. V.2.7. Stroomrichtingen in een ringmodulator ten gevolge van de draaggolf t/r.

van de tegenfazige spanning aan de onderzijde van de secundaire linkerwikkeling via deze wikkeling en de diode IV door de onderste wikkeling van
de rechtertransformator en de laagohmige informatiebron (zie hiervoor ook
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- -------- M--------IY

Informatie

Informatie

Fig. V.2.8. Stroomrichtingen in een ringmodulator ten gevolge van de informatiespanning.
de aangegeven pijlen). Hieruit blijkt, dat beide stromen in de rechtertrans
formator tegengestelde grootte en polariteit hebben en elkaar dus opheffen.
Ditzelfde geldt voor de omgekeerde polariteit en is in de rechtse getekende
schakeling van fig. V.2.7 aangegeven. De positieve en negatieve draaggolfspanningen zijn dus in de uitgangstransformator volledig onderdrukt, onaf
hankelijk van de faze van de draaggolfspanning. Hetzelfde geldt ook voor
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de informatiespanning. Als toelichting hierop zijn in fig. V.2.8 voor beide
polariteiten van de informatiespanning de daarbij behorende stroom
richtingen getekend. Zowel aan de ingangs- als uitgangstransformator is de
informatiespanning onderdrukt.
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Fig. V.2,9. Het tot stand komen van het modulatieprodukt in een ringmodulator.

In fig. V.2.9 worden de diverse stromen aangegeven, indien zowel de
draaggolfspanning Ut als de informatiespanning (p) worden toegevoerd.
Als informatiespanning is hier een rechthoekspanning gekozen. Zijn bijv,
informatie- en draaggolfspanning positief dan worden door de draaggolf
spanning de dioden III en IV geopend en door de informatiespanning de
dioden II en 111. Door diode III loopt dus zowel de draaggolfstroom als de
informatiestroom en er heeft multiplicatieve beïnvloeding plaats. Aan de
rechter uitgangstransformator ontstaat een modulatieprodukt dat dezelfde
faze heeft als de draaggolf. Als de draaggolf negatief is worden door de
draaggolfspanning de dioden I en II en door de positieve informatiespan
ning wederom de dioden II en III geopend. Nu heeft multiplicatieve beïn
vloeding van draaggolf en informatie plaats in de diode II. Het modulatie
produkt dat nu ontstaat heeft hier eveneens dezelfde faze als de draaggolf.
Bij een informatiespanning die negatief is worden door deze informatie
spanning de dioden I en IV geopend, zodat bij een positieve draaggolf multi
plicatieve beïnvloeding tussen draaggolf en informatie in diode I plaats
vindt. Het modulatieprodukt heeft dus bij een negatieve informatiespanning
een aan de draaggolf tegengesteld gerichte faze. Wanneer bij de nuldoorgang
de informatiespanning van polariteit verandert, verandert dus ook de faze
van het modulatieprodukt, hetgeen in de figuur duidelijk is te zien aan de
fazesprong van 180°.
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V.3. Kwadratuurmodulatie

Aangezien voor modulatie van de kleurendraaggolf twee van elkaar onaf
hankelijke informatiespanningen ter beschikking staan, moet een geschikte
methode worden gezocht om de draaggolf gelijktijdig met twee informaties
te moduleren zonder dat wederzijdse beïnvloeding optreedt. Om dit te be
reiken kunnen twee dubbel-balansmodulatoren worden toegepast, waarvan

Kleurverschil spanning

Oubbelbalans -

UFu

modulator

0®

Veetorsom van
'de modulatieprodukten

Aq - sm cut

Kleuren

draaggolf
ascillator
90®

Kleurverschilspannmg

Aq-COS üJt

Dubbelba lans

modulator

Modulatieprodukt

uFV

Fig. V.3.1. Kwadratuurmodulator.

dc draaggolven 90° ten opzichte van elkaar in faze zijn verschoven.
In fig. V. 1.3 is aangeduid, dat aan de eerste balansmodulator een draaggolf
Ao sin cu t wordt toegevoerd en aan de tweede een draaggolf Ao cos cu t.
Tevens wordt aan de eerste modulator de kleurverschilspanning Uy toege
voerd en aan de tweede de kleurverschilspanning Uy. Zoals in het vorige
hoofdstuk werd toegelicht levert iedere balansmodulator alleen het modu
latieprodukt, dus de bij de modulatie ontstane zijbanden.
De zijbanden die ontstaan in de modulator met de spanning Uy hebben
de faze sin tof en die welke door de modulator worden geleverd met de
spanning Uy de faze cos co t. Aangezien beide balansmodulatoren aan de
uitgang parallel zijn geschakeld bestaat het uitgangssignaal uit de vector
som van beide modulatieprodukten.
In fig. V.3.2 is dit vectordiagram gegeven. Het modulatieprodukt Uy
bestaat uit een vector met de faze sin cu t waarvan de amplitude van positief
via nul tot negatief varieert met de modulatiefrequentie. Voor het modulatie-
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produkt Uy ontstaat een vector, die overeenkomstig de faze cos a> t 90° ten
opzichte van het modulatieprodukt Uy verschoven is. De vectorsom van
beide modulatieprodukten stelt de chrominantie-modulatiespanning voor.
De lengte van deze vector is:
F = V V2 + U2
Afhankelijk van de momentele amplitude van de modulatieprodukten
Uy en Uy ontstaat wat betreft de positie van de chrominantie-modulatievector een fazehoek <p. Duidelijk is, dat, afhankelijk van grootte en richting
van beide modulatieprodukten, de fazehoek kan variëren tussen 0° en 360°.

urv
u>

UF

Verzadiging

IFI = Vv2*U'

V
UFU

Fig. V.3.2. Vectorvoorstelling
van het chrominantiesignaal.

In een eenvoudig voorbeeld, waarin de kleurverschilspanningen de vorm
Ao cos p t hebben, wordt het gedrag van de chrominantiespanning Up aan
schouwelijk gemaakt. In hoofdstuk V.2 werd aangetoond, dat bij een draaggolf met faze cos co Z en een informatie met faze cos p t het resulterende
modulatieprodukt eveneens de faze cos co t heeft en dat de omhullende van
het modulatieprodukt volgens cos p t varieert. Dit is nog eens getekend in
fig. V.3.3a. Bij een gelijktijdig optredende informatie cos p t en een draaggolf sin co t ontstaat een modulatieprodukt met de faze sin co z, zoals dit in
fig. V.3.3b is aangegeven. Telt men beide modulatieprodukten t/j/en Uy°P>
dan ontstaat een somsignaal zoals dat in fig. V.3.3c is afgebeeld.
Aangezien beide informatiespanningen uit het voorbeeld de amplitude Ao
hebben ontstaat bij vectoroptelling de amplitude Ao y/2 en een fazehoek <p
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van 45°. De chrominantie-modulatievector F, die is ontstaan uit de vectorsom van de modulatieprodukten Uy en Uy, bestaat dus uit twee karakteris
tieke grootheden, nl. de vectorlengte F = y/ V2 + t/2 en de faze tg <p =
= VIU van de vector.
Ao

0

Modulabeproduxt

Upo

Ao

0

Modulatieprodukt Ucn
VT-Ao

0

Fig. V.3.3. Vectoriële som van
de modulatieprodukten.

Modulatieprodukt Up = Up.y*Upg

Amplitudeverandering van de chrominantie-modnlatievector betekent hier
verandering van de kleurverzadiging, aangezien de richting van de vector niet
verandert en beide modulatieprodukten in gelijke mate veranderen.
Wanneer een van beide modulatieprodukten groter of kleiner wordt, ver
andert de fazehoek van de chrominantievector, waardoor de kleurtint ver
andert, aangezien de verhouding van beide modulatieprodukten ten opzichte
van elkaar gewijzigd is.
Om nogmaals duidelijk te laten zien, dat bij hoogfrequentoverdracht van
het kleursignaal de drie grootheden helderheid, verzadiging en kleurtint,
volledig onafhankelijk van elkaar zijn en om tegelijkertijd het begrip verza
diging duidelijk te definiëren wordt in het volgende voorbeeld een en ander
nagegaan voor de voor 40% verzadigde kleur rood.
In fig. V.3.4 is allereerst de definitie van de verzadiging in een optische
kleurendtiehoek aangegeven. De gelijkzijdige driehoek wordt gevormd door
de kleuren rood, groen en blauw. Alle volledig verzadigde kleuren liggen
daarbij op de omtrek van de driehoek. In het zwaartepunt van de driehoek
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zijn de kleuren onverzadigd, d.w.z. ze zijn kleurloos geworden en bestaan
slechts uit de helderheidsbijdragen overeenkomstig de grijswaarde van elke
kleur. Op de verbindingslijn tussen een volledig verzadigd kleurpunt op de
omtrek van de driehoek en het zwaartepunt loopt de verzadiging terug van
100% naar 0%. Het aangeduide kleurpunt komt overeen met een 40% ver
zadigde rode kleur. Dit betekent dat de afstand tussen het kleurpunt en het
zwaartepunt 40% bedraagt van de gehele lengte van de verbindingslijn.
Verzadiging is dus steeds een procentuele aanduiding en heeft betrekking op de
maximale amplitude van de 100 % verzadigde kleur.

-0,62 (100V.V)

0,25 (407. V)

1007.V
R

1007.Verzadiging

407. Verzadiging

(UB-Uyy

07.V

07. Verzadiging

UR

'■° 1

'(UR-Uy)sO,7

| MUR-Uy) = 0,!S

<UR-U,) = 0

_UR U0 V03

U,

Uy

0-*-

0'

Fig. V.3.4. Definitie van de kleurverzadiging in een driehoek en de waarden van de
kleurspanningcn bij verschillende verzadigingswaarden.
Terwijl men direct kan inzien, dat bij verandering van de verzadiging de
kleurtint niet mag veranderen is moeilijker te begrijpen dat hierbij ook de
helderheid constant moet blijven. Bij iedere voorstelling van de kleurendriehoek wordt van een bepaalde kubusdoorsnede uitgegaan, waarbij voor het
gehele driehoeksoppervlak een constante helderheid aanwezig is. Zo moet
dus bij een verandering van de verzadiging van bijv, rood van 100 % naar 40 %
en zelfs tot 0 % steeds dezelfde helderheid Uy 0,30 aanwezig zijn.
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Wanneer we in het coördinatenstelsel de chrominantie-amplitude rood
met een volledige verzadiging van 0,63 aangeven, dan is de fazehoek 103°.
Voor de verzadiging geldt hier eveneens dat deze wordt bepaald door de
procentuele verhouding tussen chrominantieamplitude en maximale am
plitude. Aangezien de helderheid in het kleurcoördinatenstelsel niet wordt
aangegeven, maar voor een bepaalde kleur als onafhankelijke grootheid door
een constante wordt voorgesteld, wordt de helderheid niet beïnvloed door
een verandering van de verzadiging. Een verandering van de verzadiging
vindt alleen dan plaats wanneer een hoeveelheid complementaire kleur

B

\o

+

u>R

v>

B i,o

R

Fig. V.3.5. Voorstelling van de kleurverzadiging in een driehoek door menging met de
complementaire kleuren.
t.o.v. de aangegeven kleur aanwezig is. Het resultaat zal dan een verzwakte
kleurindruk zijn met een daaraan toegevoegde hoeveelheid wit. In het voor
beeld van fig. V.3.4 moeten dus een verminderde hoeveelheid rood en twee
even grote extra amplituden groen en blauw aanwezig zijn. In fig. V.3.5 is
dit afgebeeld. De daarbij aangegeven getalwaarden ontstaan uit de volgende
berekening voor de primaire kleur rood bij een helderheid van Uy =
= 0,30 UR + 0,59 UG + 0,11 UB = 0,30 • 1,0 + 0,59 • 0 + 0,11 • 0 = 0,30.
700% verzadiging

40% verzadiging

Ur-Uy=\,0-03=0J

Uo—Uy=0 —0,3™—0,3
UB ~Uy=0 -0,3 =-0,3

l/R-l/y=0,4-0,7=0,28
UG - C/y=0,4(—O,3)=-O,12
l/fl-t/y=0,4(—0,3)=-0,12

£/« = !,0
Ua=0
UB=0

Ur =0,58 = 0,4+0,18
Ua=0,18=0+0,18
0/5=0,18=0+0,18

0°/o verzadiging
Ur-Uy=0-0.7=0

Uc-Uy=0(.-0,3)=0
Ub-Uy=(X.-0,^=0

1/r=0,3
t/C=0,3
<7b=0,3
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Niet-verzadigde kleuren hebben dus in het zwaartepunt van de driehoek een
witwaarde die overeenkomt met de helderheid Uy van de kleur en deze nietverzadigde kleuren hebben in geen geval een helderheidsamplitude 1,0 die alleen
aanwezig is bij maximaal wit. Samengevat betekent dit voor de drie primaire
kleuren dat onverzadigd rood in het witpunt de helderheid 0,3 heeft, onver
zadigd groen een helderheid 0,59 en onverzadigd blauw de waarde 0,11.

V.4. NTSC-Kleurendraaggolfmodulatie
Om de kleurinformatie bij kwadratuurmodulatie met optimale bandbreedte
te kunnen overdragen heeft men bij de Amerikaanse NTSC-norm twee
modulatie-assen gekozen, die ten opzichte van de gebruikelijke kleurverschilspanningen gedraaid zijn en waarbij de ene modulatiespanning gedeel
telijk als enkelzijbandsignaal wordt overgebracht.
In een gedetailleerd en omvangrijk onderzoek is namelijk aangetoond dat
het menselijk oog voor kleurverschillen niet alleen belangrijk ongevoeliger
is dan voor zuivere helderheidsverschillen maar dat ook voor de verschil
lende kleurgradaties aanzienlijke verschillen bestaan. Wanneer men in een
kleurendriehoek door middel van kleurvlakjes aangeeft voor welke gebieden
het oog dezelfde kleurverschillen kan waarnemen dan ontstaan ellipsvormige
kleurvlakjes, die alle in vrijwel dezelfde richting liggen.

Minimale
kleurgavoaligheid

OS-

Q6-

0,4-

0,2-

Fig. V.4.1. Kleurvlakken die op het
oog dezelfde verschillen vertonen.
0
0,2

0A

0,6
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0.4

Fig. V.4.2. Ligging van dc modulatic-assen I en Q in de kleurendriehoek.

De ellipsvormige kleurvlakjes zijn in verhouding het grootst in het gebied
van de groene kleuren, terwijl ze het kleinst zijn bij blauw. De ellipsen wijzen
met hun lange as in vrijwel dezelfde richting, onafhankelijk van de grootte
ervan. De hoofdrichting van de lange ellipsassen verandert hierbij naarmate
men vanaf het gebied van de blauwe kleuren naar dat van geel/groen gaat.
Dit betekent klaarblijkelijk, dat kleurverschillen die in deze richting op
treden in verhouding slechts grof, dus als overgangen van grote vlakken,
kunnen worden waargenomen. Dit vrij grove onderscheid van kleuren wil
niets anders zeggen dan dat de kleurgevoeligheid gering is en dat hiermee
overeenkomstig elektrisch gezien de benodigde bandbreedte slechts klein
behoeft te zijn.
Omgekeerd vindt men in de hoofdrichting van de korte ellipsassen een
belangrijk beter oplossend vermogen van het oog voor de kleuren. Grof
gezien zou de kleurgevoeligheid voor beide hoofdrichtingen zich moeten
verhouden als de lengte van beide ellipsassen. Deze verhouding is ongeveer
1 : 3. Hieruit volgt dat ook elektrisch gezien kleurverschillen die op beide
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hoofdassen van de ellipsvormige kleurvlakken liggen met een verhouding
in bandbreedte van ca. 1 : 3 kunnen worden overgebracht.
Wanneer men zoals in de kleurendriehoek beide hoofdassen voor minimale
en maximale ooggevoeligheid zo aangeeft dat ze door het witpunt gaan,
loopt de as voor minimale ooggevoeligheid vanaf blauw/purper via wit naar
geel/groen en de andere as vanaf oranje via wit naar cyaan. In vergelijking
met de U- en V-as liggen beide hoofdassen naar links gedraaid in de kleuren
driehoek. Dit is in fig. V.4.2 aangegeven.
Men heeft de assen elektrisch zodanig gedefinieerd, dat tussen de U- en
V-as en de Q- en I-as, welke laatste resp. met de minimale en maximale
ooggevoeligheid corresponderen, een fazeverschil van 33° bestaat. Deze
nieuwe assen zijn in het coördinatenstelsel van fig. V.4.3 aangegeven.

t 90’

WR-UV)'

.123°

UJ

33’

" Burst“

33°

IflO’

0’
(Ug-Uy)'

Fig. V.4.3. Draaiing van de Ien (?-as in een coördinatenstelsel.

|(UR-Uy)'

Up sm(wl»?)

u;
Afe-Uy)'sin 33’

UQ

J-U/COS33*

(UR-üy)’ cos 33’

>33°

Fig. V.4.4. Samenstelling van de /en G-signalen uit bijdragen van
(Ur-UyY en (Ub-UyY-

rU/*in33’|

(uB-uYy
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Daar er een vaste betrekking bestaat tussen beide modulatiestelsels kun
nen door coördinatentransformatie de vergelijkingen voor de kleurverschilspanningen van het ene in het andere stelsel overgaan. De hiervoor nood
zakelijke bewerkingen kan men aan fig. V.4.4 ontlenen. Zo bestaat bijv,
het g-signaal uit de samenstellende delen (Ur—Uy)' sin 33° en (UB— Uy)'
cos 33°. Voor het /-signaal zijn deze waarden (Ur— Uy)' cos 33° en —
(UB— Uy)' sin 33°. Wanneer men de overeenkomstige waarden van de drie
primaire kleuren wil aangeven, ontstaat de volgende berekening:
Ul = (Ur-Uy)' COS 33° — (UB-Uy)' sin 33°
Uq = (UR-Uy)' sin 33° + (UB-Uy)' cos 33°
Ui
(UR-Uy)0M cos 33° — (UB—Uy)0,49 sin 33°
Uq = (UR-Uy)0M sin 33° + (UB- Uy) 0,49 cos 33°
Ul = (Ur-Uy) 0,14 ~ (UB-Uy)0,21
Uq = (Ur-Uy) OM + (UB-Uy) 0,41
Ui - 0,60 Ur — 0,28 UG — 0,32 UB
Uq
0,21 Ur — 0,52 UG + 0,31 UB

UR
103’

0.60

Q31

“a
33’

-0.28

2A1’

367’

Fig. V.4.5. Amplituden van de primaire kleuren op de I- en Q-modulatie-as.

De aldus gevonden waarden zullen ook ontstaan, indien men in een kleurcoördinatenstelsel met als assen Ui en Uq de kleuren Ur, UGen UB loodrecht
op deze assen projecteert.
Dit is in fig. V.4.5 aangeduid.
Vergeleken met fig. III.2.7 wordt nogmaals duidelijk, dat alleen de assen
van het kleurcoördinatenstelsel 33° zijn gedraaid.
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V.5. PAL-kleurendraaggolfmodulatie
Daar de fazehoek van het chrominantiesignaal (//-een rechtstreekse maat
staf is voor de kleurtint zullen alle fazefouten die optreden in het overdrachtsgebied vanaf de modulator van de zender tot aan de demodulator in de ont
vanger kleurtintafwijkingen tot gevolg hebben. Gaat het hierbij om een
constante fazeverschuiving, die niet van de modulatiegraad of van de modulatiefrequentie afhankelijk is, dan kan deze fout betrekkelijk eenvoudig
door middel van een kleurtintregelaar worden gecorrigeerd. Is echter de
fazefout afhankelijk van de modulatiegraad of de modulatiefrequentie,
treden er dus zogenaamde differentiële fazefouten op, dan kan dit aan de
ontvangerzijde niet meer door eenvoudige maatregelen worden gecompen
seerd.
Ter compensatie van faze-afhankelijke fouten wordt daarom bij over
dracht van de kleurinformatie in de PAL-kleurendraaggolfmodulator de
faze van de kleurverschilspanning Ur—Uy in lijnfrequentritme omgescha
keld. Door deze 180° faze-omschakeling van de kleurverschilspanning
Ur—Uy wordt bereikt, dat optre
.uv
dende fazefouten ook van lijn tot
lijn van teken veranderen en door
f Lijn
in de ontvanger telkens uit twee
1.3.5,7....
lijnen de gemiddelde waarde van
de kleurinformatie te vormen,
kunnen deze fazefouten dan ge
compenseerd worden. Het princi
r
pe van de vertragingslijn en het
Vu
vrij van fazefouten terugwinnen
I
van de kleurinformatie wordt uit
I
I
voerig in hoofdstuk XI toegelicht.
I
In fig. V.5.1 is in een vector. Ujn
\2.4,6,8_.
diagram aangegeven hoe het
I
chrominantiesignaal Up eruit ziet
wanneer de kleurverschilspanning
-uv t
Uy van lijn tot lijn 180° wordt
Fig. V.5.1. Spiegeling van de chrominantieomgeschakeld.
Men ziet hieruit,
vector Up t.o.v. de Lfy-as bij PAL-kleuren
dat in opeenvolgende lijnen de
draaggolfmodulatie.
chrominantievector Upom de modulatie-as Uy = Up—Uy wordt gespiegeld. Naar de tijd gerekend betekent
dit, zoals in fig. V.5.2 is getekend, dat na elkaar bijv, tijdens lijn 1 het chro
minantiesignaal uit Uy + C/jzen tijdens de lijn 2 uit t/[/— Uy bestaat. Er

X
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wordt dus telkens van lijn tot lijn afwisselend een chrominantiesignaal Ufen
het gespiegelde signaal Uf' door de zender uitgestraald. In het daarop
volgende beeldraster gebeurt dan hetzelfde tijdens de lijnen 313, 314, enz.
Voor de zender betekent het ompolen van de kleurverschilspanning C/(z
dat de faze van de zijbandfrequenties en daarmee ook de faze van het
modulatieprodukt aan de uitgang van de dubbel-balansmodulator eveneens
180° wordt omgepoold.
Omdat het ompolen van de toegevoerde kleurendraaggolf hetzelfde effect

UF Wu.uv>
uf' <UU-U,>

UF <Uu.Uv)
UF

uF (Uu.u,>

Fig. V.5.2. Wisseling van de polariteit van de t/y-modulatiecomponent bij (in de tijd)
opeenvolgende lijnen.

aan de uitgang van de dubbele balansmodulator veroorzaakt, kiest men aan
zenderzijde deze methode, daar de toegevoerde kleurendraaggolftrilling een
voudiger van lijn tot lijn is om te schakelen dan de kleurverschilspanning
Uy. Deze faze-omschakeling van de kleurendraaggolf is in het blokschema
van fig. V.5.3 aangegeven. Aan de NTSC-kleurenmodulator wordt dus al
leen een door de lijnfrequentie ƒ// gestuurde faze-omschakelaar toegevoegd.
Met deze schakelaar wordt de faze omgeschakeld van de kleurendraaggolf
die aan de Uy modulator wordt toegevoerd.
Bij het terugwinnen van de kleurinformatie in de ontvanger moet dan
natuurlijk deze omschakeling van het (/(/-signaal weer worden gecorrigeerd.
Dit betekent, dat bij de synchroondemodulatie van het U(/-signaal, een door
de lijnfrequentie gestuurde faze-omschakeling van 180° dient plaats te
vinden. Deze omschakeling moet synchroon lopen met de omschakeling aan
zenderzijde. Wil men de mogelijkheid tot volledige compensatie van even
tueel optredende fazefouten, zoals die door het PAL-systeem wordt geboden,
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volledig benutten, dan dient aan ontvangerzede de gemiddelde waarde vande
kleurinformatie uit twee in de tijd op elkaar volgende lijnen te worden
gevormd.
Kleurverschil spanning

Oubbelbalansmodulator

Modulati
produkt

UFu

Vectorsom van de
modutatieprodukten

Uu

0°

Ao'Sin o»t

KleurendrqoggolfosciUator
90°

Aq-cosuiI

Fozeschakelaar

90°
270°
Kleurverschilspanning

Aocosa>!
AQ-costcot + ISO0)

Dubbelbalansmodulator

uv

Modulatieprodukt

UFV

Fig. V.5.3. Toevoeging van een fazeschakelaar aan een NTSC-kwadratuurmodulator ter
verkrijging van een PAL-kwadratuurmodulator.
Het principe van deze werkwijze is in fig. V.5.4 getekend. Hierdoor wordt
reeds nu een inzicht verschaft omtrent het doel van de omschakeling aan
Lijn : 2,4,6, ..

Lijn: 1,3.5,...

Lijn; n»(n*1)

•u.

*Uv

UF

U,

,uf

UFd

Uu

UFi

¥

%

Fig. V.5.4. Principe van fazefout-compensatie door vorming van de gemiddelde
waarde.
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zenderzijde van de kleurinformatie Ur— Uy, zonder dat hierbij op de details
van de fazezuivere terugwinning van de kleurinformatie behoeft te worden
ingegaan. Een gedetailleerde behandeling van bovenstaand principe wordt
in hoofdstuk XI gegeven.
In fig. V.5.4 is een chrominantie-signaal Upgetekend, waarintijdens de over
dracht een fazefout a is ontstaan. Het tijdens de volgende lijn door de zender
uitgezonden signaal Up' krijgt dezelfde fazefout a. Zorgt men er nuvoor.dat
in de ontvanger ten eerste beide signalen gelijktijdig aanwezig zijn, en ten
tweede dat het chrominantiesignaal Up' door het ompolen van de (Ur— Uy)'~
component om de (Ur— Uy)'-as, wordt gespiegeld, dan kunnen beide signalen
worden gesommeerd. Uit deze optelling ontstaat dan een chrominantiesig
naal, waarin geen enkele fazefout meer voorkomt. Door het ompolen van de
Uy-componentvan het chrominantiesignaal wordt de fazefout praktisch om
het faze-zuivere chrominantiesignaal gespiegeld en valt bij optelling weg.

V.6. SECAM-kleurendraaggolfniodulatie
Bij de SECAM-kleurendraaggolfmodulatie vermijdt men kleurvervalsingen
die door differentiële fazefouten kunnen ontstaan, door per lijn slechts één
kleurverschilsignaal over te dragen. Er is dus geen simultane overdracht van
kleurverschilsignalen zoals bij de NTSC- en PAL-norm het geval is, maar er
is hier sprake van een sequentieel systeem. De kleurendraaggolf wordt bij het
SECAM-systeem door middel van frequentiemodulatie met het chrominan
tiesignaal gemoduleerd.
Het SECAM-systeem is gebaseerd op het principe dat men door de ge
ringe gevoeligheid van het oog voor kleurdetails niet alleen de horizontale
kleurdefinitie sterk kan reduceren (1 MHz), maar dat ook de verticale
kleurdefinitie zonder merkbare vermindering van de beeldkwaliteit kan
worden teruggebracht. Praktische proeven hebben aangetoond, dat men de
verticale definitie zonder meer tot op de helft kan reduceren. Dit geldt
overigens in gelijke mate ook voor de kleurweergave van ontvangers die
werken volgens het standaard-PAL-systeem. Daar men dus slechts om de
andere lijn een verandering in de kleurinformatie behoeft over te brengen,
wordt bij het SECAM-systeem tijdens de eerste lijn het (Ur— I7y)-signaal,
tijdens de tweede lijn het (Ur— t/y)-signaal, tijdens de derde lijn weer het
(Ur— t/y)-signaal enz. overgebracht. Teneinde in de ontvanger op ieder
moment weer over de volledige kleurinformatie te kunnen beschikken, dient
dan met behulp van een vertragingslijn de kleurinformatie van de vooraf
gaande lijn met een lijntijd (64 ps) te worden vertraagd. Om een duidelijk
overzicht te verkrijgen zijn in fig. V.6.1 de nummering en de volgorde waarin
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de lijnen worden geschreven alsmede de bijbehorende kleurverschilspanning
waarmee de kleurendraaggolf wordt gemoduleerd gegeven. Gedurende het
eerste raster wordt het kleurverschilsignaal (Ub — Uy) tijdens de oneven lij
nen (2 n—l)en het (Ur— (Zy)-signaal tijdens de even lijnen (2n) overgebracht.
Men ziet hierbij tevens dat de door de zender uitgestraalde kleurinformatie
1 •raster
lijn

3*raster
lijn

1

Dr 626

°R 2

Dg 627

°B 3

DR 626

»n 4

Dg 629

db

------- -•

----- -

~—

Dg 311

Dfl 936

D„ 3,2

Db 937

Dg 313

DR936

u0B -■ ’-5 <UB-uï>i

DB 313

D„9 38

Dr31‘

°B 939

Dg 315

0R940

DR 316

D0 961

317

°R 942

°R624

Dg 1249

Dg 625

Dr 1250

UDR -- -'.SCUn-Uy)

Fig. V.6.1. Genummerde volgorde waarin bij het lijnsequentiële SECAM-kleurenmodulaticsysteem de lijnen met de kleurverschilspanningen Udb en Udr worden gemoduleerd.

van beeld tot beeld wisselt. Dit wordt bepaald door het oneven lijnental per
volledig beeld (625) waardoor de oneven lijnen (2n—1) van het eerste beeld
in het volgende beeld de even lijnen (2n - 1) + 625 worden, terwijl omgekeerd
de even lijnen van het eerste beeld (2n) in het tweede beeld de oneven lijnen
geven (2 n) + 625.
Na uitgebreide proeven, die zich over enkele jaren hebben uitgestrekt,
heeft men als optimale oplossing (SECAM IIIB opt.) voor de SECAMkleuroverdracht vastgesteld, dat niet de kleurverschilsignalen zelf maar de
waarden Uqb = 1.5
Uy) en Uqr = — 1,9 (Ur— Uy) de beste resul
taten opleveren. De factoren 1,5 en — 1,9 werden zodanig gekozen, dat bij
elektronische kleurenbalken met 75% amplitude de beide kleurverschilspanningen dezelfde maximale waarden 1,0 leveren. Voor Uy>R werd een
negatieve waarde gekozen, omdat het t/pfl-signaal gemiddeld gezien over
wegend negatief is. De hoofdenergie van de frequentiegemoduleerde kleuren-
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draaggolf wordt daardoor in de richting van de lage frequenties verschoven,
hetgeen ook bij een negatief gericht Udr signaal het geval is.
In fig. V.6.2 is een vereenvoudigd overzicht gegeven van de wijze waarop
aan zenderzijde het kleursignaal wordt gevormd. De in de matrix gevormde
kleurverschilspanningen Ur—Uyen Ub—Uy worden toegevoerd aan een

Ur

Matrix

uv
UR-UV

Optelschaketing

■lektr.[Ug-Uy), <UR-Uy),.

Frequentiemodulator

"b-uv
schakelaar
Identifi
catie
<fv)

fH/2

Fig. V.6.2. Vereenvoudigd blokschema van de wijze waarop aan zenderzijde het kleurcnsignaal volgens de SECAM-kleurentelevisienorm tot stand komt.
in de halve lijnfrequentie f///2 gestuurde schakelaar. Aan de uitgang staan
dan deze kleurverschilspanningen lijn om lijn ter beschikking en worden dan
aan een frequentiemodulator toegevoegd. In de optelschakeling wordt het
chrominantiesignaal op het helderheidssignaal gesuperponeerd. Om de
beide kleurverschilsignalen aan ontvangerzijde in de juiste faze te kunnen
schakelen, wordt tijdens de rasterblanking een identificatiesignaal uitge
zonden.
In fig. V.6.3 wordt een schakeling gegeven, die, vergeleken met het een
voudige schema van fig. V.6.2, een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan
om in alle signaalcoderingsschakelingen een optimaal resultaat te kunnen
bereiken. Dit optimale resultaat heeft voornamelijk betrekking op een nog
verder opgevoerde compatibiliteit, d.w.z. zo weinig mogelijk storing bij
zwart/wit-ontvangst, en op het bereiken van een zo goed mogelijke signaalruisverhouding. Omdat bij frequentiemodulatie de draaggolf niet kan wor
den onderdrukt moet in het belang van een goede compatibiliteit de kleurendraaggolf zo klein mogelijk worden gehouden. Om de nog resterende Moiréstoring tot een minimum te reduceren, heeft men voor de beide kleurverschil
spanningen UDb^ Udr twee afzonderlijke frequentiemodulatoren gekozen.
De centrale frequentie fQ van frequentiemodulator I bedraagt 4,40 625 MHz.
Dit is het 282-voud van de lijnfrequentie J~h (ƒ01 = 282 ƒ#). Bij de tweede
frequentiemodulator is de centrale frequentie /qjj = 4,25 MHz = 272 ffj.
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De amplitude van kleurendraaggolf fa is bij modulatie met maximaal wit
tot 0,15 begrensd, terwijl kleurendraaggolf /on hierbij een amplitude van
0,12 heeft. De frequentiezwaai van modulator I bedraagt maximaal 280 kHz
en van modulator II 230 kHz.

Matrix

2°

w

uv

°DR

Optelschakeling

Frequentiemodulotor

4,

Elektr-

Uf<d6>, Up-(OR),

UDB

ua

Frequentie modulator
II

schakelaar
(fv)

H/2

Üü.

Optel schakeling
4-5 MHz
Bandpass

4)5
UDR

Preëma
phasis

Frequentiemodulator

Preêm=
phasis

Amplitmodulator

II

Fig. V.6.3. Uitbreiding van het blokschema uit fig. V.6.2. om te komen tot de als norm
gekozen versie SECAM-I1I B (optimalisé).
Om door deze relatief kleine frequentiezwaai geen te hoog kleurruisniveau te krijgen wordt het kleurverschilsignaal voor de modulatie aan een
faze-vervorming onderworpen (pre-emphasis I). Deze veroorzaakt een
amplitudevergroting van de hogere frequenties in het chrominantiesignaal.
In de ontvanger moet dan natuurlijk na demodulatie een de-emphasis met
tegengestelde karakteristiek worden toegepast. Voor een verdere verbete
ring van de signaal-ruisverhouding worden de zijbanden van de frequentiegemoduleerde kleurendraaggolf volgens een klokvormige frequentiekarakteristiek in amplitude vergroot (pre-emphasis II). Ook deze maatregel moet
later in de ontvanger door een de-emphasis II met tegengestelde karakteri
stiek worden gecorrigeerd. Als derde maatregel ter vermijding van over-
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spraak van het helderheidssignaal in het kleurenkanaal (dat door de betrek
kelijk kleine amplitude van het kleurensignaal kan optreden), wordt de
kleurendraaggolf ook nog amplitude-gemoduleerd. Als modulatiesignaal
wordt hier gebruik gemaakt van de amplitude van het helderheidssignaal in
het frequentiegebied tussen 4—5 MHz, welk signaal hiertoe eerst wordt ge
lijkgericht. Deze amplitudemodulatie veroorzaakt geen storende neven
verschijnselen, omdat in de ontvanger de amplitudemodulatie door middel
van begrenzerschakelingen weer ongedaan gemaakt kan worden.
Het complete frequcnticgemoduleerde kleursignaal kan, althans bij grote
kleurvlakken worden voorgesteld door:
Um = Uy

A cos (cu0 + {/ƒ> Aco) Z

Uy is hierbij het helderheidssignaal, bestaande uit
Uy = 0,30 VR + 0,59 UG 4- 0,11 UB

Het chrominantiesignaal Up wordt gevormd door de uitdrukking A cos
(<oo + Up>a>) t. Dit signaal wisselt van lijn tot lijn van vorm door de sequen
tiële overdrachttechniek. A is hierbij een maat voor de amplituden van de
kleurendraaggolf en de zijbanden en is door de toegepaste pre-emphasis II
mede afhankelijk van Up).
Bij de overdracht van „top wit” (Uy = 1,0) is voor modulator I Ao = 0,15
en voor modulator II 0,12.
De centrale frequentie van de kleurendraaggolf wordt voorgesteld door
aio en is voor de beide modulatoren:
(u0I = 2 TT ƒ01 = 2 n 4,40 625 MHz
ruon ~ - n f 011 ~ 2 ti 4,25 MHz
De maximale frequentiezwaai Aco bedraagt voor de beide kleurendraaggolven resp.
Ao>j = 2 Ti f\ = 2 7i 280 kHz
Acoji = 2 rr ƒ n “ 2 Ti 230 kHz
De te moduleren kleurverschilspanning Up> wordt tijdens de oneven
lijnen (2 n—1) gevormd door Up>B en tijdens de even lijnen (2 n) door Up>R.
(2n—I) lijnen: Up> = Up>s = 1,5 (Ub~ Uy)
UDB = 1,5 (UB-UY) = —0,45 UR - 0,88 UG + 1,33 UB
(2n) lijnen: UD = UDR = — 1,9 (UR—Uy)
UDR = - 1,9 (UR- Uy) = - 1,33 UR + 1,12 UG + 0,21 UB
Bij elektronische kleurenbalken met een amplitude van 75% worden de
volgende waarden verkregen:
= - 0,34 UR - 0,66 UG + 1,0 UB
U[)R — — 1,0 UR + 0,84 UG + 0,16 Ub-
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Men ziet hier dat de maximale waarden even groot zijn en dat zij niet boven
de waarde 1,0 uitkomen.
Wanneer men nu berekent welke frequentie-uit wijkingen er bij de vast ge
stelde maximale frequentiezwaai zullen optreden indien er grote kleurvlakken
worden gemoduleerd, vindt men als resultaat de verschilfrequenties zoals
die in fig. V.6.4voor het Udr-, en in fig. V.6.5 voor het CZ/j^-signaal voor
drie primaire en complementaire kleuren zijn gegeven.
Identifi
catie

R

P

Ge

B

G 4 C

fkd

j
-372 kHz -314 kHz

-59kHz
"AfKd”

Ij

—1—Ui—
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4,40625 MHz

—

.314kHz *372 kHz
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*AfKd

U0R =-VHUR-Uy) = -1,33 UR»1,12UG* 0,21 UB

Fig. V.6.4. Frequentiedeviaties, zoals die voor het kleurverschilsignaal Udr ontstaan bij
de overdracht van grote kleurvlakken en een maximale frequentiezwaai van 280 kHz.
De eveneens in deze figuren getekende frequentiedeviatie voor het identificatiesignaal zullen aan het eind van dit hoofdstuk nog nader worden ver
klaard. Onderstaand zijn deze amplitude- en frequentiedeviaties voor de
primaire en de complementaire kleuren in een tabel samengevat.

Wit
Geel
Cyaan
Groen
Magenta
Rood
Blauw
Zwart

Uy

Udr

Udb

&Ïdr kHz

1,0
0,89
0,70
0,59
0,41
0,30
0,11
0

0
-0,21
1,33
1,21
-1,12
-1,33
0,21
0

0
-1,33
0,45
—0,88
0,88
-0,45
1,33
0

0
-59
372
314
— 314
-372
59
0

A/z>b kHz
0
-306
104

-202
202
— 104
306
0

In fig. V.6.6 zijn voor de pre-emphasis I en II de voorvervormingen als
functie van de frequentie getekend. Pre-emphasis I heeft betrekking op de
kleurverschilsignalen voor de frequentiemodulatie terwijl pre-emphasis II
pas na de modulatie de zijbanden beïnvloedt. Bij het terugwinnen van de
kleurinformatie in de ontvanger dienen dan ter compensatie van de zender-
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voorvervorming twee de-emphasis netwerken met tegengestelde karakte
ristiek te worden toegepast. Hierbij moet het filter voor de-emphasis II
voor de frequentiemodulatie en het filter voor de-emphasis I na de frequentiedemodulatie worden aangebracht.
In principe dient bij het terugwinnen van de kleurinformatie in de ont-

Identifi-

| Ge

R

G

C

P

B

«104 kHz

«202 kHz

+306 kHz

’kd

-306 kHz
-350kHz

-202kHz

-104 kHz

UDe=

‘oll
4,25 MHz

-A,Kd

1,5(UB-Uy)

----------- 6,Xd

= -0,45Ur-0.88Ug + 1,33Ub

Fig. V.6.5. Frequentiedeviaties zoals die voor het kleurverschilsignaal Udb ontstaan bij
dc overdracht van grote kleurvlakken en een maximale frequentiezwaai van 230 kHz.
vanger een vertragingslijn te worden toegepast, teneinde de kleurverschilspanningen (Ur— Uy) en (Ur— Uy) tegelijkertijd voor de sturing van de
kleurenbeeldbuis beschikbaar te hebben. Deze vertragingslijn dient de
kleurinformatie precies een lijntijd (64 p.s) te vertragen. In de ontvanger
staan dan het directe en het vertraagde signaalAgelijktijdig ter beschikking.

'öOo'kHz

500 kHz

'

—----------- Af

Preëmphasis I

500kHz

4,286 MHz

1MHz

♦ Af------- •-

Preëmphasis II

Fig. V.6.6. Amplitude-karakteristiek van de beide voorvervormingsfilters pre-emphasis I
en pre-emphasis II.
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In fig. V.6.7 is de wijze waarop het kleursignaal in de ontvanger wordt gede
codeerd in een blokschema aangegeven.
Het lijn-sequentiële hf-kleurverschilsignaal Up(DB) en Uf(DR) wordt ge
lijktijdig aan een elektronische schakelaar en aan de vertragingslijn toege
voegd. De elektronische schakelaar wordt gestuurd door de halve lijnfre
quentie
zodat aan de beide uitgangen telkens alleen het Uptr>By
resp. het {ƒ/■(ƒ>/^-signaal staat. De hf-kleurverschilspanningen worden dan
ieder aan een frequentiedemodulator toegevoerd waarin de kleurverschilspanningen Ur—Uy resp. Ur— Uy worden verkregen.
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Fig. V.6.7. Blokschema van dc decoderingsschakeling van een SECAM-kleurenontvanger
en een schema van de schakeling van de vertragingslijn met de volgorde waarin de kleurverschilsignalen aan de beide frcquentiedemodulatoren worden toegevoerd.
Om de werking van de elektronische schakelaar bij het terugwinnen van
de kleurinformatie in de ontvanger te verduidelijken, is in fig. V.6.7 het ver
loop van het signaal als functie van de tijd nog eens apart getekend.
Tijdens de even lijnen (2 n) schakelt de elektronische schakelaar het directe
signaal Uf(DR) op de frequentiedemodulator I en het vertraagde signaal
Up(DB)T van de voorafgaande lijn op de frequentiedemodulator II. Tijdens
de oneven fijnen (2n—1) wordt in de andere schakelpositie van de elektroni
sche schakelaar het directe signaal Uf(dB) aan frequentiedemodulator II en
het vertraagde signaal Uf(DR)T aan frequentiedemodulator I toegevoerd.

V.6]

115

SECAM-KLEURENDRAAGGOLFMODULATIE

Hiermee wordt bereikt, dat ten eerste de beide kleurinformaties Up(db) en
Up(DR) altijd gelijktijdig beschikbaar zijn en ten tweede dat de beide frequentiedemodulatoren steeds de juiste hf-kleurverschilspanningen krijgen
toegevoerd. Deze hf-kleurverschilsignalen bestaan daarbij afwisselend uit
het directe en het vertraagde signaal. Teneinde het omschakelen van de
elektronische schakelaar synchroon met de zenderomschakeling te doen ver
lopen, wordt tijdens de rasterblanking een identificatiesignaal uitgezonden.
Dit identificatiesignaal bestaat uit 9 trapeziumvormige impulsen met een
frequentiezwaai van + en — 350 kHz. Fig. V.6.8 geeft de plaats van deze
Rastersynchronisaticimpuls

Identificati.signalen
-AfKd
’^Kd
-A,Kd

-MKd

'4,Kd

|1^TTTFLULUJ^
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l* raster

i----- r
633 ' 634

5

625

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ia

19

Rostar-blonking---------------------------------------------

Fig. V.6.8. Ligging van dc iuentificatiesignalen in de rasterblanking.

impulsen in de rasterblanking aan. Tijdens het eerste raster is in de lijnen 7,
9, 11, 13 en 15 de impuls negatief en in de lijnen 8, 10, 12 en 14 positief.
Gedurende het tweede raster zijn de impulsen van de lijnen 320, 322, 324,
326 en 328 positief en tijdens de lijnen 321, 323, 325 en 327 negatief. In het
derde en vierde raster wisselt dan het teken voor de impulsen. In de ont-

Kd

Kd

~atKd

‘A,Kd

-»'Kd

*4,Kd

"&,Kd

*4,Kd

'Kd

.Hz -350kHz .350kHz -350kHz
-350kHz «350kHz -350kHz ♦350kHz -350kHz .350kHz

Fig. V.6.9. Polariteit en vorm van de impulsen die in de ontvanger bij het terugwinnen
van dc kleurverschilsignalen Udb cn Udr voor een ompoling in de juiste faze moet zorgen.
vanger ontstaan na demodulatie de in fig. V.6.9 getekende impulsen. Daar
voor de positieve en de negatieve impulsen dezelfde frequentiezwaai van
+ en — 350 kHz wordt gebruikt, wordt bij de (Y/j^-impuls een amplitude
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van 350/230 = 1,5 en bij de
//-impuls een amplitude van 350/280 = 1,25
verkregen. Hierbij wordende lijnen met de f/pjj-kleurinformatie gekenmerkt
door de positieve impulsen en de lijnen met de t//)/j-kleurinformatie door de
negatieve impulsen. De impulsen nemen lineair in amplitude toe tot aan de
maximale zwaai van 350 kHz.

V.7. Grondslagen van de frequentiemodulatie
Bij frequentiemodulatie wordt, zoals de naam reeds aangceft, de frequentie
van het draaggolfsignaal evenredig met de modulerende informatie ver
anderd.
In de gebruikelijke voorstelling vaneendraaggolf A = /iocoscozkan men
het frequentie-gemoduleerde draaggolfsignaal voorstellen door aan o> een
van de informatie N afhankelijke waarde te geven. Dit is mogelijk door ge
bruik te maken van de voorstelling:
co = coo + Aco N cos C z

?3?’-

Gemoduleerde drooggolf

Frequentiemodulator

WVM
Aq-cos (cuot • -^.sin ïlt)

Informatie

N-cos fit

Fig. V.7.1. Blokschema Ier verduidelijking van het principe van een frequentiemodulator.

De cirkelfrequentie w bestaat nu dus uit de draaggolffrequentie coo en een
direct met de informatiespanning N evenredige frequentieverandering. De
uitdrukking Aco N cos Q t betekent hier dat bij maximale uitsturing van de
modulator een bepaalde maximale frequentie-verandering optreedt. Deze
frequentieverandering wordt als frequentiezwaai co/, aangeduid, waarbij
a>h = \a> N. Hieruit ziet men dat de amplitude van de modulerende infor-
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matie een recht evenredige frequentie-afwijking veroorzaakt. Bovendien is de
frequentiedeviatie afhankelijk van de veranderingen van deze informatiespanning als functie van de tijd die als laagfrequentsignaal Q wordt gede
finieerd. In fig. V.7.1 is het principe van een frequentiemodulator als blokschema getekend. Bij frequentiemodulatie zal de draaggolf dus in het ritme
van de lage frequentie, recht evenredigmetde amplitude van de modulerende
spanning zowel in positieve als in negatieve zin om de centrale frequentie

____ “o____

M/
i■

*

i

Fig. V.7.2. Door de sturende informatiespanning veroorzaakte variaties van de
centrale draaggolffrcquentie.

gaan zwaaien. In een vectordiagram zoals in fig. V.7.2 is getekend ziet men
dat de positieve en negatieve frequentieafwijkingen met betrekking tot de
centrale draaggolffrequentie u>o als fazeveranderingen <p kunnen worden gede
finieerd.
Wanneer men een frequentiegemoduleerd signaal op dezelfde wijze als
een amplitudegemoduleerd signaal, vectorisch wil voorstellen, dan kan men,
zoals in fig. V.7.3 is aangegeven, deze frequentiegemoduleerde draaggolf
uit een draaggolfvector en 2 zij band vectoren construeren. De beide zijbandvectoren hebben daarbij evenals bij amplitude-modulatie de frequenties
wo 4- Q en aio — fZ Het zijn dus twee zijbandfrequenties die een frequentie
verschil Q met de centrale draaggolffrequentie bezitten en de hoge, respec
tievelijk lage zijband vormen. Daar bij frequentiemodulatie de draaggolf-
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amplitude constant dient te blijven en de modulatie dus alléén frequentieafwijkingen mag doen ontstaan, dienen de beide zijbandvectoren altijd een
zodanige positie te hebben, dat de resultante in de richting van de draaggolfvector steeds nul is. Een der zijbandvectoren moet dus in de richting van de
draaggolfvector liggen en de andere zijbandvector dient de tegenoverge
stelde fazerichting te hebben. Laat men nu de beide zijbandvectoren ten op
zichte van de stilstaand gedachte draaggolfvector met de modulatiefrequentie roteren, dan zal, zoals in fig. V.7.3 is te zien, de somvector van de beide
zijbandvectoren loodrecht op de draaggolfvector staan. De resultante van de
draaggolfvector en de beide zijbandvectoren zal dus in het ritme van de
modulerende frequentie zowel positieve als negatieve frequentic-afwijkingen
t.o.v. de centrale draaggolffrequentie aantonen. Deze van de modulatiespanning afhankelijke frequentie-afwijkingen kan men ook als fazeveranderingen van de draaggolffrequentie definiëren.

Zijbond- vectoren

<jo • a—

"o—-

' Drdoggolf✓ vector

o

o

Fig. V.7.3. Voorstelling van een frequentiegemoduleerd draaggolfsignaal door middel van
een draaggolfvector met centrale frequentie wo en twee tegengesteld draaiende zijband
vectoren Q.

Wanneer exact aan de voorwaarde van constante amplitude van het
frequentiegemoduleerde signaal moet worden voldaan, dient de somvector
zich langs een cirkelboog te bewegen. Dit is bij de aangegeven rechthoekige
optelling van de beide zijbandvectoren slechts voor betrekkelijk kleine zijbandamplituden mogelijk. Hieruit volgt reeds dat men een frequentiegemoduleerd signaal niet, zoals dat bij amplitudemodulatie het geval is, door twee
zijbandfrequenties kan definiëren.
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Bij frequentiemodulatie ontstaan nog meer zijbandfrequenties. Om hierin
inzicht te verkrijgen dient men, overeenkomstig de modulatiegraad bij
amplitudemodulatie, voor frequentiemodulatie eerst een zogenaamde
modulatie-index vast te stellen. Deze modulatie-index, die een rol speelt bij
het ontstaan van de zijbanden, wordt gevormd door de verhouding van de
frequentiezwaai <o/, tot de modulatiefrequentie Q. De modulatie-index
wordt hier met ,v aangeduid en betekent dan x —
Zonder op de wis
kundige afleiding nader in te gaan wordt hieronder de algemene uitdruk
king voor een frequentiegemoduleerd signaal gegeven. Deze luidt:

A = 4O ■ cos (<z»o t + to/JQ ■ sin f2 r)
Om deze uitdrukking wat meer overzichtelijk te maken, kan men voor
een bepaald moment t de tussen haakjes geplaatste uitdiukking in de over
eenkomstige fazehoek omzetten. Dit is zonder meer mogelijk omdat alge
meen geldt:
a> t

„
<■
2 tz t r
= 2 n ■ J ■ t = ——— A <P

Op deze wijze wordt voor de tweede tussen de haakjes geplaatste uitdruk
king voor <o/,/f2 een getalwaarde en voor sin f2 t een boogmaat, dus weer een
relatieve fazehoek verkregen. Zodoende verkrijgt men voor een bepaald
moment t de uitdrukking/I (r) = 4o-cos (<po + ?>). Men heeft op deze wijze het
frequentiegemoduleerde signaal van een draaggolfvector met centrale
frequentie fo omgezet in een fazehoek <po en een van de modulatiespanning
afhankelijke fazehoek rp. Wanneer de modulatie-index x = rity/f? < 1,
dan kan men bij benadering uit de vergelijking voor het frequentiegemodu
leerde signaal met behulp van bepaalde trigonometrische bewerkingen tot
onderstaande uitdrukkingen komen:

A — Ao cos ajo t + Ao/2 ■ x cos (<oo 4- f2) t — Ao/2 ■ x • cos (cuo — f2) t
Hierin komen dus weer voor de ongemoduleerde draaggolf met zijn cen
trale frequentie <uo en twee zijbanden met de frequenties <oo + f2 en <oo — Q
en een fazeverschil van 180°. De amplitude van deze zijbanden is evenredig
met de helft van de ongemoduleerde draaggolfamplitude en de modulatieindex x. Dit is in overeenstemming met de in fig. V.7.3 gekozen voor
stelling.
Is bijv, de modulatiefrequentie gelijk aan de lijnfrequentie ƒ// (15 625 Hz)
en is daarbij de vastgestelde frequentiezwaai fn/z, dan volgt daaruit een
modulatie-index van 0,5. Bij deze modulatie-index wordt de amplitude van
de zijbanden Ao/4. Uit fig. V.7.3 echter is te zien dat bij deze modulatie-
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index de somvector bij de maximale frequentiezwaai ca. 10% in amplitude
is toegenomen. Pas bij een modulatie-index van ca 0,1 zou deze amplitudeverandering te verwaarlozen zijn.
Wordt de modulatie-index groter, dan ontstaan zeer veel zijbandfrequen
ties. Alle zijbandfrequenties hebben een onderling frequentieverschil gelijk
aan de modulerende frequentie en lopen theoretisch tot in het oneindige door,
waarbij echter de amplitude van de zijbanden zeer snel afneemt.
Uit de wiskundige afleiding van de vergelijking voor het frequentiegemoduleerde signaal volgt dat de gevormde zijbanden qua amplitude
volgens de zgn. Besselse functies verlopen. Deze Besselse functies zijn in
fig. V.7.4 getekend tot aan een modulatie-index 10. Men ziet hierin dat zowel
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Fig. V.7.4. Grafische voorstelling van de Besselse functies ter bepaling van de draaggolfen zijbandamplituden als functie van de modulatie-index x.
positieve als negatieve amplituden kunnen voorkomen en dat de draaggolfamplitude negatief kan worden, resp. op bepaalde punten nul is dus geheel
verdwijnt. In het laatste geval zijn er dan alleen de betreffende zijbanden. De
wiskundige ontleding toont, behalve de van de modulatie-index afhankelijke
amplituden van draaggolf en zijbanden, ook aan dat de oneven zijbandfrequenties in tegenfaze en de even zijbandfrequenties altijd positief zijn.
Het is dus zo, dat bijv, de le harmonische van het zijbandsignaal, zoals in
fig. V.7.5 is te zien, bij de modulatie-index x — 0,5 in de hoge zijband-
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frequentie een positieve en in de lage zijbandfrequentie een negatieve am
plitude heeft, terwijl de tweede harmonische zowel in de hoge als de lage zijband-frequentie positief is. Het positieve of negatieve teken stelt in deze ge
vallen niets anders voor dan een fazedraaiing van 180°. Uit fig. V.7.4 kan men
nu aflezen dat bijv, voor een modulatie-index x = 5 tot aan de zevende har
monische nog noemenswaardige zijbandamplituden optreden, waarbij dan
de amplitude van de draaggolf en van de 1ste zijbandharmonische negatief
is. Wanneer men rekening houdt met de fazedraaiing die voor de oneven
zijbandharmonischen tussen de hoge en de lage zijbandfrequenties op
treedt, dan ontstaan bij een modulatie-index van 0,5 resp. 5,0 amplituden en
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Fig. V.7.5. Frequenties en amplituden, zoals die voorkomen in een frequentiegemoduleerd
signaal met modulatie-index x=0,5 resp. x = 5.

daarmee corresponderende frequentieverschillen zoals die in fig. V.7.5 zijn
getekend. De som van alle zijbandamplituden en de draaggolfamplitude
moet daarbij op ieder moment overeenkomen met de amplitude van de on
gemoduleerde draaggolf.
Als voorbeeld is verder in fig. V.7.6 nog aangegeven hoe bij een modula
tie-index x = 1 bij twee verschillende tijden t — 0 en t = Tq/4 het sornsignaal uit draaggolfspanning en zijbandamplituden is opgebouwd. Men
ziet hier dat de draaggolfspanning met de drie zijbanden in beide gevallen
de somspanning A met constante amplitude oplevert en dat de maximale
frequentiezwaai wordt bepaald door de modulatie-index x. Bij deze zwaai is
de faze-afwijking t.o.v. de centrale draaggolffrequentie recht evenredig met
de radiaal x. In het voorbeeld voor x = 1 komt deze fazehoek overeen met:
360°-1 = 360° = 57„
X = 1 A
2rr
6,28
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Bij t = 0 liggen alle zijbandamplituden in de richting van de draaggolfvector, d.w.z. zij zijn hiermee in faze resp. tegenfaze. Bij t — TqI4, hetgeen
een fazedraaiing van 90° van de modulerende frequentie betekent, zullen de
zijbanden overeenkomstig deze If-fazedraaiing eveneens een fazeverandering
hebben verkregen. De zijbandfrequentie
draait ± 90°, de zijbandfrequentie /t2 ± 180° en de zijbandfrequentie A3 ± 270°. Daar er afhankelijk van de
modulatie-index, bij frequentiemodulatie zeer veel zijbandfrequenties kunnen
ontstaan, is voor de overdracht van een frequentiegemoduleerd signaal een
bandbreedte nodig, die niet alleen door de modulerende If maar ook door de
modulatie-index x wordt bepaald. Indien men aanneemt dat alle zijband
amplituden beneden de 10% praktisch geen bijdrage tot de informatie
overdracht meer leveren, dan wordt bij een modulatie-index x = 1, waarbij
twee zijbanden een amplitude van meer dan 10% van de centrale draaggolf
bezitten de noodzakelijke bandbreedte dubbel zo groot als bij amplitudemodulatie.
OngemodulMfde
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Fig. V.7.6. Vectorische optelling van een frequentiegemoduleerd signaal met modulatieindex x = 1,0.
De sommatie van de zijbandvectoren en de draaggolfvectoren levert zowel op het gekozen
tijdstip t = 0 als bij t = Tft/4 een resultante met constante amplituden. De modulatieindex x komt hierbij, als boogmaat gemeten, overeen met de grootste frequentieuitwijking.
0
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Bij een modulatie-index x = 5 ontstaan in totaal 6 zijbanden met een am
plitude van meer dan 10% van de centrale draaggolfamplitude, waarmee
de bandbreedte vergeleken met AM-modulatie een factor 6 groter dient te
worden.
In principe kan een frequentiemodulator worden verkregen door een ver
anderlijke zelfinductie of capaciteit parallel te schakelen aan een oscillatorkring waarvan de frequentie wordt bepaald door de zelfinductie Lo en de
capaciteit Co. Een variabele schijnbare weerstand kan op eenvoudige
wijze worden verwezenlijkt met behulp van een reactantieschakeling. Hier
bij wordt bijv, door middel van een RC-filter aan een elektronenbuis een
roosterspanning toegevoerd die 90° in faze verschoven is t.o.v. de oscillatorkringspanning. Daardoor ontstaat in de reactantieschakeling een fazeverschil van 90° tussen de anodewisselspanning en de anodewisselstroom,
zodat deze schakeling als capacitieve of inductieve schijnbare weerstand
werkt. De zo gevormde schijnbare weerstand kan dan worden veranderd
door de steilheid van de reactantieschakeling als functie van de If-spanning
te variëren.
Met behulp van een dergelijke reactantieschakeling is het dus mogelijk
om met de sturende If-spanning evenredige verstemmingen en dus frequen
tieveranderingen van de oscillatorkring te verkrijgen. Het schema van zo’n
modulator met de bijbehorende karakteristieken is in flg. N.1.1 getekend.
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Fig. V.7.7. Principe van een frequentiemodulator met behulp van een reactantie schakeling.
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Samenvatting

Aangetoond werd, dat een amplitude-gemoduleerde draaggolf uit drie
componenten bestaat. Deze drie componenten zijn de draaggolf zelf en de
hoge resp. lage zijband. De beide zijbanden hebben daarbij een verschil in
frequentie ten opzichte van de draaggolf dat gelijk is aan de frequentie van de
modulerende trilling p. Sommeert men beide zijbandfrequenties zonder de
draaggolffrequentie dan verkrijgt men het zogenaamde modulatieprodukt.
In dit modulatieprodukt is de gehele informatie p aanwezig, zodat voor hfoverdracht van de informatie dit modulatieprodukt voldoende is.
Past men als AM-modulator een dubbelbalansschakeling toe dan kan men
bereiken, dat het uitgangssignaal alleen bestaat uit het modulatieprodukt;
dus alleen uit de gevormde zijbanden. Worden twee dubbel-balansmodulatoren aan de uitgang parallel geschakeld en worden daarbij de toegevoerde
draaggolftrillingen ten opzichte van elkaar 90° in faze verschoven, dan kan
men twee afzonderlijke informatiespanningen te gelijkertijd moduleren.
Deze kwadratuurmodulatie geeft dan de mogelijkheid om twee van elkaar
onafhankelijke informatiespanningen, zonder wederzijdse beïnvloeding tot
een somspanning als modulatieprodukt te combineren, waarbij de fazehoek <p van het uitgangssignaal een maatstaf is voor de kleurtint, en de
vectorlengte F de verzadiging bepaalt.
Bij de NTSC-kleurendraaggolfmodulatie worden twee modulatieassen
gebruikt, die met I en Q worden aangeduid. Zij komen overeen met het
maximale resp. minimale kleuroplossingsvermogen van het oog en zijn 33°
ten opzichte van de (Ug—Uy)- en de (Ur—f/yj-assen in het kleurcoördinaten-systeem gedraaid. Bij de PAL-kleurendraaggolfmodulatie wordt het
(Ur— t/yj-signaallijn frequent omgepoold, zodat het chrominantiesignaal om
de (Ur~ C7y)-as wordt gespiegeld. Fazefouten die eventueel tijdens de signaal
overdracht ontstaan kunnen daardoor bij de terugwinning van de kleurspanning in de ontvanger automatisch worden gecompenseerd.
Bij het SECAM-systeem kan men door toepassing van een lijnsequentiële
overdracht van de kleurinformatie, die door middel van frequentie-modulatie op de kleurendraaggolf wordt gemoduleerd, een fazezuivere overdracht
verkrijgen. Om de kleurinformatie te kunnen terugwinnen is bij dit systeem
aan ontvangerzijde een schakeling met vertragingslijn en bijbehorende elek
tronische schakelaar vereist.

HOOFDSTUK VI

HET COMPLETE ZENDERSIGNAAL

Overzicht

Het zwart/wit-impulsschema kan praktisch onveranderd voor de kleurentelevisienorm worden overgenotnen. Om in de ontvanger het terugwinnen
van het chrominantiesignaal mogelijk te maken dient de zender een extra
kleurendraaggolf-synchronisatiesignaal uit te zenden. Dit signaal bestaat
uit een golftrein van de kleurendraaggolf, die op de achterstoep van de lijnsynchronisatie-impulsen wordt gemoduleerd. Deze golftrein wordt als
„burst” aangeduid en bestaat uit 10 tot 12 perioden van de ongemoduleerde
kleurendraaggolf. De fazehoek van deze golftrein is daarbij zo gekozen, dat
de burst bij de Amerikaanse NTSC-norm in tegenfaze is met de (Ug— Uy)'modulatie-as, terwijl bij de PAL-norm de burst in lijnfrequent ritme tussen
135° en 225° wordt geschakeld. De totale modulatiespanning waarmee de
beelddraaggolf van een kleurentelevisiezender wordt gemoduleerd bestaat
zodoende uit het helderheidssignaal Uy, het chrominantiesignaal Uf sin
(co t + 92) en de synchronisatiesignalen met de „burst”. Stap voor stap wordt
nog cens de opbouw van het complete beelddraaggolfsignaal, zoals dit wordt
opgebouwd vanaf de camera via de kleurverschil- en modulatiespanningen
nagegaan. In een aanhangsel worden dan in tabelvorm de belangrijkste ver
gelijkingen voor de primaire en complementaire kleuren met de bijbehorende
amplitude- en fazewaarden gegeven.

VI.1. Kleursynchronisatiesignaal

Omdat vanwege de compatibiliteitseisen zowel de lijn- alsook de rasterafbuigfrequenties onveranderd blijven kan het bestaande synchronisatieimpulsschema in zijn oorspronkelijke vorm voor kleurentelevisiezenders
worden aangehouden. Er moet alleen een extra kleurendraaggolf-synchronisatiesignaal worden uitgezonden om in de ontvanger een fazezuivere
terugwinning van de chrominantiespanning mogelijk te maken. Dit is nood
zakelijk, omdat bij kwadratuurmodulatie de kleurendraaggolf zelf onder
drukt en dus niet uitgezonden wordt. Het kleurendraaggolf-synchronisatie-
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Fig. VI. 1.1. Lijnsynchronisatie-impuls met de kleursynchronisatie-impuls op de achterstoep.

signaal moet dus bestaan uit een golftrein van de zenderkleurendraaggolf en
dient de faze van de ongemoduleerde draaggolf aan te geven. Hiertoe modu
leert men een golftrein van de kleurendraaggolf, die ook als „burst” wordt
aangeduid, op de achterstoep van de lijn-synchronisatie-impulsen. Tijdens
de raster- zowel als de egalisatie-impulscn is dc burst niet aanwezig. Hij
bestaat uit 10 tot 12 perioden van de kleurendraaggolfTrequentie van 4,43

"Burst”

L

\

10 - 12 Trillingen van d« ong«modul»«rd» draaggoif

\
1

64 jus

y
Fig. VI. 1.2. Opbouw van het kleursynchronisatiesignaal, de „burst”.
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MHz. In fig. VI. 1.1 is de vorm van de lijnsynchronisatie-impuls getekend
De golftrein is op de achterstoep gemoduleerd. De amplitude van de
„burst” is, van top tot top gemeten gelijk aan de amplitude van de synchronisatie-impuls, namelijk 25%. De lOtot 12 kleurendraaggolfperioden komen
daarbij overeen met 2,25 tot 2,7 ps. Het gehele verdere impulsschema, met
inbegrip van de raster-,.blanking” met de rastersynchronisatie-impulsen en de
voor- en na-egalisatie-impulsen blijft ongewijzigd gehandhaafd. In fig. VI.1.2
is aangegeven hoe op afstanden van telkens een lijntijd (64 ps) de burst op
de achterstoep verschijnt. Dit burst-signaal wordt aan zenderzijde ver
kregen door het ongemoduleerde kleurendraaggolfsignaal telkens met een
tijdverschil van 64 ps gedurende 2,5 ps uit te sleutelen.
De fazehoeken voor de modulatie-assen van het chrominantiesignaal zijn
zodanig vastgelegd, dat de (Ug~ I7y)'-modulatie-as overeenkomt met een
fazehoek van 0°. Bij de gebruikelijke grafische voorstelling in een linksom
draaiend vectordiagram is de fazepositie van de (17r—I7y)'-as dan 90° voor
ijlend op de (t/fl—l/y)'-as. De I/g-ende t//-as zijn elk 33° in faze verschoven
ten opzichte van de beide kleurverschilassen (Ub— Uy)' en (Vr— Uy)'De fazehoek van de „burst”, die als synchronisatie-signaal op de achter
stoep van de lijnsynchronisatie-impulsen is gemoduleerd, is in de Ameri
kaanse NTSC-norm bepaald op 180° ten opzichte van de (Ur— Uy)'-as.
Deze fazeverhouding van de burst tot de modulatie-assen is in fig. VI.1.3
aangegeven. Men heeft voor de burst een fazehoek van 180° gekozen omdat
dan de helderheidsvariaties, die dit signaal op de beeldbuis kan veroorzaken
het kleinst zijn.
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Fig. VI. 1.3. Faze van de burst t.o.v. de modulatie-assen.
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Bij het signaal volgens de PAL-norm wordt aan zenderzijde de I/y-modulatie-component lijnfrequent omgeschakeld. Bij het terugwinnen van de
kleurinformatie in de ontvanger moet deze lijnfrequente omschakeling weer
worden teruggeschakeld. Om dit in de juiste faze te doen plaatsvinden moet
door de zender nog een extra informatie worden uitgezonden. Deze infor
matie wordt tegelijk met de „burst” overgebracht. Wanneer men namelijk
de burst van lijn tot lijn tussen 135° en 225° omschakelt, dan bestaat de burst
uit twee componenten, die liggen in de richting van de modulatie-assen
(Ur—t/y)'en(C/^—Uy)’. De schakelfaze is zodanig bepaald, dat bij positieve(t/R—t/y)'-modulatie, dus bij de lijnen 1, 3, 5, . . . de fazehoek van de
burst 135° is en bij negatieve (Ur—C/y)'-modulatie (lijnen 2, 4, 6 . . .) de
fazehoek 225° bedraagt. Dit is in fig. VI. 1.4 getekend. Over meerdere lijnen

90’

(UR-UY)'

co
lijn 1.3JU.
I3S^

Geschakelde

0’ (Ug-Uy)'

burst

22S“ /
lijn 2,4,6,...

Fig. VI. 1.4. Faze van de geschakelde burst bij het PAL-signaal.

gezien verkrijgt men dus als gemiddelde, evenals bij het NTSC-signaal, de
burstinformatie voor de synchronisatie van de kleurendraaggolf in de rich
ting van de negatieve (f/g— Uy)'-as. In de richting van de (t/j?—t/y)'-as
echter ontstaat een burst-component, waarvan van lijn tot lijn het teken
wisselt. Hierdoor kan dit signaal in de ontvanger worden gebruikt om de
omschakeling van het (Ur— Uy")'-signaal fazezuiver te doen plaatsvinden.
In hoofdstuk XI wordt hierop nader ingegaan.
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VI.2. Modulatiespanning van de beelddraaggolf
Behalve het helderheidssignaal, dat evenals bij zwart/wit-zenders wordt ge
bruikt om de beelddraaggolf te moduleren, is bij de kleurentelevisiezender
tevens het modulatieprodukt van de beide kleurverschilspanningen aan
wezig. Daar in de kwadratuurmodulator van de zender de kleurendraaggolf
zelf wordt onderdrukt, ontstaan uit beide kleurverschilspanningen de am
plitude en de fazehoek van de chrominantiespanning Up. Deze chrominan
tiespanning moduleert samen met het helderheidssignaal de beelddraaggolf.
Het totale draaggolfsignaal bestaat dus uit drie componenten, namelijk uit
helderheidssignaal Uy, het chrominantiesignaal Up en de synchronisatiesignalen met de burst. De beelddraaggolfspanning kan nu dus voor alle voor
komende kleurcomponenten worden berekend. In fig. VI.2.1 (blz. 139) is
dit bijv, voor de drie primaire kleuren en de bijbehorende complementaire
kleuren aangegeven. De vermelde gegevens omtrent amplituden en fazen
kunnen worden ontleend aan de aan het slot van dit hoofdstuk gegeven
tabellen. Voor de complementaire kleur geel wordt nog eens in het kort de
te volgen rekenmethode toegelicht. De helderheidsspanning t/y bestaat bij de
kleur geel, die kan worden gemengd uit de primaire kleuren rood en groen,
uit de delen:
Uy = 0,30 Ur + 0,59 VG = 0,89

De kleurverschilspanningen voor de kleur geel zijn resp.:
(UR-Uy)' = 0,62 UG - 0,52 UR = 0,10
en:

(UB-Uy)' = -0,15 UR - 0,29 UG = — 0,44

Als chrominantiespanning Up wordt door vectoroptelling in de kwadratuurmodulator van de kleurendraaggolf een modulatie-amplitude verkregen, die
gelijk is aan:

UF = V (Ur - Uy)'* + (UB ~ Uy)'*
Voor de kleur geel wordt dit dus:

UF= V (0,10)2 + (—0,44)2 = ± 0,44
In het vectordiagram resulteren de beide amplitudewaarden 0,10 voor
(UR—Uy)' en —0,44 voor (UB—Uy)'in een fazehoek van 167°. De comple
mentaire kleur geel heeft dus dezelfde amplitude als de primaire kleur blauw,
echter met een fazeverschil van 180°, zodat beide, wanneer zij worden ge
mengd, elkaar ophelfen, zoals het moet zijn voor de kleurindruk wit. Op
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dezelfde manier kunnen behalve de drie primaire kleuren ook de beide
overige complementaire kleuren cyaan en purper naar amplitude en faze
worden bepaald. Uit fig. VL2.1 is verder te zien, dat behalve de 33% overmodulatie die in het synchronisatiegebied wordt veroorzaakt door de
primaire kleuren rood en blauw, de complementaire kleuren geel en cyaan
ieder met 33 % boven het witniveau uitkomen. Bij deze beide complementaire
kleuren wordt dus bij volledige verzadiging een deel van de amplitude door
de nulwaarde van de draaggolf afgesneden.
Voor elektronische kunstsignalen wordt daarom vaak in plaats van de
volle modulatie-amplitude een signaal gebruikt met 75% van de maximale
waarden voor het helderheids- en het chrominantiesignaal. De maximale
modulatie-amplituden reiken dan nog slechts tot aan het witniveau, terwijl
het zwartniveau nog met 25% wordt overgemoduleerd.
De amplitude van de burst bedraagt ± 12,5% van de topwaarde van de
draaggolf. Rekent men deze waarde om tot de verhouding ten opzichte van
de modulatie-amplitude tussen zwart- en witniveau, dan verkrijgt men een
amplitude van ± 0,21. Het chrominantiesignaal Up heeft dus tijdens de
„burst” een amplitude van ± 0,21 en een faze ten opzichte van de (Ug— UyYas van 180° bij de NTSC-norm, resp. 135°/225° bij de PAL-norm. Gedurende
de heenslag van de lijn bestaat het chrominantiesignaal uit de amplitudewaarden van de aanwezige kleurmodulaties.
Splitst men het complete zendersignaal in zijn samenstellende compo
nenten, dan kan men uit fig. VI.2.3 zien, dat op de volgende punten volledige
overeenkomst met het zwart/wit-signaal bestaat:
a. Met de frequentie van 50 Hz (20 ms) verschijnen de rasterblankingimpulsen met de rastersynchronisatie-impulsen zowel als de voor- en
na-egalisatie-impulsen.
b. Op afstanden van 15 625 Hz (64 ps) staan op de lijnblanking-impulsen de
lijnsynchronisatie-impulsen met de voor- en achterstoep.
c. De beelddraaggolf wordt tussen het zwartniveau (70%) en het witniveau
(10%) met het helderheidssignaal in negatieve richting in amplitude ge
moduleerd.
d. De aanvulling tot een kleursignaal bestaat daarin, dat ten eerste de
„burst” op de achterstoep van de lijnsynchronisatie-impuls is gemodu
leerd en het eigenlijke kleursynchronisatiesignaal vormt.
e. Ten tweede wordt op het helderheidssignaal het modulatieprodukt van de
kleurspanning gesuperponeerd, waaruit in de ontvanger de informatie
over de verzadiging en de kleurtint wordt verkregen.

VI.3]
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SIGNAALWAARDEN
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a)Verticaal synchronisatiesignaal
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50 Hz / 20 m *

_blanl<ing"
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X Achterstoep

b) Horizontaal synchronisatiesignaal

\Voorstoep

15625 Hz / 64 ps

„blanking"^------

Zwortniveau

c) Helderheidssignaal
1

0 tot

5 MHz

Witniveou

10. .—12 Trillingen

d) Kleurendraaggolf- synchronisatiesignaal
rn

'Burst-

4,43 MHz

$----------- —---------------e) Chrominantiesignaal

Fig. VI.2.3. Het zendersignaal, bestaande uit synchronisatie-signaal, het helderheidssignaal en het chrominantie-signaal.
VI.3. Signaalwaarden van camera- tot beelddraaggolf-spanning

Alle belangrijke problemen, die zich aan zenderzijde bij de kleuroverdracht
voordoen zijn nu besproken, zodat men zich van het complete beelddraaggolf-signaal, zoals dat door de zender wordt uitgestraald, een voorstelling
kan vormen. In het onderstaande zullen nog cens trapsgewijze alle span
ningen worden aangegeven, zoals die te beginnen bij de opnamecamera tot
aan de beelddraaggolf-modulatiespanning aan zenderzijde optreden.
Wanneer men een goed begrip heeft van de wijze waarop in de verschil
lende trappen het zendersignaal wordt opgebouwd, zijn later de ontvangerschakelingen veel gemakkelijker te begrijpen, daar precies in omgekeerde
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volgorde alle fazen weer moeten worden doorlopen, om de oorspronkelijk
voor de camera aanwezige kleuren weer te kunnen terugwinnen.
Als object voor de opnamecamera dienen weer de kleuren wit, rood,
groen, blauw en zwart, die als een verticaal balkenpatroon moeten verschij
nen, dat wil zeggen zij dienen in de horizontale aftastrichtingen, met deze
kleuren overeenkomende kleurspanningen te leveren. Dit is in fig. VI.3.1
aangegeven.
De eerste stap in de omzetting van het signaal begint in de kleurencamera.
Het licht van het object voor de camera valt via een lenzen- en spiegelsysteem, waarbij een splitsing van het licht tot stand komt (in overeenstem
ming met de kleurmengingskrommen), op de drie camerabuizen. Bij een
witte beeldpartij worden de uitgangssignalen van de drie opnamebuizen op
dezelfde maximale waarde afgeregeld. Uit de drie cameraspanningen Ur,
Uq en Ub wordt dan in de Uy-matrix het helderheidssignaal verkregen. In
twee verdere matrix-schakelingen worden dan de beide gereduceerde kleurverschilspanningen (Ur— Uy)' en (Ub—Uy)' gevormd. Door middel van
kwadratuurmodulatie ontstaat uit de beide kleurverschilspanningen het
chrominantiesignaal Up sin (a> t + <p). Na optelling bij het helderheidssig
naal worden beide signalen gezamenlijk op de beelddraaggolf gemoduleerd.
Hierdoor ontstaat het hf-signaal Uy, dat door de antenne wordt uitgestraald.
De opbouw van de elektrische signaalvormen is in figuur VI.3.2 aange
geven (zie blz. 140). Men ziet, dat de drie kleurencamerabuizen bij een witte
beeldpartij en bij de overeenkomstige primaire kleuren de maximale uitgangsspanning afgeven. De spanning van het helderheidssignaal bedraagt
voor wit 1,0 ,voor rood 0,30, voor groen 0,59, voor blauw 0,11 en voor zwart
0. Na de (Ur— Uy)'-matrix ontstaat de gereduceerde kleurverschilspanning
0, + 0,62, — 0,52, — 0,10 en 0. Na de (UB— Uy)'-matrix bedragen de gere
duceerde waarden resp. 0, —0,15, —0,29, +0,44 en 0. Uit de vectorische op
telling in de kwadratuurmodulator ontstaat het chrominantiesignaal Up
sin (a> t + <p). Het gesommeerde helderheids- en chrominantiesignaal modu
leert de beelddraaggolf en vormt daarmee het hf-signaal Ufó. Dit heeft de
vorm UM ------ Uy + Up sin (co t + <p) + synchronisatiesignalen.

Samenvatting

Het stelsel van synchronisatiesignalen zoals dat voor zwart/wit-zenders
wordt toegepast, kan met geringe wijzigingen ook voor de kleurentelevisienorm worden overgenomen. Op de achterstoep van de lijnsynchronisatieimpuls wordt een golftrein van de kleurendraaggolf, de zogenaamde „burst”
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ondergebracht. Deze „burst” bestaat uit 10 tot 12 perioden van de ongemo
duleerde kleurendraaggolf en is nodig voor de fazezuivere terugwinning van
de chrominantiespanning in de ontvanger. De „burst” heeft daarbij een fazehoek ten opzichte van de (Ug— Uy)'-as van 180° bij de NTSC-norm en van
135°/225° bij de PAL-norm. De top/top-amplitude komt overeen met de
synchronisatie-impuls (25%). De totale beelddraaggolfspanning bestaat uit
de som van het helderheidssignaal Uyen het chrominantiesignaal Up, tezamen
met het synchronisatiesignaal. In de daarvoor bestemde trappen worden uit
de drie cameraspanningen Ur, UG en Ug de kleurverschilspanningen, het
modulatieprodukt van de kleurendraaggolf en de complete beelddraaggolf
spanning verkregen.
Als aanhangsel is in tabelvorm een samenvatting van zowel de cameraals van de modulatiesignalen, alsook van de belangrijkste matrix waarden
gegeven. Voor de primaire en de complementaire kleuren zijn daarbij ook
de amplitudewaarden van het chrominantiesignaal en de bijbehorende fazehoeken aangegeven.

Aanhangsel
CAMERASIGNALEN

Uy— +0,30 Ur + 0,59 UG + 0,11 UB
(UR—Uy)— +0,70 UR - 0,59 UG - 0,11 UB
(UB-Uy)= -0,30 Ur - 0,59 UG + 0,89 UB
(UG—Uy)= -0 30 Ur + 0,41 UG - 0,11 UB

MODULATIESIGNALEN
(UR-UYy =
(Ug-UYy =
(UG-UYy =
(UG—Uy) =
Ut =
Uq =

0,88 (UR-Uy) = +0,62 Ur - 0,52 UG - 0,10 UB
0,49 (Ug-Uy') = -0,15 Ur - 0,29 UG + 0,44 Ug
1,43 (UG-Uy) = —0,43 Ur + 0,59 UG - 0,16 Ug
-0,58 (UR-UYy -0,38 (Ug-Uy)'
0,74 (Ur-Uy) -0,27 (Ug-Uy)
0,48 (UR-Uy) + 0,41 (UB—Uy)

U/ = 0,60 Ur — 0,28 UG — 0,32 UB
Uq = 0,21 Ur — 0,52 UG + 0,31 Ug
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AANHANGSEL

MATRIXWAARDEN
Ur- Uy
UB-UY
UG-Uy
Ur
UB
UG
UG-Uy
UG

=
=
=
=
=
=
=
=

±0,96 U, ± 0,62 Uq
-1,11 Ui ± 1,70 Uq
-0,27 U/ - 0,65 Uq
(Ur—Uy) + Uy
(UB—Uy) ± Uy
(Uq—Uy) + Uy
-0,51 (UR-Uy>-0,19 (UB-Uy)
-0,51 C//j-0,19 UB ± 1,7 Uy

BEELDDRAAGGOLFSPANNING

Kleur

Uy

Wit
Geel
Cyaan
Groen
Purper
Rood
Blauw
Zwart
Burst

100
89
70
59
41
30
11
0

(uR-uYy (uB-uYy üj
0
±10
-62
— 52
±52
±62
— 10
0

0
—44
±15
—29
±29
— 15
±44
0

0
±32
—60
-28
±28
±60
-32
0

uQ

uF

0
—31
—21
— 52

0
±44
±63
±59
±59
±63
±44
0
±21

±52
±21
±31
0

<p
167°
283°
241°
61°
103°
347°
180°
135°/225°

HOOFDSTUK VH

BLOKSCHEMA VAN EEN KLEURENTELEVISIEONTVANGER
Overzicht

In vergelijking met het blokschema van een zwart/wit-televisie-ontvanger
worden de diverse trappen waaruit een kleurentelevisie-ontvanger is opge
bouwd besproken. Alle basisschakelingen zoals die in de zwart/wit-ontvanger
worden aangetroffen, worden ook in de kleurentelevisie-ontvanger weer
teruggevonden. Alleen zijn ter verkrijging van de speciale kleursignalen
voor de kleursturing van de kleurenbeeldbuis, die als driekleurcn-schaduwmaskerbuis is uitgevoerd, extra kleurtrappen toegevoegd. De kleurtrappen
bevatten de groep van schakelingen voor het chrominantiesignaal vanaf de
mf-versterker tot aan de kleurenbeeldbuis. Deze groep bestaat uit de chrominantiedetector, de chrominantieversterker, de schakeling van de vertragingsLijn, de synchrondemodulatoren en de matrix. Bovendien zijn er de
hulpschakelingen van bovengenoemd gedeelte, t.w. de kleurendraaggolfoscillator, de fazediscriminator en de automatische sperschakeling, ook wel
aangeduid als „kleurdover”. Bovendien bevindt zich tussen de luminantiedetector en de luminantieversterker een vertragingslijn, die dient om het
looptijdverschil tussen helderheids- en chrominantiesignaal op te heffen.
Aan de afbuigschakelingen is een zogenaamde convergentietrap toegevoegd.
Deze convergentietrap heeft tot taak, er met behulp van een speciale convergentiespoeleneenheid voor te zorgen, dat op ieder punt van het beeldscherm
de elektronenbundels van de drie kanonnen van de schaduwmaskerbuis tot
dekking kunnen worden gebracht.

VH.1. Vergelijking van een zwart/wit-ontvanger met een kleurenontvanger

Om een zwart/wit-ontvanger en een kleurenontvanger met elkaar te verge
lijken is het nuttig eerst de blokschema’s van beide ontvangers eens te be
kijken. Hierdoor verkrijgt men een overzicht wat betreft de noodzakelijke
schakeltechniek en ziet men ook dat het grootste deel van de huidige
zwart/wit-ontvanger-trappen behouden blijft en er alleen extra kleur
trappen bijkomen, met speciale eigenschappen nodig voor de kleurweer-
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gave in de kleurenontvanger. Eerst wordt daarom het blokschema van een
normale zwart/wit-televisie-ontvanger beschouwd. De belangrijkste trappen
hiervan zijn in fig. VII. 1.1 getekend. Wanneer men van de hulpschakelingen
afziet, kan men de schakeling van een zwart/wit-televisie-ontvanger in drie
delen splitsen:
Au torn.___
regelsp.

Voeding

Geluidsmf

I

r~

Getuids-lfversterker

Z_

Kanaal-

r

Geluids-mfdetector

Video-

Video-

versterker

detector

Autom.(ijnsynchr

Lijn
oscillator

Lijn—
eindtrap

Raster-

Rasteremdtrap

versterker

z

Synchr.
scheider

rastersyncht

oscillator

Fig. VII. 1.1. Blokschema van een zwart/wit-televisie-ontvanger.
1. De versterkertrap voor het beeld- en geluidssignaal
Dit gedeelte loopt van de antenne via de kanaalkiezer, mf-versterker,
videodetector en videovei sterker tot aan de beeldbuis. Parallel daarmee
wordt van de videodetector resp. videoversterker het interdraaggolf- mfgeluidssignaal afgenomen, en via de de geluids-mf-versterker, de fmgeluidsdiscriminator en de If-versterker naar de luidspreker gevoerd.

2. De horizontale afbuiging
De horizontale afbuiging wordt na de synchronisatiescheider door de
lijnsynchronisatietrap, de lijnoscillator en de lijneindtrap tot stand ge
bracht.
3. De verticale afbuiging

Eveneens na de synchronisatiescheider wordt rasterafbuiging verkregen
met behulp van de rastersynchronisatietrap, de rasteroscillator en de
rastereindtrap.
In een blokschema, waarin ieder blok een belangrijke ontvangertrap
voorstelt, wordt voor een zwart/wit-ontvanger een indeling verkregen in 16
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verschillende trappen. Bekijkt men nu het blokschema van een kleuren
televisie-ontvanger zoals dat in fig. VII. 1.2 is gegeven, dan ziet men direct,
dat, opgebouwd en ingedeeld volgens hetzelfde principe, inplaats van de
16 zwart/wit-ontvanger-trappen er nu totaal 25 trappen zijn, waarbij de
kleurschakelingen in het blokschema met dikkere lijnen zijn getekend. Men
vindt alle in het zwart/wit-schema aanwezige schakelingen in het blokschema
van de kleurentelevisie-ontvanger terug. In plaats van de aanduiding videodetector resp. videoversterker verschijnt bij de kleurenontvanger op deze
plaats het begrip helderheids- of luminantiedetector resp. helderheids
(luminantie)-versterker. Het beeldsignaal loopt dus weer vanaf de antenneklemmen via de mf-versterker, de luminantiedetector en de luminantieversterker tot aan de beeldbuis Met dit luminantiesignaal dat zorgt voor de
helderheidssturing van de beeldbuis, wordt in de eerste plaats ieder wille
keurig kleursignaal met de juiste helderheid op de beeldbuis weergegeven.
Om het looptijdverschil tussen de breedbandige luminantieversterker en
de smalbandige chrominantieversterker te compenseren is tussen de lumi
nantiedetector en de luminantieversterker een vertragingslijn opgenomen.
Voor de straalafbuiging in de beeldbuis worden net als bij zwart/witontvangers behalve de synchronisatiescheider dezelfde afbuig- en oscillatorschakelingen toegepast. Aan de uitgang van beide afbuigtrappen bevindt zich
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Fig. VII. 1.2. Blokschema van een kleurentelevisie-ontvanger.
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een schakeling die in de zwart/wit-ontvanger niet aanwezig was, de zoge
naamde convergentietrap. Deze convergentietrap heeft tot taak (zoals uit
voerig in hoofdstuk VIII wordt beschreven) om de dekking van de drie
elektronenbundels in de schaduwmaskerbeeldbuis voor ieder punt van het
beeldscherm te waarborgen.
Naast de drie hoofdschakelingen, die praktisch geheel met de huidige
zwart/wit-ontvanger overeenkomen, komt er een nieuw gedeelte bij, dat
bestaat uit een groep van bij elkaar behorende speciale kleurinformatieschakelingen.
Deze speciale schakelingen bevatten ten eerste de schakelingen voor het
chrominantiesignaal, namelijk de chrominantiedetector, de chrominantieversterker, de vertragingslijn, de synchroondemodulatoren en de matrix.
Het chrominantiesignaal wordt van de mf-versterker afgenomen en zorgt
aan de beeldbuis voor de kleurweergave door sturing van de 3 elektronen
bundels in de 3 primaire kleuren rood, groen en blauw.
Daar door de zender alleen de zijbanden van de kleurmodulatie als
chrominantiesignaal worden uitgezonden, moet voor de terugwinning van de
kleurspanningen in de ontvanger de kleurendraaggolf weer worden toege
voegd. Hiertoe heeft men een kleurendraaggolfoscillator nodig, die meestal
als kwartsoscillator is uitgevoerd. Deze in de ontvanger opgewekte draaggolf voert men tezamen met het chrominantiesignaal toe aan een synchroondemodulator. Voor een fazezuivere sturing van de synchroondemodulator
moet de kleurendraaggolfoscillator in de ontvanger door middel van een
reactanticbuis en een fazediscriminator star met de faze van het door de
zender uitgezonden burst-signaal worden gekoppeld. Verder heeft men dan
nog een automatische spcrspanning nodig, die vaak ook als „kleurdover”
wordt aangeduid. Hiermee wordt bij zwart/wit-ontvangst resp. bij het weg
vallen van de kleursynchronisatie de kleursturing uitgeschakeld.
Vergelijkt men dus dit blokschema van een kleurenontvanger met een
normale zwart/wit-ontvanger, dan zijn er met inbegrip van de convergentie
trap, 9 nieuwe kleurontvangstschakelingen bijgekomen. Deze 9 nieuwe
kleurontvangstschakelingen, namelijk chrominantiedetector, chrominantieversterker, vertragingslijn, synchroondemodulatoren, matrix, kleurdover,
kleurendraaggolfoscillator, fazediscriminator en convergentietrap verzorgen
de speciale functies, die voor de kleursturing en daarmee voor de kleurweer
gave op de schaduwmaskerbuis nodig zijn.
Heeft een zwart/wit-ontvanger met zijn 16 basistrappen tegenwoordig
ca. 20 ontvangstbuizen, dan zal een moderne kleurenontvanger met zijn
25 basistrappen ongeveer 30 buizen bevatten. Door de meer uitgebreide
schakeltechniek bevat een kleurenontvanger ongeveer 50% meer elektro-
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nische onderdelen dan een zwart/wit-ontvanger. Afgezien van de ingewik
kelde zend- en ontvangtechniek is de uitbreiding van een zwart/wit-ontvan
ger tot een kleurenontvanger minder omvangrijk dan men zou vermoeden.

Vn.2. Functies van de speciale kleurdeelschakelingen

Zonder op bijzonderheden in te gaan, dient nu eerst in grote trekken de
werking van de kleurschakelingen te worden verklaard. In het voorgaande
werd reeds duidelijk gemaakt, dat een nieuwe schakeling voor het chrominantiesignaal vanaf de mf-versterkei tot aan de beeldbuis aanwezig is. De
kleursturing van de beeldbuis vindt dus plaats langs twee wegen, enerzijds
met het helderheidssignaal en anderzijds met het chrominantiesignaal. In de
mf-versterker wordt de splitsing tussen helderheids- en chrominantiesignaal
tot stand gebracht. Langs gescheiden wegen versterkt ligt, zoals men later
zal zien, het helderheidssignaal aan de katoden van de driekleurenbceldbuis
en het chrominantiesignaal aan de stuurroosters van deze buis. Daar de
bandbreedte van de beide versterkertakken verschillend is, namelijk voor het
helderheidssignaal Uy — 5 MHz en voor het chrominantiesignaal Up
maximaal 1,2 MHz zal ook de looptijd van deze kanalen verschillend zijn.
Principieel wordt de looptijd voor een signaal groter, naarmate de band
breedte van de versterker kleiner wordt, waarbij men heel algemeen kan
stellen, dat het verschil in looptijd omgekeerd evenredig is met de band
breedte. Een versterker met 1,2 MHz bandbreedte heeft dus een ca. 4 maal
grotere looptijd dan een versterker met een bandbreedte van 5 MHz. In het
versterkerkanaal voor het helderheidssignaal moet dus, zoals in fig. VII.2.1
is aangegeven, een vertragingslijn worden opgenomen om aan de beeldbuis
zowel voor het helderheids- als voor het chrominantiesignaal dezelfde
looptijd te verkrijgen. Wordt dit niet gedaan, dan zal op de beeldbuis geen
fazezuivere kleursturing plaatsvinden, daar deze kleursturing is opgebouwd
uit zowel de helderheids- als de chrominantiespanning. Om te kunnen inzien
aan welke eisen de versterker voor het chrominantie-signaal moet voldoen,
dient eerst te worden verduidelijkt, welk signaal via de chrominantiedetector, de chrominantieversterker, dc vertragingslijn, de synchroondemodulatoren en de matrix naar de beeldbuis loopt. Het beeldsignaal van de
kleurentelevisiezender bestaat uit het helderheidssignaal Uy, het chrominantiesignaal Upcn de synchronisatiesignalen. Nadat dit signaal door de kanaalkiezer en de mf-versterker is gegaan, wordt door de chrominantiedetector
een verschilfrequentie tussen de beelddraaggolf en de zijbanden van het
chrominantie-signaal gevormd. Daar de zijbanden van de kleurenmodulatie
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symmetrisch ten opzichte van de door de zender niet uitgezonden kleuren
draaggolf van 4,43 MHz liggen, ontstaat na de chrominantiedetector het
zijbandspectrumvanhet chrominantiesignaal symmetrisch ten opzichte van
4,43 MHz.
Uit fig. VII 2 2 is te zien, dat bij een mf-beelddraaggolf van 38,9 MHz de
kleurendraaggolffrequentie bij 34, 47 MHz ligt, en dat symmetrisch ten op
zichte van deze frequentie de chrominantiezijbanden aanwezig zijn. Zoals
bij de videodetectie van een zwart/wit-ontvanger uit de beeld- en geluidsdraaggolf de interdraaggolffrequentie van 5,5 MHz wordt gevormd, ont
staat aan de chrominantiedetector als verschilfrequentie tussen beeld- en
kleurendraaggolf het chrominantiesignaal. Het is hierbij onbelangrijk, dat
de kleurendraaggolf van 4,43 MHz door de kleurenzender niet wordt uit-

Uy (5MHz)
Vertragings
lijn

Luminantieversterker
Mfversterker

Chrominantleversterker
UF (1,2 MHz)

Fig. VII.2.1. Vereffening van het looptijdverschil tussen helderheids- en chrominantie
signaal.

Bd

kd
4.43 MHz

38.9MHz

34,47 MHz

Fig. VII.2.2. De beeld- en kleurendraaggolffrequenties als mf-signaal.

144

BLOKSCHEMA VAN EEN KLEURENTELEVISIE-ONTVANGER

[VII

gezonden, daar zich op dezelfde wijze de verschilfrequenties van de zijbanden van de kleurendraaggolf ten opzichte van de beelddraaggolf vormen.
In fig. VII.2.3 is het principeschema van de chrominantiedetector gegeven.
Hieruit ziet men dat de chrominantiedetector precies is geschakeld als de uit
de zwart/wit-ontvanger bekende videodetector.
De op de chrominantiedetector volgende chrominantieversterker heeft
tot taak, het chrominantiesignaal, in de vorm van zijbandfrequenties
symmetrisch rond 4,43 MHz zo ver te versterken, dat de amplitude voldoende
groot wordt voor de synchroondemodulatoren. De chrominantieversterker
is in principe precies zo opgebouwd als een normale interdraaggolf-geluidsmf-versterker van de zwart/wit-televisie-ontvanger. Het is dus een met een
bandfilter gekoppelde versterker voor de middenfrequentie van 4,43 MHz.
Na de chrominantieversterker wordt het chrominantiesignaal aan de ver
tragingslijn toegevoerd. Uit figuur VII.2.4 is te zien, dat de vertragingslijn,

Beeld-mfversterker

4,43 MHz

~T

-------- 1
_L

Fig. VII.2.3. Schema van een
chrominantiedetector.

Optelling 1

tuF.

UFr

Faz»schokslaar

-UFt "UFT

180®

Chrominantie
signaal

uF,uF',uF...

uft

64ps

UFT

Elektronische
schakelaar

Van
.swinglng burst-

s

Optelling U

Fig. VII.2.4. Chrominantie-looptijddemodulator bestaande uit een vertragingslijn en optelschakelingen om de chrominantiespanning vrij van fazefouten terug te winnen.
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die een looptijd heeft van 64 ps, is opgenomen in een circuit, dat verder nog
2 optelschakelingen, een faze-omkeerschakeling en een elektronische scha
kelaar bevat. Defaze-omschakeling en de elektronische schakelaar zijn nodig
ter correctie van de lijnfrequente omschakeling van de I/jz-modulatie-component aan zenderzijde. De juiste schakelfaze wordt verkregen door een synchronisatiesignaal, dat wordt afgeleid uit de momentele burstfaze (135° of
225°). De vertragingslijn en de beide opteltrappen maken het mogelijk om
alle tussen de modulator van de zender en de demodulatoren aan ontvanger
zede optredende fazefouten automatisch te compenseren. In hoofdstuk XI
worden de hierbij optredende problemen nader besproken. Aan de uitgang
van de schakeling met de vertragingslijn staat het in zijn componenten
(Upy)' en ( Ufu)' ontbonden chrominantiesignaal aan de synchroondemodulatorentei beschikking. Daar de beide modulatieprodukten (Upy)' en (Upu)'
alleen de zijbandfrequenties van de kleurendraaggolf bevatten, moet voor de
demodulatie de kleurendraaggolf weer fazesynchroon met de draaggolf van
de zender worden toegevoerd.

Chrominantiesignaal
»F,____________

Synchroondemodulator I

Kleurverschil spanning

[Up sin(ut**P)J

Kleurendraoggotf

Chrominantiesignaal
“Fu

[üp-sin (ut* •F)]

4.43 MHz
COS ut

Synchroondemodulator II

Kleurverschil spanning

uL

►F
Kleuren draaggolf

4,43 MHz
sin ut

Fig. VII.2.5. Principe van synchroondemodulatie.

Dit kan men realiseren door middel van een synchroondemodulatieschakeling, zoals die nader in hoofdstuk IX wordt beschreven. Het uitgangs
signaal van de synchroondemodulatoren wordt gevormd door de t/y-en
(t/^)'-kleurverschilsignalen. Het principe van de synchroondemodulator is in
fig. VII.2.5 aangegeven. Het chrominantiesignaal Up sin (cu t + <p), resp. de
beide modulatiecomponenten Upy en Upy worden aan twee volkomen
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identieke demodulatorschakelingen toegevoerd. De fazehoek van de toege
voerde draaggolf bepaalt daarbij welke kleurverschilspanning aan de uit
gang van de demodulator zal verschijnen.
De kleurendraaggolf met de faze sin <u t levert bij synchroondemodulatie
de gereduceerde kleurverschilspanning Uy en de kleurendraaggolf met de
faze cos a> t doet de kleurverschilspanning Uy ontstaan. De uitgangssig
nalen van de synchroondemodulatoren worden dan aan een matrixschakeling toegevoerd.

naar beeldbuis

van synchroon demodulator

*" UR "UV

U,

kleurverschil spanningen

Matrix

Ug -Uy

UU

UG-Uy

Fig. VII.2.6. Principe van de matrix.

R
-Uy

G

B

Ub

I
I
I
L
I

n(uB-Uv)

UG
<UG-Uy)

UR
' UUR-UY>

Fig. VII.2.7. Sturing van een driekleurenbeeldbuis.
In deze matrix worden de kleur verschilspanningen
— Uy,Ug— Uyen
Ug—Uy gevormd. De matrix is daarbij evenals bij de zender uit verschil
lende spanningsdelers opgebouwd, waarmee uit de door de synchroondemodulatoren geleverde kleurverschilspanningen (Ub—Uy)' en (Ur— Uy)' de drie
stuurspanningen voor de driekleurenbeeldbuis worden verkregen. Dit is in
fig. VII.2.6 aangegeven.
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De drie kleurverschilspanningen worden ieder aan een stuurrooster van
de driekleurenbeeldbuis toegevoerd. Op de katoden van deze driekleuren
beeldbuis staat het helderheidssignaal Uy, zodat, zoals in fig. VII.2.7 is
aangegeven, tussen roosters en katoden van de beeldbuis de kleurspanningen Ur, Ug en Ug werkzaam zijn.
Wanneer men de loop van het kleursignaal door de ontvanger nog eens
geheel nagaat, dan ziet men dat er in totaal 3 maal een frequentietransformatie plaatsvindt. Dit is in het schema van fig. VII.2.8 aangegeven. De draag-

Kanaalkiezer

mf-versterker

Bd

38,9MHz

47 tot

4,43 MHz

060 MHz

Kd
Menging

Chromlnantiedetector

Chromlnantieversterker

Synchroondemodulator

4,43 MHz

uu

Kleurverschil signalen

i\2 MHz

34.47MHZ
Detectie

Demodulatie

Fig. VII.2.8. Frequentietransformatie van het chrominantiesignaal.
golffrequentie van de zender wordt eerst in de kanaalkiezer van de ontvanger
door menging in de beeld-mf omgezet. De beelddraaggolf verkrijgt daarbij
een mf van 38,9 MHz, terwijl de kleurendraaggolf op 34,47 MHz komt te
liggen. Na de mf-versterking wordt door middel van de chrominantie-detector als verschilfrequentie het chrominantiesignaal gevormd en vervolgens
in de chrominantieversterker versterkt. Deze tweede frequentietransforma
tie in de chrominantiedetector kan men ook als de vorming van een tweede
middenfrequentie beschouwen. In de synchroondemodulator worden dan
door synchroon-detectie de kleurveischilsignalen teruggewonnen, zoals die
oorspronkelijk aan de uitgang van de opnamecamera aanwezig waren. De
beide kleurverschilspanningen hebben daarbij een frequentiebereik van
max. 1,2 MHz. Als verdere kleurschakelingen zijn er dan nog de kleurendraaggolfoscillator, de fazediscriminator, de kleurdover en de convergentietrap. Bij de kleurendraaggolfoscillator gaat het meestal om een kwartsoscillator, die de kleurendraaggolffrequentie van 4,43 MHz opwekt. Om
deze oscillator fazegetrouw te synchroniseren is een discriminatorschakeling
nodig. Deze discriminator levert uit een vergelijking van de faze van het
burst-signaal van de zender met de faze van de kleurendraaggolfoscillator een
regelspanning, waarmede een reactantiebuis wordt gestuurd. Deze reactantieschakeling beïnvloedt de oscillator zodanig, dat deze fazezuiver met de
zenderkleurendraaggolf wordt gesynchroniseerd. Deze schakeling werkt
volgens hetzelfde principe dat ook voor de lijnsynchronisatie in de zwart/
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wit-ontvanger wordt toegepast. In fig. VII.2.9 is dit principe aangegeven.
Walmeer de kleurenontvanger een zwart/wit-signaal ontvangt, of wanneer
het kleursynchronisatiesignaal van de zender uitvalt, dan wordt door middel
van een schakeling die als „kleurdover” wordt aangeduid het gehele chrominantiekanaal geblokkeerd en daarmee uitgeschakeld. De kleurenbeeidbuis krijgt dan als stuurspanning aan de katoden alleen het luminantiesignaal Uy toegevoerd en geeft daardoor een zwart/wit-beeld waarin de
kleuren in de juiste helderheidswaarden worden weergegeven.

Kleurend raaggolfoscillator

Reactantiebuis

UR

Fazediscrlmlnator

L

2

I
Burst

Fig. VII.2.9. Fazevaste koppeling van de kleurendraaggolf-oscillator met de burst van
het zendersignaal.

Chromlnantieversterker

Burst

-Ur
Automatische
kleurdover
Hor.
terugslagimpuls

Fig. VII.2.10. Het opwekken van de automatische kleurensperspanning („kleurdover”)
door middel van de burst.
Zoals men uit fig. VII.2.10 kan zien, wordt de schakeling van de kleurdover gestuurd door de burst in het chrominantiesignaal en gesleuteld met
de lijnterugslagimpulsen. Is in het chrominantiesignaal geen burst aanwezig,
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dan levert de kleurdover een negatieve regelspanning die de chrominantieversterker blokkeert. Dikwijls wordt deze kleurdoverschakeling tevens ge
bruikt om een regelspanning voor de chrominantieversterker te verkrijgen,
waarmee de kleurverzadiging constant wordt gehouden (kleuren AVR).
Behalve deze voor de kleursturing noodzakelijke kleurenschakelingen is
bij de afbuigschakelingen nog een convergentietrap nodig. Daar de drie
kleurenbuis drie elektronenkanonnen heeft, moeten op iedere punt van het
beeldscherm de drie elektronenbundels tot dekking worden gebracht. Door
middel van een zgn. convergentiespoeleneenheid om de hals van de beeld
buis dient nu een aanvullend afbuigveld tot stand te worden gebracht van
zodanige grootte, dat wordt bereikt, dat de drie elektronenbundels van de
elektronenkanonnen voor de primaire kleuren rood, groen en blauw in één
punt van het masker van de kleurenbeeldbuis samen komen. De hiermee
samenhangende problemen worden in hoofdstuk VIII nader beschreven.

Samenvatting

Vergelijkt men de blokschema’s van een zwart/wit-ontvanger en een kleurenontvanger met elkaar dan ziet men, dat alle belangrijke schakelingen van de
zwart/wit-ontvanger voor dezelfde functies ook in de kleurenontvanger
worden aangetroffen. Daarenboven zijn extra kleurschakelingen in de
kleurenontvanger nodig, die de kleursturing van de kleurenbeeldbuis ver
zorgen. Deze kleurschakelingen zetten het chrominantiesignaal, zoals dat
door de zender wordt uitgezonden, om in de kleursignalen Ur— Uy, Ug— Uy
en Uq— Uy, waarmee dan de kleursturing van de beeldbuis plaatsvindt. Het
opwekken van de kleurendraaggolf vindt in de ontvanger plaats door middel
van een kwartsoscillator. Deze oscillator wordt door middel van een reactantieschakeling, die wordt geregeld door een discriminator, fazezutver met
de zenderkleurendraaggolf gesynchroniseerd. De convergentieschakeling
aan de uitgang van de beide afbuigtrappen zorgt door aanvullende afbuigvelden in een convergentie-eenheid voor de juiste dekking van de drie elek
tronenbundels op ieder willekeurig punt van het beeldscherm.

HOOFDSTUK VIII

KLEURENTELEVISIE-BEELDBUIZEN

Overzicht
Eerst zullen de principiële mogelijkheden voor kleurweergave met kleurenbeeldbuizen worden aangegeven. Behalve de projectietechniek zijn er twee
principes die bij de constructie van kleurenbeeldbuizen kunnen worden ge
volgd. Het eerste principe maakt gebruik van enkelstraalbuizen, waarbij dan
een speciaal kleursturingssysteem ervoor moet zorgen, dat de elektronen
bundel beurtelings 3 verschillende luminoforen tot oplichten brengt. De
kleurweergave vindt hier dus plaats volgens een sequentieel procédé. De
belangrijkste volgens dit principe werkende buizen zijn de ,,apple-tube”,
„zebra-tube”, „Lawrence-tube” of „chromatron” en de „banana-tube”.
Niet één van deze huistypen is tot dusverre voor massafabricagc geschikt
gebleken.
Volgens het tweede principe, dus met drie elektronenbundels werkt de
schaduwmaskerbuis. Hierbij vervalt de noodzaak van een speciale kleursturing, daar voor ieder van de drie elektronen luminofoorpunten, op een
bepaalde manier gerangschikt, op het scherm aanwezig zijn. Dc kleurweer
gave vindt hier volgens een simultaanprocédé plaats. Daar tot dusverre
alleen kleurenontvangers met een schaduwmaskerbuis in massafabricage
worden vervaardigd, zal alleen de werking van deze buis tot in details worden
verklaard. Behalve dat een constructiebeschrijving wordt gegeven van de
schaduwmaskerbeeldbuis met het scherm, dat is opgebouwd uit kleurtriplets,
bestaande uit rode, groene en blauwe fosfor-, resp, sulfide-luminoforen en
het bijbehorende schaduwmasker, wordt ook de instelling verklaard. Het
probleem van de kleurdekking, de zogenaamde convergentie wordt in twee
groepen, namelijk de statische en de dynamische convergentie verdeeld.
Deze convergentie dient bepaalde regelmogelijkheden te bezitten om voor
alle punten van het beeldscherm de 3 elektronenbundels in het vlak van het
schaduwmasker tot dekking te kunnen brengen. Hiervoor is ook nog een
convergentiespoeleneenheid rond de hals van de beeldbuis noodzakelijk.
Zodoende kan worden bereikt, dat de drie kleurbeelden over het gehele
scherm zullen samenvallen. Het is hierbij natuurlijk ook nodig, dat elk van
de drie elektronenbundels alleen kleurpunten van de „eigen” kleur kan doen
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oplichten (zgn. kleurzuiverheid). Door middel van zaagtand- en paraboolstromen, waarvan de frequentie overeenkomt met de raster- en de lijnfrequen
tie en die door de spoelen van de convergentie-eenheid vloeien, kunnen de
diverse afbuigfouten worden gecorrigeerd. Bij de 90°-kleurenbuis moet daar
bij dan ook nog een beeldcorrectie worden toegepast, waarbij de horizontale
en de verticale afbuigstromen op elkaar worden gemoduleerd. In een aan
hangsel is een eenvoudige grafische methode voor het afleiden van gediffe
rentieerde spannings- en stroomvormen gegeven.
VIII.1. De verschillende typen beeldbuizen

De weergave van gekleurde beelden kan theoretisch op vele manieren tot
stand worden gebracht. In het laboratorium heeft men al deze weergavemethoden grondig onderzocht. Begonnen werd met drie kleurenbuizen, één
voor iedere primaire kleur, waarvan de beelden dan door projectie tot dek
king worden gebracht. Daarna volgden de beeldbuizen met één elektronen
kanon, waarbij de elektronenstraal door een speciaal stuursysteem over drie
verschillende luminoforen wordt gevoerd. Tenslotte volgde de beeldbuis met
drie elektronenkanonnen, waarbij de drie elektronenbundels slechts de bij
ieder van hen behorende luminofoorpunten kunnen treffen. Van de vele
mogelijke huistypen is echter tot dusverre alleen de zogenaamde schaduwmaskerbuis, een beeldbuis met drie elektronenkanonnen praktisch bruik
baar gebleken. Deze buis heeft een beeldscherm, dat bestaat uit een groot
aantal kleurtriplets, die zijn opgebouwd uit een rode, groene en blauwe
kleurpunt. Daarvoor is een gaatjesmasker (schaduwmasker) aangebracht,
waarvan de gaatjes allemaal precies in het middelpunt van de afzonderlijke
kleurtriplets liggen. Hoewel de fabricage en de instelling van deze schaduwmaskerbuis zeer veel werk vereisen en een grote nauwkeurigheid nodig is om
een goede kleurweergave te verkrijgen, hebben zich bij alle andere kleurenbeeldbuistypen minstens even grote technische problemen voorgedaan. De
schaduwmaskerbuis zal in de volgende paragraaf meer uitvoerig worden be
sproken. Eerst echter zal een beknopt overzicht worden gegeven van de be
langrijkste typen beeldbuizen, waarvoor een speciale kleursturing nood
zakelijk is en waarvan reeds werkende laboratoriumexemplaren bestaan.
Het wordt hierbij dan tevens duidelijk, dat ondanks de op voortreffelijke
wijze opgeloste hf-overdracht, zoals die in de kleurentelevisienorm is vast
gelegd, er voor de kleurenweergave in de ontvanger nog geen beeldbuis is
gevonden die, elektronisch gestuurd, een onberispelijk kleurenbeeld geeft
zonder dat daarbij de fabricagekosten zeer hoog worden en zonder dat veel
extra schakelingen nodig zijn.
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1. Projectie met drie kleurenbuizen
Uit het oogpunt van weergavetechniek is de eenvoudigste manier om een
uit drie primaire kleuren opgebouwd kleurenbeeld te verkrijgen ongetwijfeld
het gebruik van drie kleurenbeeldbuizen waarvan de beelden door middel
van projectie tot dekking worden gebracht. In fig. VIII. 1.1 is dit principe
nader gegeven.

Kleurselectieve
spiegel
blauw reflecterend

G
Kleurselectieve
spiegel
rood reflecterend
Matglas

Fig. VIII.1.1. Projectie d.m.v.
drie kleurenbuizen.

Drie kleurenbuizen, elk met een scherm oplichtend in één der primaire
kleuren rood, groen en blauw, worden tezamen met twee gekruist geplaatste
dichroïtische spiegels zodanig opgesteld, dat op een matglas de beelden van
de drie kleurenbuizen tot dekking worden gebracht.
Dit is hetzelfde principe dat reeds in hoofdstuk II bij de splitsing van het
witte licht door middel van kleurselectieve spiegels voor de drie opnamebuizen van de kleurencamera werd verklaard. Het rode licht van de rode
beeldbuis wordt door de rood reflecterende spiegels op het matglas ge
worpen, terwijl deze „rood” reflecterende spiegels het van de groene en de
blauwe kleurenbuis afkomstige licht doorlaat. Het blauwe licht van de
blauwe beeldbuis wordt door de „blauw” reflecterende spiegel eveneens op
het matglas geworpen, terwijl het groene licht van de groene kleurenbuis
ongehinderd door de beide spiegels op het matglas valt. Vanzelfsprekend
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kunnen de beelden van de drie projectiebuizen ook direct op een scherm
worden geprojecteerd, waardoor de kleurselectieve spiegels vervallen. Deze
mogelijkheid tot kleurweergave met drie kleurenbuizen, die ieder een
aparte projectie-eenheid bezitten wordt praktisch toegepast in de grootbeeld-projectietechniek.
Met de in fig. VIII. 1.2 (blz. 167) afgebeelde Philips grootbeeld-kleurenprojector type EL 5795 is het bijv, mogelijk om kleurenbeelden tot afme
tingen van 5x4 meter te projecteren. Hiertoe worden drie projectie een
heden met elk een Schmidt-optiek gebruikt. De projectiebuizen hebben
daarbij 13 cm schermdoorsnede en zijn van het type MG 13-38, MU 13-38
en MY 13-38, die ieder met 50 kV hoogspanning werken. Voor kamertoestellen is het principe van kleurenbeeldprojectie tot dusverre nog niet verder
tot ontwikkeling gekomen. Ten eerste worden de afmetingen van de appa
raten buitensporig groot en ten tweede zijn ook de kosten van 3 complete
Schmidt-optieken naar verhouding hoog.

2. De „Lawrence-" of „chromatronbuis"
Wil men met een normale directzicht-beeldbuis kleurenbeelden weergeven,
dan moet men een schermlaag gebruiken, die bestaat uit luminoforen in de
drie primaire kleuren en waarbij een speciaal stuursysteem aanwezig is
waarmee de afzonderlijke luminoforen kleurzuiver kunnen worden gestuurd.
Bij de Lawrence- of chromatronbuis bestaat de luminescentielaag uit hori
zontale stroken, die afwisselend in de primaire kleuren rood, groen en blauw
oplichten, zoals in fig. VIII. 1.3 (blz. 157) is aangegeven.
De volgorde van de stroken is daarbij zo gekozen, dat tussen een rode en
blauwe strook een groene strook komt te liggen. Hierdoor verkrijgt men
vergeleken met de rode en blauwe stroken het dubbele aantal groene stroken.
Bij een 21" beeldbuis bijv, zijn ca. 500 groene stroken aangebracht tegen
over 250 blauwe en 250 rode stroken. De buis heeft slechts één elektronen
kanon en de elektronenbundel dient zo te worden gestuurd, dat beurtelings
de 3 kleurstroken worden getroffen. De kleurweergave vindt in de Lawren
ce- of chromatronbuis dus niet op simultane wijze plaats, zoals dit het
geval is met de hf-kleurinformatie-overdracht, maar na elkaar volgens een
sequentieel procédé. De sturing van de elektronenbundel wordt verzorgd
door een kleurenrooster. Dit rooster bevindt zich ca. 10 mm voor het beeld
scherm en bestaat uit horizontale dunne draadjes, die zich voor de rode en
blauwe kleurstroken bevinden. Alle draadjes voor de rode stroken zijn
elektrisch parallel geschakeld en dat is tevens het geval met alle draadjes
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voor de blauwe kleurstroken. De elektrische potentiaal van de kleurstroken
bedraagt ca. 18 kV en die van de kleurenroosters ca. 5 kV. Bovendien kan
tussen de beide kleurenroosters van de rode en de blauwe kleurstroken een
spanningsverschil van ca. 500 V worden omgeschakeld. Dit spanningsver
schil tussen de beide kleurenroosters vormt een elektrisch veld, dat een van
de polariteit van dit veld afhankelijke afbuiging van de elektronenbundel
veroorzaakt. Is bijv, het spanningsverschil tussen de beide kleurenroosters
nul, dan zal de elektronenbundel zonder extra afbuiging recht door het
kleurenrooster gaan en dan alleen de groene kleurenstroken treffen. Is
echter het rode kleurenrooster 500 V meer positief dan het blauwe kleuren
rooster, dan wordt de elektronenbundel in de richting van het meer positieve
rooster afgebogen. Dit betekent, dat de elcktronenbundel nu alleen de rode
kleurenstroken kan treffen. Wanneer daarentegen het blauwe kleuren
rooster 500 V meer positief is dan het rode rooster, dan wordt de elektronen
bundel zodanig afgebogen, dat dan alleen de blauwe kleurenstroken worden
getroffen. Door sturing van de potentiaal op de beide kleurenroosters kan
men dus de elektronenbundel op de groene, de rode of de blauwe kleuren
stroken schakelen. Deze omschakeling van het kleurenrooster kan in prin
cipe met de rasterfrequentie, dus rastersequentieel, of met de lijnfrequentie,
dus lijnsequentieel of met een veel hogere frequentie, bijv, de frequentie van
de kleurendraaggolf plaatsvinden. In het laatstgenoemde geval wordt de
omschakeling zodanig verwezenlijkt, dat de elektronenbundel sinusvormig
over de 3 kleurstroken wordt gevoerd, zodat men van een „spotwobbcl” zou
kunnen spreken. Synchroon met de gekozen volgorde waarin het kleuren
rooster wordt omgeschakeld moet de uitgang van de chrominantieversterker
worden omgeschakeld, opdat, afhankelijk van de positie van de elektronen
bundel altijd de juiste kleur zal worden weergegeven.
3. „Apple- en zebra tube”
Een soortgelijk principe als bij de Lawrence-buis wordt in de zogenaamde
„apple-tube” toegepast. Deze buizen bezitten geen omschakelbaar kleurenrooster voor de sturing van de elektronenbundel, maar maken gebruik van
index-stroken, die voor de noodzakelijke elektronische omschakeling van de
chrominantieversterker zorgdragen.
In fig. VIII.1.4 (blz. 157) is de constructie van een „apple-tube” schema
tisch aangegeven. De schermlaag bestaat weer uit afzonderlijke kleurstroken.
De stroken zijn loodrecht op de lijnafbuiging aangebracht, terwijl er telkens
tussen 2 stroken een kleine tussenruimte is gelaten. De volgorde van de
stroken komt overeen met de primaire kleurenrood, groenen blauw, zodat
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er van iedere primaire kleur evenveel stroken zijn. Deze kleurstroken zijn
net als de schermlaag van een zwart/wit-beeldbuis voorzien van een alu
minium spiegellaag. Op de achterzijde van deze laag bevinden zich verticale
secundaire emissiestroken die als indexstroken fungeren.
Het elektronenkanon van deze beeldbuis levert twee afzonderlijke elek
tronenbundels waarvan één de normale schrijfbundel is en met het kleursignaal wordt gemoduleerd, terwijl de tweede bundel als stuurbundel wordt
gebruikt. Deze bundel heeft een zeer geringe maar constante intensiteit.
Beide elektronenbundels lopen parallel en worden op dezelfde manier afge
bogen. Bij het passeren van de kleurstroken wordt door de stuurbundel, die
een constante amplitude bezit, een impulsvormig signaal opgewekt. Dit im
pulsvormige signaal wordt door de secundaire emissiestroken versterkt in de
beeldbuis teruggestraald. De binnenzijde van de beeldbuisconus is door op
dampen van een geleidende laag voorzien, die op een potentiaal van 30 kV
wordt gebracht, terwijl de schermlaag met de aluminiumspiegel een poten
tiaal van 27 kV heeft. Het impulsvormige signaal van de stuurbundel wordt
gebruikt om de uitgangsspanningen van de drie kleurkanalen te sturen.
Zodoende kan de schrijfbundel, afhankelijk van zijn positie op de kleur
stroken, altijd met de juiste kleurspanningen worden gemoduleerd. Om er
voor te zorgen, dat deze sturing alleen door de stuurbundel zal plaatsvinden
wordt deze stuurbundel gemoduleerd met een ver boven de videoband
liggende frequentie, (40 — 50 MHz). Door middel van een selectief filter kan
dan het door de hf-gemoduleerde stuurbundel geleverde impulssignaal
worden gescheiden van de door de schrijfbundel opgewekte secundaireemissie.
Een variant op deze kleursturing bestaat daarin, dat op de aluminiumspiegel index-strepen worden gebruikt, die wanneer er elektronen op vallen
ultraviolette stralen uitzenden. Door middel van een voor ultra-violet ge
voelige fotocel kan deze ultra-violette straling dan voor de kleursturing
worden gebruikt.
4. „Banana-tube”

De laatste jaren is er een kleurenbeeldbuis bekend geworden onder de naam
„banana-tube”. Deze buis heeft eveneens maar één elektronenkanon en
heeft ook zeer kleine afmetingen daar hij zonder elektrische rasterafbuiging
slechts een beeld levert in horizontale richting.
De verticale afbuiging vindt hier optisch plaats door projectie op een
hyperbolische spiegel. Dit gebeurt door middel van cilindrische lenzen, die
axiaal op een trommel zijn bevestigd. Deze trommel draait om de „bananatube”.

156

KLEURENTELEVISIE-BEELDBUIZEN

[vin

Fig. VIII. 1.5 (blz. 158) geeft het principe weer. In een buisvormige glazen
huls zijn vier horizontale stroken aangebracht, die oplichten in de kleuren
rood, groen, blauw en wit. De elektronenbundel van het elektronenkanon
wordt door een afbuigspoel horizontaal over deze stroken gevoerd. Om de
afbuighoek van de elektronenbundel en daarmee de puntscherpte over de
gehele lijn gelijk te houden, wordt een extra magneetveld toegepast dat
wordt verkregen door een permanente magneet met speciaal gevormde poolschoenen. Dit veld zorgt er tesamen met het afbuigveld voor dat de afbuig
hoek constant blijft.
Om met de elektronenbundel de drie kleurstroken te kunnen bestrijken
wordt de elektronenbundel sinusvormig gewobbeld. Afhankelijk van deze
wobbeling worden de uitgangsspanningen van de chrominantieversterker
gestuurd. Voor zwart/wit-weergave wordt de vierde afzonderlijke witte
kleurstrook toegepast.
Een moeilijk mechanisch probleem vormt bij deze buis de draaiende
trommel met de axiaal aangebrachte cilinderlenzen, daar deze met de
rasterfrequentie om de „banana-tube” moet draaien om op de hyperbolische
spiegel het complete beeld te leveren.
Vm.2. Constructie van de schaduwmaskerbuis

Alle in de vorige paragraaf beschreven huistypen met inbegrip van de
varianten, zijn tot dusverre nog niet verder gekomen dan het laboratoriumstadium. De enige kleurenbeeldbuis die in groten getale in serie-produktie
wordt gemaakt, is de schaduwmaskerbuis. Deze buis heeft geen afzonderlijk
kleursturingssysteem nodig, daar hij drie elektronenkanonnen bezit, waarbij
voor ieder kanon op het beeldscherm aparte kleurendotjes in de betreffende
primaire kleur zijn aangebracht. Het technische probleem van deze kleu
renbeeldbuis ligt dus niet bij de juiste kleursturing maar wordt gevormd
door een dekkingsprobleem van de drie elektronensystemen. De kleurweergave van de drie primaire kleuren vindt bij dit huistype tegelijkertijd plaats,
zodat men hier te maken heeft met een simultaanprocédé, zoals ook het
geval is met de hf-overdracht van het kleursignaal. Bij de schaduwmaskerkleurenbeeldbuis zijn in de buishals onder hoeken van 120° drie elektronen
kanonnen aangebracht, die alle drie symmetrisch ten opzichte van de beeld
buisas zijn geplaatst.
Elk van deze drie elektronenkanonnen heeft een katode, een stuurrooster,
een schermrooster, een focusseeranode en een hoogspanningsanode, als
mede een paar poolschoenen waarmee de instelling van de convergentie
mogelijk is. De katode-, stuurrooster- en schermroosteraansluitingen zijn
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gescheiden naar buiten uitgevoerd en dus ook apart verstelbaar, terwijl de
focusseer- en de hoogspanningsanode gemeenschappelijk zijn uitgevoerd en
dus op dezelfde potentiaal liggen.
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Fig. VIII.2.1. Elektrische opbouw van de driekleuren-schaduwmaskerbuis.

In fig. VIII.2.1 is deze constructie getekend. De schermlaag is opge
bouwd uit kleurtriplets. Deze kleurtriplets bestaan ieder uit drie kleurendotjes in de primaire kleuren rood, groen en blauw, die in de vorm van een
gelijkzijdige driehoek gerangschikt zijn.
Bij de Philips kleurenbeeldbuis type A 63-11 X met 90° afbuighoek en
25" schermdiagonaal bijv, bestaat het beeldscherm uit ca. 440 000 kleur
triplets.
Ca. 15 mm voor dit beeldscherm bevindt zich het zgn. schaduwmasker.
Dit bestaat uit een zeer dunne metaalfolie van ca. 0,3 mm dikte en bevat
evenveel gaatjes als er kleurtriplets op het beeldscherm zijn aangebracht.
De gaatjes liggen ieder precies in het middelpunt van een kleurtriplet. Bij de
25" buis bedraagt de doorsnede van de gaatjes ca. 0,3 mm en de onderlinge
afstand ca. 0,72 mm. De ligging van het schaduwmasker ten opzichte van de
kleurtriplets is in fig. VIII.2.2 aangegeven.
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Daar de elektronenbundels het gehele schaduwmasker bestrijken en alleen
de elektronen die door de gaatjes heengaan een kleurendotje treffen, valt
ca. 85% van de elektronen op het schaduwmasker zodat slechts ca. 15%
effectief kan worden gebruikt. Bij een hoogspanning van 25 kV en een totale
stroom door de drie kanonnen van ca. 1,5 mA betekent dit, dat op het scha-

Schaduwmasker

Kleurtriplat

Beeldscherm

Luminofoordotjas

Schaduwmasker

Lummoloordotjes

Fig. VIII.2.2. Positie van het schaduwmasker t.o.v. de kleurtriplets.
duwmasker ca. 30 W hoogspanningsenergie in warmte wordt omgezet. Het
schaduwmasker wordt in bedrijf dus erg warm en er dient door een speciale
montage voor te worden gezorgd, dat deze verwarming tijdens de werking
geen ontoelaatbare verschuivingen en verplaatsingen van het schaduwmas
ker ten opzichte van het beeldscherm doet ontstaan. De drie in de beeldbuis
hals gemonteerde elektronenkanonnen staan zo ten opzichte van de beeld
buisas gericht, dat hun elektronenbundels elkaar in het vlak van het scha
duwmasker snijden. Na de doorgang door het schaduwmasker lopen de 3
elektronenbundels weer uit elkaar, waarbij iedere bundel op het scherm al
leen kleurdotjes kan treffen van de voor die bundel bestemde kleur. Het bo
venstaande geldt voor elk van de 3 elektronenbundels voor ieder punt op het
schermoppervlak. De richting van de elektronenbundels en hun snijpunt in
het vlak van het schaduwmasker zijn in fig. VIII.2.3 getekend.
De doorsnede van de gefocusseerde elektronenbundel is daarbij groter
dan de diameter van de gaatjes in het schaduwmasker. Dit om zeker te
stellen, dat onafhankelijk van de afbuigrichting altijd gaatjes van het scha
duwmasker worden getroffen en een compleet raster wordt geschreven.
Indien de drie elektronenbundels elkaar in het vlak van het schaduw
masker snijden, is automatisch een 100% dekking gewaarborgd wanneer
tenminste bij de beeldbuisfabricage het schaduwmasker zodanig is aange
bracht dat de gaatjes hiervan in het midden van de kleurtriplets liggen. Bo-
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vendien moet ook de invalshoek van de drie elektronenbundels overeenko
men met de ligging van de kleurendotjes rood, groen en blauw. Door middel
van hulpinstellingen kan worden verkregen dat het snijpunt van de 3 elek
tronenbundels precies in het vlak van het schaduwmasker komt te liggen.
Hiervoor heeft ieder elektronenkanon een paar poolschoenen. Het magne
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Fig. VIII.2.3. Landing van de elektronen van de
drie bundels op de luminofoor-dotjes via het
schaduwmasker.
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tisch veld voor deze poolschoenen wordt verkregen door een verschuifbare
permanente magneet resp. door een spoeleenheid om de hals van de beeld
buis. Het elkaar snijden van de drie elektronenbundels in het vlak van het
schaduwmasker wordt als convergentie aangeduid. Analoog hieraan noemt
men de spoeleenheid die de magnetische velden voor de regeling van deze
convergentie levert de convergentie-eenheid. In de paragrafen VIII.4 en
VIII.5 wordt aangetoond, dat de instelling van de convergentie op 2 verschil
lende manieren dient te geschieden, nl. ten eerste door middel van de stati
sche convergentie waarmee in principe door regeling van magneetkernen
de instelling voor het middengedeelte van het beeldscherm wordt verkregen;
ten tweede door middel van de dynamische convergentie die dient ter com
pensatie van afbeeldingsfouten, die hun oorzaak vinden in het feit dat de
elektronenkanonnen verschoven ten opzichte van de beeldbuisas zijn aan-
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gebracht en ook worden veroorzaakt door het gebruik van een vlak beeld
scherm. De gehele opbouw van de driekleuren-schaduwmaskerbuis is in
fig. VIII.2.4 schematisch aangegeven.

Convergentiespoelen

Afbulgspoelen

Mm
□t

Luminofoorloag

Rootschoenen

/

Elektronenkanon

Kleurzulverheidsmagneet

Schaduwmasker

Fig. VIII.2.4. Driekleuren-schaduwmaskerbuis met afbuigeenheid en convergentiespoelen.
Op de convergentie-eenheid zijn nog twee draaibare magnetische ringen
aangebracht, waarmee de positie van de drie elektronenbundels op het
scherm gelijktijdig kan worden verschoven. Hiermee kan de hoek waaronder
de elektroncnbundels de kleurendotjes treffen juist worden ingesteld, zodat
deze magnetische ringen als kleurzuiverheidsmagneten worden aangeduid.
Daarna volgt de eigenlijke afbuigeenheid die de drie elektronenbundels
gelijkmatig afbuigt. Deze afbuigeenheid is gelijk aan een zwart/wit-afbuigeenheid met als enig verschil dat hij aanzienlijk groter is en meer afbuigenergie nodig heeft, omdat de doorsnede van de buishals vergeleken met
een zwart/wit-buis groter is.

vm.3. Sturing van de schaduwmaskerbuis

De gelijkspanningswaarden voor de 3 elektronenkanonnen komen overeen
met die voor een normale zwart/wit-beeldbuis, met als enig verschil, dat de
spanningen voor de focusseeranode en de hoogspanning met waarden van
5 resp. 25 kV aanmerkelijk hoger zijn. De sturing met het helderheidssignaal
vindt meestal plaats door middel van een rechtstreekse verbinding tussen de
anode van de luminantie-eindbuis en de katoden van de beeldbuis. Zo
doende liggen de drie katoden van de schaduwmaskerbuis op een gelijkspanningspotentiaal van ca. 150 V. Op de eerste roosters moet daarom voor
een normale helderheidsinstelling ca. 80 V staan. De spanning op de tweede
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roosters bedraagt ca. 400 V. Afhankelijk van de toegepaste stuurschakeling
kan het nodig zijn de werkpunten van de stuurroosters, resp. schermroosters
afzonderlijk in te stellen. In fig. VIII.3.1 zijn daarom de belangrijkste bedrijfsspanningen met de bijbehorende instelorganen aangegeven. Behalve
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Fig. VIII.3.1. Gelijkspanningen aan de schaduwmaskerbuis.

met deze gelijkspanningen wordt de kleurenbeeldbuis zowel op de katoden
als op de stuurroosters met wisselspanning gestuurd. De katodenspanningen
bestaan uit het helderheidssignaal — Uy en op de stuurroosters staan de drie
kleurverschilspanningen Ur— Uy, Ug— Uyen Ug—Uy. Dit is in fig. VIII.3.2
aangegeven: als effectieve stuurspanning C7st is daardoor het verschil tussen
de katodenspanningen Uk en de roosterspanningen Ug werkzaam. Voor
het rode kanon wordt dit bijv.

tfst = (UR-Uy) ~ (- Uy) = Ur
Op dezelfde manier verkrijgt men voor het groene en het blauwe kanon Ug
resp. Ug. Deze stuurspanningen voor de drie elektronenkanonnen zijn dus
van dezelfde vorm als de drie primaire kleurenspanningen aan de uitgang
van de kleurencamera aan zenderzijde, zodat de signalen aan het begin en
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het einde van de elektrische overdrachtsweg volkomen aan elkaar gelijk zijn.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de spanningen die op de drie
katoden resp. stuurroosters heersen, wanneer door de zender een rood,
groen of blauw kleursignaal wordt uitgezonden
uk

u9

i u.t
R
-Uy

G
B

0R-

uB

I
L
I
L
I

' k(Ug -Uy )

UG

(UG-Uy)

~UR

(UR-Uy)

Fig. VIII.3.2. Katode-, rooster- en stuurspanningen aan de schaduwmaskcrbuis.

Rood 1,00

Zendersignaal
Katode Uk
Stuurrooster Ug
Stuurspanning t/st

(-t/r)
(ür-Uyï
(.Ug-Uy)
(Ub-Uy)
<7st*
UstG
t/st B

-0,30
+0,70
-0,30
-0,30
1,00
0
0

Groen 1,00

-0,59
-0,59
+0,41
-0,59
0
1,00
0

Blauw 1,00
-0,11
-0,11
-0,11
+0,89
0
0
1,00

Voordat de kleurenbeeldbuis met een kleursignaal wordt gestuurd, dient
men eerst te controleren of de instelling van het „witpunt” constant blijft,
dus dat men bij het weergeven van een luminantiesignaal bestaande uit
verticale balken met helderheden die variëren van zwart tot wit, ook een
zuivere grijsschaal op het beeldscherm verkrijgt. Dit betekent, dat de drie
elektronenkanonnen dezelfde anodestroom-karakteristieken moeten be
zitten. In dit ideale geval zouden dus de 3 katoden parallel kunnen worden
geschakeld, de spanningen op de schermroosters zouden gelijk kunnen zijn
en de drie stuurroosters zouden dezelfde werkpunten hebben. Men kan de
elektronenkanonnen van kleurenbeeldbuizen echter niet met de hiervoor
noodzakelijke kleine toleranties vervaardigen, terwijl het bovendien ook
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nog niet mogelijk is om het rendement van de drie luminoforen even groot
te maken. Bij de Philips 90° kleurenbeeldbuis type A 63-1IX worden sulfideluminoforen met de volgende kleurendriehoek-coördinaten toegepast:

Rood
Groen
Blauw
Witpunt

Y
0,342
0,585
0,071
0,311

X
0,639
0,265
0,152
0,281

De sulfiden hebben hierbij een rendement waarvan de verhouding voor
resp. rood, groen en blauw gelijk is aan: 0,88 : 0,98 : 1. Daar het rode luminofoor het kleinste rendement heeft, werd het witpunt iets in de richting
cyaan verschoven, om een al te ongunstige verhouding van de door de
3 kanonnen opgenomen stromen te voorkomen. Voor het genoemde witpunt
moet de totale katodestroom dan zijn opgebouwd uit: 42% /j?; 30% Iq en
28% Ig. Dat wil zeggen dat de verhouding
gelijk is aan 1,4 en Ir/Ib
gelijk is aan 1,5. Op grond van de bovengenoemde rendementsverschillen
moeten dus de werkpunten van de drie elektronenkanonnen zodanig worden
ingesteld, dat de voor het desbetreffende huistype vereiste stroomverhou-
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Fig. VIII.3.3. Stroom-spanningskarakteristiek en werk
punt voor de stuurspanning van een beeldbuis.
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dingen worden verkregen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden,
waarvoor de drie belangrijkste beknopt vermeld zullen worden. In fig.
VIII.3.3 is in een beeldbuiskarakteristiek de katodestroom als functie van de
stuurroosterspanning gegeven. In de onderste bocht ligt het afknijppunt
Usp, dat voor de zwartniveau-instelling belangrijk is. In overeenstemming
met de modulatierichting van de zender kiest men voor de beeldbuiskarak
teristiek de stuurspanning C7st vanaf het afknijppunt in positieve richting.
De spanning U(j1 geeft dan, vanaf het afknijppunt gerekend, het witniveau
aan. Bij de ideale kleurenbeeldbuis zouden de karakteristieken van de drie
clektronenkanonnen volkomen gelijk zijn en zou men het helderheidssignaal
aan de drie parallel geschakelde katoden kunnen toevoeren, waarbij dan in
het gehele werkgebied tussen wit- en zwartniveau bij relatieve stroomverhoudingen van 1:1:1 een zuivere grijsschaal zou zijn gewaarborgd, omdat
dan de drie karakteristieken op alle punten aan elkaar gelijk zijn.
Om aan praktische eisen te kunnen voldoen, kan men nu een evenredige
deling van de stuurspanningen toepassen; verschillende stuur- en schermroosterwerkpunten kiezen, of de drie karakteristieken door katodctegenkoppeling aan elkaar gelijk maken. Het eerste geval is in fig. VIII.3.4 in de
buiskarakteristiek getekend. De drie kanonnen hebben dezelfde schermroosterspanning en hetzelfde afknijppunt. De drie karakteristieken zijn
daardoor volkomen gelijk. Omdat de luminoforen verschillende helderheden
moeten leveren, dienen de drie stuurspanningen f/st r, C/St c en C/St b ver
schillende waarden te hebben, om de vereiste stroomverhoudingen IkRlIkd
IkBte leveren. Om een goede grijsschaal te verkrijgen, mogen de drie katoden
dus niet parallel worden geschakeld, maar moet een goed gedimensioneerde
spanningsdeler worden toegepast.
Voor de kleurweergave geldt hetzelfde, dat wil zeggen ook hierbij moeten
de kleui verschilsignalen op de stuurroosters dezelfde verhouding hebben als
de katodespanningen. Een nadeel van deze schakeling is de noodzakelijke
deling van de katodeweerstand en de naar verhouding grote waarde van de
vereiste kleurverschilspanning Ub~UyBij de tweede methode, die in fig. VIII.3.5 is weergegeven zijn de drie
katoden parallel geschakeld, en dus is t/st r = f/stG = f/st B- Hier moeten
echter verschillende schermroosterspanningen worden gekozen, omdat de
vereiste stroomverhoudingen/sta/Atc/AtB nu moeten worden verkregen door
de drie karakteristieken verschillend te laten verlopen. Om dat bij deze
methode zowel de drie stuurroosters als de drie schermroosters apart moeten
worden ingesteld, is een nauwkeurige grijsschaalweergave in het gehele
gebied van zwart tot maximum wit moeilijk te bereiken.
De „ideale” beeldbuis kan, zowel wat betreft gelijkheid van stuurspan-
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ningen als gelijkheid van instelspanningen aan stuur- en schermroosters
worden benaderd door toepassing van katodetegenkoppeling. Dit principe
is in fig. VIII.3.6 getekend. De instelling van de luminofoorhelderheden
wordt verkregen door een tegenkoppelweerstand in de katodeleidingen van
het groene en het blauwe elektronenkanon. Door de katodetegenkoppeling
wordt de steilheid van de beeldbuis-karakteristiek verminderd waardoor het
effect van de stuurspanning kleiner wordt. Daar de beeldbuiskarakteristiek
niet lineair verloopt, mag voor de tegenkoppeling geen ohmse weerstand
worden toegepast, omdat dan de juiste stroomverhoudingen niet over het
gehele werkgebied van de buis behouden blijven. De beeldbuiskarakteristiek
kan worden voorgesteld door de functie Ir — C C/St V , waarbij de expo-
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nent y de krommingsgraad van de karakteristiek aangeeft en hier bij bena
dering de waarde 3 heeft. Een verdubbeling van de stuurspanning betekent
dus een ongeveer achtmaal zo grote katodestroom. Om deze kromme ook
met katodetegenkoppeling te behouden moet de tegenkoppeling en daarmee
de katodeweerstand, dezelfde spanningsstroomkarakteristiek hebben als de
beeldbuiskarakteristiek. Men moet dus een weerstand kiezen waarbij ook
een functie I = C U V behoort. Dat is het geval met spanningsafhankelijke
weerstanden, de zogenaamde VDR’s. Hierbij is het belangrijk, dat de expo
nenten voor de spanningsafhankelijkheid van de VDR en van de buiskarakteristiek met elkaar in overeenstemming zijn. Door de keuze van de
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Fig. VIII.3.5. De vereiste afknijpspanningen aan de kleurenbeeldbuis bij even grote stuurspanningen C/St en bij een gemeenschappelijke katodeweerstand.
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weerstandswaarde van de VDR kan de steilheid dan tot de vereiste waarde
worden gereduceerd. Omdat een juiste grijsschaalweergave bij deze schake
ling afhankelijk is van de juiste keuze van de VDR en deze tegenkoppeling
in andere schakelingen slechts zelden wordt toegepast, zijn in fig. VIII.3.7
de belangrijkste gegevens in een vervangingsschema vermeld. Hier is be
halve een lineaire karakteristiek met ohmse katodetegenkoppeling, ook een
karakteristiek met een krommingsexponent y met de daarbij behorende
VDR-tegenkoppeling getekend. In verband met de katodetegenkoppeling is
de buissteilheid als 1 /Z?s- resp. 1/CS aangegeven. In het vervangingsschema
wordt de buis als een stroomgenerator beschouwd, die een katodestroom

'JkR

JkG

JkB

O

Fig VIII.3.6. Nabootsing van eeni ideale kleurenbeeldbuis door VDR-tegenkoppeling in
de katodeleidingen.
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Ik — ^st ' 5 =
levert. De tegenkoppelweerstand
staat hierbij in
serie met de omgekeerde waarde van de buissteilheid Rs, zodat Rs en R^
eenvoudig bij elkaar opgeteld kunnen worden. Bij een niet lineaire karakte
ristiek hangt de steilheid af van de krommingsexponent (y) en kan worden
voorgesteld door een reciproke waarde Cs, die eveneens met de exponent y
varieert. Wanneer men in de katode een VDR als tegenkoppelweerstand toe
past waarvan de R = ƒ (Kj-kromme hetzelfde verloop vertoont ais Cs, dan
mogen hier beide weerstandswaarden in het vervangingsschema weer
worden opgeteld.
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Fig. VIII.3.7. Vergelijking tussen lineaire katodetcgenkoppeling door middel van ohmse
weerstanden en niet-lineaire tegenkoppeling d.m.v. een VDR.

VIII.4. Statische convergentie

De elektronenbundels van de drie elektronenkanonnen moeten zo worden
gericht, dat zij elkaar in het vlak van het schaduwmasker in één punt snijden.
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Dit is nodig omdat alleen dan de drie elektronenbundels, na door de gaatjes
in het schaduwmasker te zijn gegaan, slechts de voor elke elektronenbundel
bestemde kleurdotjes zullen treffen. Dit kan worden bereikt door regelbare
magneetvelden, die worden verkregen door middel van de om de beeldbuis
hals aangebrachte zgn. kleurzuiverheidsringen. Bij een juiste instelling van
deze kleurzuiverheidsringen zal dan over het gehele schermoppervlak bijv,
de elektronenbundel van het rode kanon alleen de rode kleurdotjes, de elek
tronenbundel van het groene kanon alleen de groene kleurdotjes en de
elektronenbundel van het blauwe kanon alleen de blauwe kleurdotjes treffen.
De kleurzuiverheid van de beeldbuis is dan goed ingesteld. Een en ander is in
fig. VIII.4.1. (blz. 167) getekend, waar 3 afzonderlijke gedeelten van het
schaduwmasker, resp. gezien vanuit het rode, het groene en het blauwe
kanon zijn gegeven. Vanuit het rode kanon in de richting van het schaduw
masker gezien, kunnen bijv, door de gaatjes in het schaduwmasker alleen
de rode kleurdotjes worden getroffen. Dit geldt, onafhankelijk van de positie
van de elektronenbundel, voor het gehele schermoppervlak. Ten opzichte
van de buisas gezien, liggen daarbij de gaatjes in het schaduwmasker zo
danig, dat zij altijd samenvallen met het middelpunt van een kleurtriplet
bestaande uit een rood, groen en blauw kleurendotje. Dat ieder elektronen
kanon door de openingen van het schaduwmasker alleen kleurendotjes van
de eigen kleur kan treffen wordt verkregen door de positie van de 3 elek
tronenkanonnen t.o.v. het schaduwmasker. Behalve het feit dat zij radiaal
120° t.o.v. elkaar verschoven zijn gemonteerd, staan zij ook nog onder een
hoek van 1,5° naar de buisas gericht. Dit is sterk overdreven in fig. VIII.4.2
getekend.
In horizontale richting ligt daarbij het blauwe kanon precies boven de
buisas, terwijl het groene en het rode kanon schuin t.o.v. de buisas gemon
teerd zijn. In verticale richting staan de drie kanonnen alle naar de buisas
gericht. Hierdoor zullen de drie elektronenbundels elkaar dus in een be
paald punt op de buisas snijden. Dit snijpunt, waarin de drie bundels tot
dekking komen wordt als convergentiepunt aangeduid. Ligt dit convergen
tiepunt precies in het vlak van het schaduwmasker, dan treffen de drie elek
tronenbundels achter het schaduwmasker alleen de tot één triplet behorende
kleurendotjes. Er dient nu voor te worden gezorgd, dat over het gehele
oppervlak van het schaduwmasker de 3 elektronenbundels in het vlak van
het schaduwmasker tot dekking komen. De hiervoor noodzakelijke sturing
van de elektronenbundels moet voor iedere bundel apart instelbaar zijn. Als
bewegingsrichting kiest men daarbij, 120° t.o.v. elkaar verschoven, een lijn
die van het kanon naar de buisas loopt. In fig. VIII.4.3 zijn deze bewegings
richtingen voor de drie elektronenkanonnen getekend. Voor het verkrijgen
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van een goede dekking van de drie elektronenbundels zijn vier verschillende
bewegingsrichtingen nodig. Voor de groene en de rode elektronenbundel
ligt het snijpunt in de bewegingsrichting van deze bundels, die 120° t.o.v.
de buisas verschoven liggen. Om dit snijpunt met de blauwe elektronenbundel
te kunnen bereiken is, wanneer deze bundel niet toevallig precies boven dit
snijpunt ligt, zowel een verticale als een horizontale bewegingscomponent
vereist.
G

R

Buisas

B

G
Schaduwmasktr

B

a) horizontaal

R*G
B

Schaduwmasker

Fig. VII 1.4.2. Hoek waaronder de elek
tronenkanonnen op de buisas gericht zijn,
a. horizontaal, b. verticaal.

b) verticaal

Betldbuishals gezien vanaf de sokkel

Fig. VIII.4.3. Richtingen waarin de drie elektronenbundels door de statische convergentie
kunnen worden verplaatst.
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Deze bewegingen van de elektronenbundels zijn praktisch het eenvoudigst
met een regelbaar magneetveld te verkrijgen, daar iedere elektronenbundel
door een cirkelvormig magneetveld is omgeven. Doorloopt zo’n elektronen
bundel een homogeen magneetveld, zoals is aangegeven in fig. VIII.4.4, dan
vindt al naar gelang de veldrichting, aan de ene kant een versterking en aan
de andere zijde een verzwakking, resp. een gedeeltelijke opheffing van de
magnetische krachtlijnen plaats. Door deze ongelijkmatige velddichtheid
wordt op de elektronenbundels een eenzijdig gerichte kracht uitgeoefend.

N
Elektronenbundel

Bewegingsrichting

Z

Magnetisch veld

Fig. VIII.4.4. Afbuiging van een elektronenbundel door magnetische velden.

De elektroncnbundel wordt dus loodrecht op de magnetische krachtlijnen
afgebogen. Voor de geleiding van deze krachtlijnen dienen in de driekleurenschaduwmaskerbuis de inwendige poolschoenparen achter de drie elektro
nenkanonnen. Deze inwendige poolschoenen en de uitwendige convergentie-eenheid, die de noodzakelijke magnetische velden levert, zijn in fig.
VIII.4.5 aangegeven.
Om de beeldbuishals, boven de inwendige poolschoenen, bevindt zich een
magneetkern met een spoelwikkeling. Door het regelen van de stroom door
de spoel of door verplaatsing van een permanente magneet wordt de mag
netische veldsterkte tussen de poolschoenen gevarieerd, waardoor de afbui
ging van de elektronenbundel loodrecht op het magnetische veld wordt ver
kregen. Voor het blauwe kanon bevat de convergentie-eenheid bovendien
nog een tweede magneetkern, waarvoor in de beeldbuis een extra poolschoen
is aangebracht, en waarmee ook nog een horizontale bundelbeweging wordt
verkregen, zodat de vier noodzakelijke bewegingsrichtingen afzonderlijk
kunnen worden geregeld. De regeling kan met verschuifbare permanente
magneten, of door middel van een instelbare gelijkstroom door de convergentiespoelen tot stand gebracht worden. In beide gevallen dient met de
regeling het convergentiepunt voor de drie elektronenbundels in het vlak
van het schaduwmasker te worden gelegd. Deze convergentie-instelling is
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alleen nauwkeurig mogelijk, wanneer het scherm bolvormig is met het
afbuigpunt als middelpunt. Bij een vlak beeldscherm gaat dit alleen op voor
het midden van het scherm, daar naar de kanten toe de af te leggen weg voor
de elektronen groter wordt. Hiermee moet bij de convergentie-instellingen
rekening worden gehouden, waarbij de noodzakelijke correcties afhankelijk
zijn van de afbuiging der elektronenbundel. De hierbij optredende proble
men worden in de beide eerstvolgende paragrafen als dynamische conver
gentie en raster-correctie nader verklaard. De statische convergentie heeft
dus alleen betrekking op de instelling voor het midden van het scherm, daar
hierbij de afbuiging van de elektronenbundel nog geen belangrijke rol speelt,
in tegenstelling tot de dynamische convergentie, die betrekking heeft op het
gehele schermoppervlak.

Radiale convergentie

Laterale convergentie
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Fig. VI 11.4.5. Verandering van de bewegingsrichting der drie elektronenbundels door
regeling van de magnetische flux door middel van uitwendig aangebrachte magneten en
in de buis gemonteerde poolschoenen.
VIII. 5 Dynamische convergentie
Een gelijkmatige convergentie voor het gehele beeldscherm zou met de
statische convergentie-instellingen alleen te bereiken, zijn wanneer beeld
scherm en schaduwmasker vanuit het afbuigmiddelpunt gezien bolvormig
zouden zijn. Daar echter de kleurenbeeldbuis, precies als de zwart/wit-buis,
een slechts licht gebogen beeldscherm bezit, ontstaan aan de zijden en in de
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hoeken van het beeld vertekeningen door het verschil in lengte van de
elektronenbundel. Deze vertekeningen treden ook op bij zwart/wit-ontvangers als zgn. kussenvervorming. In fig. VIII.5.1 is aangegeven hoe op
een vlak beeldscherm bij gelijkblijvende afbuighoek een kussenvormige
beeldvertekening ontstaat, omdat zowel in verticale als in horizontale
richting naar de beeldboeken toe de lengte van de elektronenbundel groter
wordt. Terwijl het bij de kleurenbeeldbuis met 70° afbuighoek, op dezelfde
wijze als bij zwart/wit-ontvangers nog mogelijk was, om door middel van
een zgn. tonvervorming, die werd verkregen door een speciale vorm van de
afbuigspoelen, de kussenvervorming van de drie elektronenbundels ge
meenschappelijk te corrigeren, is dit met het oog op een goede puntscherpte
en voldoende kleurzuiverheid bij de 90° kleurenbeeldbuis niet meer te

Gelijk» afbulghoeken

Vlak scherm

Fig. V1II.5.1. Kussenvervorming veroorzaakt door afbeeldingsfouten op een vlak scherm.

I

realiseren. De nog overblijvende kussenvervorming moet hier elektrisch door
modulatie van de afbuigstromen worden gecompenseerd. Dit wordt in de
volgende paragraaf nader verklaard. In fig. VIII.5.2 zijn de vertekeningen,
die bij het convergeren van de 3 clektronenbundels door het vlakke beeld
scherm worden veroorzaakt, aangegeven. Zijn bijv, de drie elektronen
bundels in het midden van het beeldscherm precies tot dekking gebracht, dan
zal de convergentie alleen bij een bolvormig scherm, waarvan het afbuigpunt
het middelpunt vormt, behouden blijven. Bij een vlak beeldscherm zullen
door de grotere lengte aan de zijden en de hoeken van het beeld de 3 elek-
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tronenbundels op die plaatsen weer uit elkaar gaan lopen, waardoor het
snijpunt niet meer in het vlak van het schaduwmasker ligt. Daar de toename
van de beeldafmetingen naar de kanten van het beeld paraboolvormig ver
loopt, kan men met een extra correctiestroom, die een paraboolvormig
karakter bezit, een convergentieveld verkrijgen, dat ervoor zorgdraagt, dat
het convergentiepunt afhankelijk van de afbuiging wordt veranderd. Men
moet dus voor de correktie van de convergentie zowel een paraboolvormige
stroom, waarvan de frequentie gelijk is aan de lijnfrequentie voor de com
pensatie in horizontale richting, als een rasterfrequente paraboolstroom voor
de compensatie in verticale richting ter beschikking hebben.
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Paraboolvormige
correctiestroom
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R

Convergentlevlak

Fig. VIII.5.2. Convergentiefouten veroorzaakt door een vlak scherm.
Behalve deze convergentiefouten, die door het verschil in lengte van de
elektronenbundels aan de beeldranden ontstaan, is er nog een tweede fout,
die ontstaat omdat de drie elektronenkanonnen niet in het middelpunt van
de buisas zijn gemonteerd. Ieder elektronenkanon staat ten opzichte van de
buisas verschoven en is schuin op deze as gericht. Dit betekent, dat ieder
kanon op het scherm een beeld zal schrijven dat trapeziumvormig is ver
tekend en waarbij de hoek waaronder deze vervorming op het scherm ver
schijnt afhankelijk is van de hoek die het desbetreffende kanon met de buisas
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maakt. De rastervertekening zoals die ontstaat door de optredende kussenen trapezium-fouten is weergegeven in lig. VIII.5.3 (blz. 168). Hierbij is
geen rekening gehouden met de compensatie die wordt verkregen door de
vervorming die in de afbuigeenheid voor dit doel wordt aangebracht.
Wanneer de kussenvervorming die de drie elektronenbundels doen ontstaan
volledig wordt gecompenseerd dan blijven de in fig. VIII.5.4 getoonde
afbeeldingsfouten nog over. Zoals reeds vermeld is een volledige compen
satie bij de 90° beeldbuis echter niet te verwezenlijken. Bij de verklaring van
de dynamische convergentie behoeft hiermede echter geen rekening te wor
den gehouden, daar de overblijvende kussenvertekening bij de 90° kleurenbeeldbuis door een modulatie van de afbuigstromen wordt gecompenseeid.
Zoals uit fig. VIII.5.4 (blz. 168) is te zien, betekent dit bijv, voor het blauwe
elektronenkanon dat er, behalve de paraboolvertekeningen, loodrecht naar
beneden ook nog een trapeziumvervorming optreedt, omdat de elektronen
bundel naar de beide onderste beeldbuishoeken een langere weg moet af
leggen dan naar de bovenste beeldboeken. Er ontstaat dan voor het blauwe
kanon een trapeziumvervorming symmetrisch t.o.v. de loodlijnen. Het rode
elektronenkanon veroorzaakt een symmetrische trapeziumvervorming om
dat dit kanon t.o.v. de bceldas verschoven staat, en een trapeziumvervor
ming in deze afbuigrichting doet ontstaan. De kortste weg voor de elek
tronenbundel van het rode kanon ligt in de linker onderhoek van het beeldbuisscherm, terwijl de langste weg moet worden afgelegd naar de rechter
bovenhoek. Het groene kanon veroorzaakt een trapeziumvervorming die
precies het spiegelbeeld is van de vervorming door het rode kanon. Deze drie
afzonderlijke rastervertekeningen, die ook in vorm nog van elkaar velschil
len, moeten eveneens gecompenseerd resp. gecorrigeerd worden. De grond
vorm van de correctiestroom waarmee een magneetveld wordt verkregen
dat deze trapeziumvormige rastervertekeningen kan compenseren is een
zaagtandstroom. Deze zaagtandvormige correctie moet, precies zoals dat het
geval is met de paraboolcorrectie, voor de beide afbuigrichtingen, zowel met
de verticale als de horizontale afbuigfrequentie plaatsvinden. De vorm van
de benodigde correctiestroom wordt dus bepaald door het feit, dat zowel de
convergentiefouten die ontstaan door de langere weg, die de elektronen
bundels naar de beeldboeken moeten afleggen, als ook de trapeziumvervormingen, die worden veroorzaakt door de schuine stand van de drie elek
tronenkanonnen moeten worden gecompenseerd. Om de vorm van deze
stroom te kunnen bepalen, is in fig. VIII.5.5 (blz. 169) zowel voor de boven
ste en de onderste beeldrand als voor de linker en rechter beeldzijde de
positie van de drie kleurpunten getekend, indien geen dynamische correctie
van de convergentiefouten zou plaatsvinden. De afbuigmiddelpunten van de
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drie elektronenbundels, zowel als de positie van de kleurpunten zijn getekend
zoals zij vanaf het beeldscherm zouden worden gezien. In fig VIII.5.6
(blz. 169) is bijv, voor het beeldpunt aan de linker beeldrand de mogelijke
correctierichting voor de drie elektronenbundels getekend. Hieruit valt
duidelijk te zien, dat evenals bij de statische convergentie, met vier apart
instelbare bewegingsrichtingen een nauwkeurig convergentiepunt kan wor
den gevonden. De drie bewegingsrichtingen, die worden bepaald door de
120° t.o.v. elkaar verschoven kanonnen, duidt men aan als radiale conver
gentie, terwijl de extra zijdelingse convergentieverschuiving van de blauwe
elektronenbundel ook wel als laterale convergentie wordt aangegeven. Bij
de zijdelingse blauwverschuiving treedt tegelijkertijd een kleine tegenge
stelde rood/groen verschuiving op, zoals in fig. VII1.4.5 is te zien.
Wanneer men nu eerst weer het blauwe kanon beschouwt, dan ziet men,
dat door de trapeziumvervorming het blauwe kleurpunt bij de onderste
beeldrand sterker van het convergentiepunt afwijkt dan bij de bovenste
beeldrand. Deze beide afwijkingen van het convergentiepunt zijn voor het
blauwe kleurpunt ongeveer evenredig met de in fig. VIII.5.4 getekende
beeldverschuiving van het blauwe kleurraster t.o.v. het beeldformaat. Aan
de linker en rechter beeldrand liggen de blauwe kleurpunten even ver onder
het convergentiepunt. Om de positie van de blauwe kleurbeeldpunten zo te
compenseren, dat zij zowel in het midden van het beeld als aan de beeldranden in het convergentiepunt komen te liggen, is zowel een verticale als
een horizontale correctiestroom door de spoelen van de convergentie-eenheid nodig. De elektronenbundel van het blauwe kanon kan door de stand
van de poolschoenen alleen op en neer worden verschoven. Daar het blauwe
kanon in de horizontale afbuigrichting in principe geen trapeziumvervor
ming veroorzaakt, behoeft de correctiestroom ook alleen de door de grotere
lengte van de elektronenbundel aan de bceldranden optredende convergentie-afwijkingen te corrigeren. De horizontale correctiestroom voor het
blauwe kanon heeft dus een zuiver paraboolvormig karakter, waarmee ver
schuivingen symmetrisch t.o.v. de verticale beeldas kunnen worden ver
kregen. Wanneer men het minimum van de paraboolstroom als nulpunt
aanneemt, dan ligt dit nulpunt voor de blauwe correctiestroom in horizon
tale richting precies op de loodrechte buisas. De amplitude van de parabool
stroom bepaalt hierbij, zowel voor de linker als de rechterzijde van het
beeld, de mate van verschuiving van de elektronenbundel. Met deze horizon
tale correctiestroom voor het blauwe elektronenkanon wordt dus bereikt
dat bij de horizontale afbuiging, zowel voor het midden van het beeldscherm
als bij de rechter resp. linker beeldrand het blauwe beeldpunt op het juiste
convergentiepunt ligt. In de verticale afbuigrichting is het gehele beeldraster
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door de trapeziumvortnige rastervertekening naar beneden verschoven. De
blauwe elektronenbundel moet dus t.o.v. de positie van het blauwe elek
tronenkanon met verschillende amplituden naar boven verschoven worden.
In tegenstelling tot de horizontale correctie moet in de verticale richting,
behalve de symmetrische paraboolstroom ter compensatie van de verschil
lende lengten van de elektronenbundel, ook nog een zaagtandvormige
component aanwezig zijn om het raster naar boven te verschuiven. De totale
correctiestroom, bestaande uit beide componenten zal dus een asymme
trische paraboolstroom zijn, met kleine amplitude voor correctie aan de
bovenste beeldrand en overeenkomstig grotere amplitude voor de correctie
beneden aan het beeld. Het nulpunt van deze asymmetrische paraboolstroom
ligt op de hoogte van het blauwe elektronenkanon. Met deze vorm van de
verticale correctiestroom voor het blauwe elektronenkanon zal dus bij ver
ticale afbuiging het blauwe kleurpunt zowel aan de beeldranden als in het
midden van het scherm met het vereiste convergentiepunt samenvallen.
Wanneer men dus in de horizontale afbuigrichting voor de correctie ge
bruik maakt van een lijnfrequente symmetrische paraboolstroom en voor de
verticale afbuiging een correctiestroom toepast, die een asymmetrische paraboolvorm heeft, en men combineert deze beide stromen voor de compen
satie van de convergentiepunten van het blauwe elektronenkanon, dan is
daarmee gegarandeerd dat op ieder punt van het schermoppervlak de blauwe
elektronenbundel het convergentiepunt treft. Een goede convergentie in de
vier beeldboeken is dan gegarandeerd, omdat de horizontale en de verticale
correctie gelijktijdig werkzaam zijn. In de beeldboeken vindt dus een op
telling van de beide correctiecomponenten plaats.
Voor de compensatie van de groene convergentiefouten zijn twee correctiestromen, in horizontale en in verticale richting nodig, die beide een asym
metrische paraboolvorm hebben, omdat in beide afbuigrichtingen zowel
trapeziumvormige als convergentiefouten door de verschillende lengten van
de elektronenbundels voorkomen. De richting,waarin de groene elektronen
bundel kan worden verplaatst wordt bepaald door de stand van de poolschoenen en ligt 120° t.o.v. het blauwe kanon verschoven. De amplituden
van de correctiestroom voor de groene elektronenbundel hebben dan ook
altijd betrekking op deze bewegingsrichting onder een hoek van 120°. Ook
wanneer het een horizontale resp. verticale correctiestroom betreft, zal hier
door nooit een beweging in horizontale resp. verticale richting worden ver
oorzaakt. Beschouwt men de horizontale correctiestroom, dan moet hier
aan de symmetrische paraboolcomponent die dient ter compensatie van de
kussenvervorming een zaagtandvormige correctiestroom worden toege
voegd, teneinde een verschuiving van het trapeziumvormig vertekende
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raster naar de rechter zijde van het beeld te verkrijgen. De horizontale
correctiestroom voor de groene elektronenbundel heeft dus een asymme
trisch paraboolvormig karakter, waarbij het nulpunt loodrecht onder het
groene kanon ligt. De amplitude van de correctiestroom is aan de rechterbeeldrand dus overeenkomstig kleiner dan aan de linkerbeeldzijde. Men
bedenke hierbij echter dat de richting waarin de groene elektronenbundel
verschuift, altijd onder een hoek van 120° t.o.v. de verticale beeldas ligt.
Met deze horizontale correctiestroom zal bij horizontale afbuiging de groene
elektronenbundel over de gehele lengte van de lijn van de linker tot de rech
ter beeldrand op het juiste convergentiepunt komen te liggen. In de verticale
afbuigrichting moet het trapeziumvormig vertekende groene bceldraster
naar beneden worden verschoven. De paraboolcomponent van dc verticale
correctiestroom moet dus bij de bovenste beeldrand een grotere amplitude
hebben dan aan de onderzijde van het beeld, waarbij het nulpunt weer op de
hoogte van het groene kanon ligt. Met deze compensatie wordt bereikt dat
ook op de verticale as de groene kleurpunten alle in het convergentiepunt
komen te liggen, zodat tezamen met de horizontale correctie ook voor de
groene elektronenbundel over het gehele beeldscherm een goede convergen
tie wordt verkregen.
De convergentievoorwaarden voor de elektronenbundel van het rode
kanon zijn het spiegelbeeld van de verhoudingen voor het groene elektionenkanon. De bewegingsrichting voor deze rode elektronenbundel ligt even
eens 120° t.o.v. het blauwe kanon verschoven. In horizontale richting ver
schuift dus het trapeziumvormig vertekende rode bceldraster evenveel naar
links als het groene beeldraster naar rechts verschoof. Voor de verticale
correctie van het rode elektronenkanon verkrijgt men dezelfde asymme
trisch gevormde paraboolstroom als voor het groene elektronenkanon,
omdat t.o.v. de verticale beeldbuisas beide elektronenkanonnen ruimtelijk
dezelfde positie innemen. Tezamen met de horizontale correctiestroom is
dan ook voor de rode elektronenbundel een goede convergentie-instelling
over het gehele beeldscherm mogelijk.
Om alle toleranties te kunnen opvangen is het bij de 90° kleurenbeeldbuis
noodzakelijk, dat de blauwe elektronenbundel behalve in de radiale convergentierichting ook nog zijdelings kan worden verschoven. Er moet dan ook
bijv, voor de radiale blauwverschuiving, behalve voor de horizontale para
boolstroom ook nog worden gezorgd voor een zaagtandcomponent ter com
pensatie van eventuele trapeziumfouten. Daaruit volgt, dat als basisstromen
voor de dynamische convergentie-instelling per elektronenbundel een para
bool- en een zaagstandstroom zowel met horizontale als met verticale afbuigfrequentie noodzakelijk zijn. Zodoende verkrijgt men per elektronenbundel
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vier correctiegrootheden en voor de gehele radiale convergentie 12 ver
schillende instellingen. Rekent men hier voor de 90° kleurenbeeldbuis de
2 tot 3 noodzakelijke instellingen voor de zijdelingse blauwverschuiving nog
bij, dan komt men in totaal op 15 verschillende instellingen. Daar de ver
schillende instellingen elkaar beïnvloeden, is de convergentie-instelling voor
de kleurenbeeldbuis een omvangrijke en vaak niet eenvoudige zaak. Om de
instelling te vereenvoudigen kan men er toe overgaan om de radiale rooden groen-verschuivingen, die volgens eikaars spiegelbeeld onder een hoek
van 120° verlopen, gelijktijdig met gekoppelde regelaars in te stellen. Nadat
een verklaring is gegeven van de wijze waarop de correctiestromen worden
verkregen zullen ter verduidelijking van deze principes twee praktische scha
kelingen worden besproken.
Nu de vorm die de vereiste correctiestromen dienen te hebben bekend is,
dient te worden nagegaan hoe deze stromen verkregen en geregeld kunnen
worden. Debasisstroomvan zowel de horizontale als de verticale correctiestroom is een paraboolvormige stroom. Het nulpunt van deze parabool
vormige component dient eenzijdig verschoven te kunnen worden, teneinde
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Fig. VIII.5.7. Optelling van een zaagtand
en een paraboolstroom.
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het mogelijk te maken om de trapeziumvertekening te compenseren. Dit
betekent dat de paraboolstroom op een zaagtandvormige stroom moet
worden gesuperponeerd.
In fig. VIII.5.7 is aangegeven hoe men een paraboolstroom op een posi
tieve resp. negatieve zaagtandstroom kan superponeren, waardoor een
asymmetrische paraboolstroom wordt verkregen, waarvan het nulpunt zich,
afhankelijk van de polariteit van de zaagtandstroom, naar links of naar
rechts laat verschuiven. Deze verschuiving van het nulpunt van de parabool-

-—II—

Paraboolspanning

Amplitude

Faze

Convergentie spoel

Fig. VIII.5.8. Convergentieschakelingvoor
dynamische rastercorrectie.

vormige stroom kan men ook als de fase van de paraboolstroom aanduiden.
Dit is in de schakeling van fig. VIII.5.8 vereenvoudigd aangegeven voor de
verticale convergentie-correctie.
Voor de instelling worden twee potentiometers gebruikt, waarbij de convergentiespoel voor de verticale correctie tussen de lopers is geschakeld. De
potentiometer die aan een zijde aan massa ligt, krijgt aan de andere zijde een
paraboolspanning toegevoerd. Aan de andere potentiometer waarvan de
middenaftakking is geaard, voert men tegenfazige zaagtandspanningen toe.
Neemt men eenvoudigheidshalve aan, dat de convergentiespoel voor de
verticale afbuigfrequentie een hoofdzakelijk ohmse weerstand vertegen
woordigt, dan wordt de stroom die door de spoel vloeit bepaald door de aan
gelegde spanning. Staat bijv, de loper van de rechter potentiometer in de
middenstand, d.w.z ligt dit punt aan massa, dan vloeit er door de conver
gentiespoel vanuit de linker potentiometer een paraboolstroom, waarvan de
amplitude door de aangelegde paraboolspanning en <dus door de stand
van de linker potentiometer wordt bepaald Denkt meni zich omgekeerd de
loper van de linker potentiometer aan massa, dus in de onderste stand, dan
vloeit er door de convergentiespoel vanuit de rechter potentiometer al naar
gelang de stand van de loper een positieve of een negatieve zaagtandstroom.
De totale stroom door de convergentiespoel bestaat dus uit een parabool
stroom waarvan de amplitude door de linker potentiometer wordt bepaald
en een zaagtandstroom, waarvan de amplitude en de polariteit door de loper
van de rechter potentiometer kunnen worden ingesteld. De totale stroom
heeft dus een asymmetrische paraboolvorm, waarvan de amplitude en het
nulpunt (resp. „faze”) afhankelijk zijn van de instelling der beide potentio-
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meters. Wanneer men deze schakeling toepast op de drie elektronenka
nonnen van de kleurenbeeldbuis, dus voor ieder kanon een convergentiespoel aanbrengt, dan kunnen daarmee alle noodzakelijke verticale convergentiecorrecties worden verkregen.
Voor de horizontale convergentiecorrectie moet men, volgens hetzelfde
principe als bij de verticale convergentiecorrectie, een schakeling opbouwen,
waarmede het mogelijk is om de correctiestroom uit een parabool- en een
zaagtandvormige stroom samen te stellen. In tegenstelling tot de schakeling
Uo
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Fig. VIII,5,9. Convcrgenticschakeling voor
dynamische lijncorrectie.
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Fig. VIII.5.10. Correctiestromen voor de
dynamische horizontale convergentie.

voor de verticale convergentiecorrectie, moet er bij de opbouw van de cor
rectiestroom voor de horizontale convergentie rekening worden gehouden
met het feit, dat de convergentiespoel voor de horizontale frequentie van
15 625 Hz een overwegend inductief karakter bezit, en dat de ohmsche
weerstand kan worden verwaarloosd. Een schakeling voor de dynamische
horizontale convergentie is in fig. VIII.5.9 gegeven.
De positieve terugslagimpuls uit de lijntransformator wordt toegevoerd
aan een regelbare zelfinductie, waarmee de convergentiespoel in serie ge
schakeld is. Parallel aan de convergentiespoel ligt een serieschakeling van
een condensator en een tweede regelbare zelfinductie, waarbij tenslotte
parallel aan deze zelfinductie een weerstand is geschakeld. Met de eerste
regelbare zelfinductie kan de amplitude van de paraboolstroom worden ge
regeld, en met de tweede kan de amplitude van de zaagtandstroom en daar
mede de faze van de paraboolstroom worden veranderd.
Beschouwt men de in deze schakeling vloeiende stroom als functie van de
aangelegde spanning, dan kan men, gebruik makend van een vereenvou
digde voorstelling, de parabool- en de zaagtandstroom trapsgewijze op
bouwen, zoals dat in fig. VIII.5.10 is aangegeven. Eerst dient nu de eerste
zelfinductie in serie met de ohmse weerstand te worden beschouwd. De in
ductieve weerstand is hier veel groter dan de ohmse weerstand. De stroom

188

KLEURENTELEVISIE-BEELDBUIZEN

[VIII

door de zelfinductie en de weerstand wordt dus praktisch alleen door de
inductieve weerstand bepaald. Staat nu op de ingang van deze serieschakeiing een rechthoekspanning, zoals met de terugslagimpuls uit de lijntrap het
geval is, dan is de stroom door de schakeling zaagtandvormig, waardoor ook
over de ohmse weerstand een zaagtandspanning ontstaat. Schakelt men nu
parallel aan de ohmse weerstand een convergentiespoel waarvan de induc
tieve weerstand aanzienlijk groter is dan de ohmse weerstand, dan staat op
de convergentiespoel de spanning die over de weerstand heerst, dus de zaag
tandspanning. Deze zaagtandspanning doet door de convergentiespoel een
paraboolvormige stroom vloeien. Regelt men de zelfinductie aan de ingangszijde van de schakeling, dan wordt hierdoor de grootte van de zaagtandstroom en daarmede de zaagtandspanning over de weerstand gevarieerd,
waardoor dan weer de grootte van de paraboolstroom kan worden ver
anderd.
Behalve deze paraboolstroom loopt er door de convergentiespoel nog een
zaagtandstroom daar op de serieschakeling van de regelbare zelfinductie en
de convergentiespoel een rechthoekspanning staat die in deze spoel een zaag
tandvormige stroom doet vloeien. Om deze zaagtandstroom te kunnen
regelen, staat een condensator in serie met de weerstand. Door deze conden
sator loopt, evenals door de weerstand, de door de regelbare zelfinductie
bepaalde zaagtandstroom. Deze zaagtandstroom doet over de condensator
een paraboolspanning ontstaan. Dit betekent, dat op de convergentiespoel
behalve de zaagtandspanning van de weerstand ook nog de paraboolvor
mige spanning van de condensator staat, daar beide spanningen voor de
convergentiespoel in serie staan. De paraboolspanning over de condensator
veroorzaakt door de zelfinductie van de convergentiespoel een S-vormige
stroom, die een zaagtandachtig karakter heeft. In de convergentiespoel
sommeren zich dus de S-vormige stroom afkomstig van de paraboolspan
ning over de condensator en de zaagtandstroom, die wordt veroorzaakt door
de ingangsspanning.
Bij gelijke amplituden heffen de zaagtand- en de S-vormige stroom elkaar
op omdat zij in tegenfaze staan. Om het zaagtandgedeelte van de stroom te
kunnen regelen, schakelt men parallel aan de weerstand nog een instelbare
zelfinductie, die, omdat hij tevens parallel aan de convergentiespoel staat,
de amplitude van de door de convergentiespoel vloeiende stroom beïn
vloedt. Men kan dus met deze tweede regelbare zelfinductie parallel aan de
ohmse weerstand het zaagtandvormige gedeelte van de stroom dat in tegen
faze met de S-vormige deelstroom door de convergentiespoel loopt, beïn
vloeden, zodat hiermee het nulpunt, resp. de faze van de paraboolstroom
kan worden veranderd. De door de horizontale convergentiespoel vloeiende
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correctiestroom heeft dus dezelfde vorm als de correctiestroom in de verti
cale convergentiespoel, alleen wordt de horizontale convergentiestroom door
middel van twee variabele zelfinducties geregeld.
In fig. VIII.5.II is een complete convergentieschakeling getekend, waar
mee de parabool- en zaagtandstromen voor elke elektronenbundel apart
kunnen worden ingesteld. Hiermee zijn in totaal 12 instelmogelijkheden
aanwezig.
Om een overzicht te krijgen van de door de dynamische convergentie ver
oorzaakte afbuigingen van de elektronenbundels, is in fig. VIII.5.12 (blz. 170)
voor elk van de twaalf beschreven regelaars de afbuigrichting getekend.
Hierbij is duidelijk te zien, dat bij de radiale convergentie de afbuiging van
de drie bundels onder een hoek van 120° plaatsvindt, en dat in de lijn[hl u]
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resp rasterfrequentie een zaagtand- en een paraboolcorrectie wordt toe
gepast.
Wil men bij de 90° kleurenbeeldbuis de instelling van de dynamische
convergentie vereenvoudigen (de dynamische laterale convergentie voor
blauw komt er nog bij) dan kan men de voor de rode en de groene radiale
convergentie benodigde correctiestromen door gekoppelde regelaars ge
meenschappelijk instellen. Men verkrijgt dan weliswaar hetzelfde aantal
regelfuncties, maar door een betere scheiding van de afbuigrichtingen op het
beeldscherm, wordt het gehele instelproces vereenvoudigd.
In fig. VIII.5.13 is een complete schakeling voor de gekoppelde dynami
sche radiale convergentie aangegeven. Hieruit kan men zien, dat de paraboolen zaagtandstromen principieel volgens dezelfde schakeling als in fig. VIII.
5.11 worden verkregen. De parabool- en de zaagtandcorrectie worden nu
echter zowel raster- als lijnfrequent voor rood en groen gecombineerd inge
steld. Het grote voordeel van deze regeling ligt daarin, dat bij een verticale
correctie het convergentiepunt in horizontale richting en omgekeerd bij een
horizontale correctie het verticale convergentiepunt onveranderd blijft,
omdat altijd een evengrote gespiegelde plaatsverandering van de rode en de
groene elektronenbundel wordt verkregen. Om alle correctiemogelijkheden
te kunnen benutten, is dan voor iedere elektronenbundel, zowel voor de
parabool- als de zaagtandcomponent van de raster- zowel als de lijnfre
quentie een balansregelaar aangebracht. Men verkrijgt dus weer evenals bij
de voorgaande schakeling in totaal 12 regelaars, met de uitzondering dat
eventueel voor de blauwcorrectie in de horizontale tak nog een extra faze-
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regeling kan worden toegepast. Voegt men hierbij de regelaars voor de in
fig. VIII.5.14 aangegeven dynamische blauwlaterale convergentie, dan
verkrijgt men 15 regelaars met de in fig. VIII.5.15 (blz. 243) aangegeven
afbuigrichtingen. Hierbij kan men, zoals reeds in fig. VIII.5.13 is getekend,
parallel aan de drie horizontale convergentiespoclen nog een „klem”-diode
schakelen. Door deze diode wordt de topwaarde van de paraboolcorrectiestromen op de nullijn vastgelegd, wat overeenkomt met de aanwezigheid
van een gelijkstroomcomponent in deze correctiestroom. Hierdoor wordt
bereikt, dat de statische convergentie niet meer door de instelling van de
dynamische convergentie wordt beïnvloed.

VIII.6. Rastercorrectie
Om bij de 90°-kleurenbeeldbuis een voldoende puntscherpte en een bevre
digende kleurzuiverheid te waarborgen, moet een bepaalde kussenvervorming op de koop toe worden genomen. Deze kussenvervorming kan niet
zoals bij zwart/wit-bceldbuizen door uitwendige magneten worden gecom
penseerd, maar moet elektrisch door een verandering van de afbuigstromen
plaats vinden. In fig. VIII.6.1 zijn eerst de noodzakclijke stroomvormen
voor de horizontale en de verticale afbuiging getekend. De horizontale
afbuigstroom moet aan de onderste en de bovenste beeldrand een kleinere
amplitude hebben dan in het midden van het scherm. Ten gevolge van de
kussenvervorming heeft deze amplitudeverandering een paraboolvormig
karakter. De horizontale afbuigstroom moet dus afhankelijk van de verticale
afbuigstroom paraboolvormig worden gestuurd. In de verticale afbuigrichting is in principe dezelfde compensatie nodig. Dit betekent dat de ver
ticale afbuigstroom aan de linker en de rechter beeldrand, afhankelijk van
de verticale positie, kleiner moet zijn dan in het midden van het beeld.
De lineaire rasterzaagtandstroom verandert dus in een zaagtandstroom die
paraboolvormig in het ritme van de lijnfrequentie varieert. De amplituden
en de fazen van de parabolen zijn daarbij evenredig met de rasterafbuigstroom.
Deze wederzijdse beïnvloeding van de beide afbuigstromen wordt in
principe door amplitudemodulatie verkregen. Het is beslist onmogelijk om
de vereiste stroomvorm door middel van een eenvoudige superpositie der
beide deelstromen te verkrijgen. Het principe van de wederzijdse modulatie
van de beide afbuigstromen is in fig. VIII.6.2 getekend. In een amplitudemodulator wordt de verticale afbuigstroom ly resp. de horizontale afbuig
stroom //ƒ door een paraboolvormige component van de andere afbuig-
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Fig. VIII.6.1. Het voor een 90°-kleurenbeeldbuis gewenste verloop van de lijn- en rasterafbuigstroom.
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stroom gemoduleerd. Deze amplitudemodulator kan op vele manieren
worden uitgevoerd. In het algemeen zal men uit kostenoverwegingen geen
ingewikkelde buizen- of halfgeleiderschakelingen kiezen, maar naar een zo
eenvoudig mogelijke en goedkope uitvoering zoeken. De eenvoudigste op
lossing wordt verkregen door toepassing van een transductorschakeling. In
principe berust de werking van deze schakeling op het parallel aan of in
serie met de afbuigspoelen schakelen van een variabele zelfinductie.
In fig. VIII.6.3 is een dergelijke mogelijkheid aangegeven. Parallel aan de
horizontale afbuigspoelen staat een door de verticale afbuigstroom ly ge
stuurde zelfinductie L^ en in serie met de verticale afbuigspoelen een door
de horizontale afbuigstroom (/ƒƒ) variërende zelfinductie Ly. Wanneer de
horizontale zelfinductie onder invloed van de verticale afbuigstroom para
boolvormig verandert, dan betekent dit, dat de afbuigstroom Ijj door de
horizontale afbuigspoelen eveneens paraboolvormig van amplitude ver
andert. Hetzelfde geldt ook voor de verticale afbuigstroom, die in de door
de lijnfrequentie gestuurde zelfinductie
loopt. Daar zowel de horizontale
stroom door de verticale afbuiging als de verticale afbuigstroom door de
horizontale afbuiging moet worden gestuurd, ligt het voor de hand om deze
wederzijdse beïnvloeding gelijktijdig door middel van gekoppelde zelfinducties te doen plaatsvinden. Dit is in fig. VIII.6.3 aangegeven. Om een
juiste sturing te verkrijgen, dient hiervoor een transductor met twee karak
teristieke eigenschappen te worden gebruikt. Ten eerste moet het een lineair
ontkoppelde transductor zijn, d.w.z. hij mag geen normale overdrachtseigenschappen bezitten, en ten tweede wordt de kern door de stuurstromen
gedeeltelijk in verzadiging gestuurd. Staat op de ene wikkeling bijv, een
spanning Uy dan mag deze in de andere wikkeling geen spanning induceren,
en evenmin mag een spanning T'// op de tweede wikkeling een inductiespanning in de eerste wikkeling opwekken. Dit kan bijv, bereikt worden
door een van beide wikkelingen in twee tegengesteld gewikkelde delen te
splitsen. De praktische uitvoering en de richting van de magnetische flux 0
zijn in fig. VIII.6.4 te zien. De ene wikkeling met de zelfinductie Ly ligt
om het middenbeen van een driebenige transformatorkern, terwijl de beide
deelwikkelingen L^i en Lh2 om de beide buitenste benen gewikkeld zijn.
Vloeit er een stroom Ih door de wikkelingen Lfjx en Z,//2, dan wordt ten ge
volge van de magnetische veldsterkte H een magnetische flux <X> opgebouwd.
Deze flux heeft als 01en<Z>2 in het middenbeen een tegengestelde polariteit,
zodat deze elkaar bij een symmetrische opbouw van de transductor volledig
opheffen. Er kan dus door /ƒƒ geen spanning in Ly worden geïnduceerd. De
stroom ly veroorzaakt in het midden dus een magnetische veldsterkte Ha,
die een overeenkomstige flux 03 veroorzaakt. Hierdoor worden in de buiten-
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ste benen twee evengrote maar tegengestelde spanningen geïnduceerd, die
elkaar bij symmetrie eveneens tot nul reduceren. Hierdoor is een wederzijdse
lineaire ontkoppeling gegarandeerd. De transductorwerking ontstaat door
dat in hoofdzaak de verticale afbuigstroom de beide buitenste benen in mag-
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Fig. VIII,6.4. Gestuurde zelfinducties zoals die worden toegepast in een transductor.

netische verzadiging stuurt. Het verband tussen zelfinductie en verticale
afbuigstroom is in fig. VIII.6.5 getekend. Afhankelijk van het gekozen kern
materiaal heerst er binnen bepaalde grenzen tussen de magnetische veld
sterkte H en de magnetische induktie B de lineaire betrekking B = fiH,
waarbij /t de permeabiliteit van het kernmateriaal voorstelt. Bij grotere mag
netische veldsterkten H en daarmee recht evenredig met de stuurstroom I
begint er een verzadiging van het kernmateriaal en daarmede een afname
van de permeabiliteit op te treden. Deze afname van de permeabiliteit ver
loopt bij ruwe benadering paraboolvormig. Daar de zelfinductie ook recht
evenredig is met de permeabiliteit kan men een van de verticale afbuigstroom
ly afhankelijke paraboolvormig variërende zelfinduktie Lfj op de beide
buitenste benen van de transductor verkrijgen, wanneer de verticale afbuig
stroom de buitenste benen in magnetische verzadiging stuurt. Vloeit nu door
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de wikkelingen van de buitenste benen ook nog de horizontale afbuigstroom
ƒ//, dan wordt bijv, de flux rI\ door optelling van de horizontale en verticale
componenten versterkt en de flux 02 verzwakt of omgekeerd de flux <I>1 ver
zwakt en de flux (P2 versterkt. De verzadiging van de buitenste

/

8

/
//
//

H

I
J--------I

Hij

I

Fig. VIII.6.5. Zelfinductieverandering door wijziging van de verzadiging van het kern
materiaal.

benen is nu dus verschillend en mede afhankelijk van de horizon
tale stroom. Daardoor heerst er in het middenbeen een magnetische
flux, die wordt gevormd door het verschil in verzadiging van de beide
buitenste benen, waardoor de horizontale afbuigstroom een spanning indu
ceert in het middenbeen of, wat hetzelfde is, de zelfinductie L/van de wikke
ling om het middenbeen beïnvloedt. Daar ook de verzadigingsvariaties bij
benadering paraboolvormig zijn, wordt zodoende de amplitude van de ver
ticale zaagtandstroom paraboolvormig gestuurd door de horizontale stroom.
De richting van de paraboolvormige stroomverandering is echter tegenge
steld aan de voor de noodzakelijke compensatie vereiste richting. Dit kan
men veranderen door parallel aan de zelfinductie Ly een condensator C te
schakelen. Dit is in fig. VIII.6.6 aangegeven. De spoel Lyen de condensator
C vormen samen met de verticale afbuigspoel en de verticale eindtrap een
parallel resonantiekring, waarvan de resonantiefrequentie lager ligt dan de
lijnfrequentie ffj. Zodoende vormt de resonantiekring een impedantie Z
met een capacitief karakter (Zc). Wordt nu, door de sturing door Ijj, Ly
paraboolvormig kleiner, dan wordt de kringimpedantie Zc groter, en ver-
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toont dus een impedantieverandering die tegengesteld is aan de oorspron
kelijke zelfinductievariatie. Zodoende heeft dan de horizontale paraboolcorrectie op de verticale zaagtand de juiste faze en amplitude. Om een op
timale correctie te kunnen bereiken, kan men zowel in de horizontale als in
de verticale richting een regelmogelijkheid opnemen waarmede de modulatiediepte van de afbuigstromen kan worden ingesteld.

Vert
AE

I
'J

*res.

— i '«
I

5
Fig. VIII.6.6. Ompolen van dc paraboolvormige stroomcorrectie door parallelschakelen
van een condensator aan de zelfinductie LvSamenvatting

Wanneer men de weergave van kleurenbeelden door middel van drie kleurenbuizen waarvan de beelden door middel van projectie tot dekking worden
gebracht buiten beschouwing laat, dan kunnen de kleurenbeeldbuizen in
twee groepen worden ingedeeld. Ten eerste kan men met één elektronen
kanon en een beeldscherm dat is verdeeld in kleurenstroken de kleurweergave na elkaar, dus door middel van een sequentieel procédé doen plaats
vinden. Hierbij moet de elektronenbundel op de verschillende kleuren
stroken gestuurd worden, zodat een aparte kleurstuurschakeling, die gelijk
tijdig de uitgangsspanningen van de kleurroosters meestuurt, beschikbaar
moet zijn. Ten tweede kan men 3 elektronenbundels toepassen die ieder een
groep luminoforen in de bijbehorende primaire kleur doen oplichten, zodat
de kleurweergave gelijktijdig d.w.z. volgens een simultaanprocédé plaats
vindt. Het laatste principe is verwezenlijkt in de schaduwmaskerbuis, tot
dusverre de enige buis die zich leent voor massafabricage. Alle andere
beeldbuistypen die tot de eerste groep behoren, zoals bijv, de „Lawrence- of
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„chromatron”-buis, de „apple-tube” resp. „zebra-tube” en de „banana-tube”
zijn nog in het laboratoriumstadium. Het beeldscherm van de schaduwmaskerbuis bestaat uit kleurtriplets met de kleurendotjes rood, groen en blauw.
De gaatjes van het schaduwmasker liggen precies in het midden van de
kleurtriplets. Een aparte convergentiespoeleneenheid, die werkt op de voor
ieder kanon in de buis gemonteerde poolschoenparen, zorgt ervoor dat de
drie elektronenbundels over het gehele beeldscherm precies in het vlak van
het schaduwmasker tot dekking komen. Voor de statische convergentie,
d.w.z. de instelling in het midden van het scherm, dienen meestal verschuif
bare permanente magneten terwijl voor de dynamische convergentie aan de
beeldranden parabool- en zaagtandstromen in zowel lijn- als rasterfrequentie worden toegepast. Deze dynamische convergentie compenseert de fouten
die door de opstelling van de drie kanonnen buiten de beeldbuisas ontstaan,
alsmede de afwijkingen die worden veroorzaakt door de ongelijke lengten
van de elektronenbundel bij een vlak beeldscherm.
De dynamische convergentie bestaat bij de 90°-kleurenbeeldbuis uit een
radiale en een laterale convergentie. Door de instelling van de rode en de
groene radiale convergentie te koppelen kan de nogal lastige instelling
worden vereenvoudigd. De nog resterende kussenvervorming dient dan door
middel van wederzijdse modulatie van de lijn- en rasterafbuigstromen te
worden opgeheven. Een eenvoudige en economische schakeling hiervoor kan
worden verkregen door gebruik te maken van een lineair ontkoppelde
transductor.

Aanhangsel

Voor de dynamische correctie zijn correctiestromen nodig die een zaagtand
en een paraboolvormig verloop vertonen. Deze stromen worden door convergentiespoelen gestuurd die voor de rasterafbuiging een ohms karakter en
voor de lijnafbuiging een inductief karakter hebben. Daarnaast worden ook
correctiespanningen toegepast, die ontstaan door zaagtandstromen, die door
condensatoren worden gestuurd. Daarom wordt hieronder nog eens een
korte samenvatting gegeven van het verband tussen zaagtandspanningen
en stromen bij spoelen en condensatoren. Ook zal een methode worden aan
gegeven om zonder berekeningen met grafische middelen deze stroom- en
spanningsvormen van elkaar te kunnen afleiden. Wanneer een stroom door
een spoel vloeit, ontstaat alleen dan een spanning wanneer deze stroom met
de tijd verandert. Een constant vloeiende stroom, dus een gelijkstroom, kan
over de zelfinductie geen spanning doen ontstaan, wanneer men aanneemt
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dat de ohmse verliesweerstand van de spoel te verwaarlozen is. Het verband
tussen stroom en spanning is bij een spoel gegeven door: U^ — L- Ai/kt.
Dit betekent dat de spanning over een zelfinductie recht evenredig is met de
grootte van deze zelfinductie en wordt bepaald door de stroomverandering

uc

1

ClgBO’

Jc

~1

C tg 30’

0

Fig. VIII.A.1. Spannings- en stroomverloop bij lineaire stroomverandering.
per tijdseenheid. Hoe groter dus de stroomverandering in een bepaalde tijds
eenheid wordt, resp. hoe korter de tijd is waarin een bepaalde stroomveran
dering plaatsvindt, hoe groter ook de spanning zal zijn die over de spoel
ontstaat. De aanduiding Ai/At, dus de stroomverandering per tijdseenheid,
wordt in de wiskunde het differentiequotiënt genoemd, zodat men schakelelementen, die dezelfde elektrische werking vertonen aangeeft als differen
tiërende netwerken. Uitgaande van de stroom zal dus over een zelfinductie
een spanning ontstaan die de gedifferentieeerde vorm van de stroom voor
stelt. Om zonder berekeningen van een bepaalde stroomvorm de gedifferen
tieerde grootheid te kunnen aflezen kan men gebruik maken van een een
voudige grafische methode. Daartoe dient voor verschillende stroomvormen
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Fig. VIII.A.2. Spannings- en stroomverloop bij een tegengestelde lineaire verandering.
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Fig.VIII.A.3. Spannings- en stroomverloop bij een paraboolvormige verandering.
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te worden afgeleid welke spanningsvormen er ontstaan, wanneer deze
stromen door een zelfinductie vloeien.
De eenvoudigste variërende stroomvorm wordt gegeven door een lineair
met de tijd aangroeiende stroom. In fig. VIII.A.l is een dergelijke stroom,
drie maal in verschillende mate aangroeiend, getekend. Daar de grootte van
de spanning, behalve door de zelfinductie, geheel wordt bepaald door de
stroomveranderingen per tijdseenheid, vormt de helling van de stroomveranderingscurve een directe maatstaf voor de opgewekte spanning. De stroom-
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o
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o

Fig. VIII.A.4. Spannings- en stroomverloop bij een S-vormigc verandering.
vcrandering per tijdseenheid wordt gevormd door de tangens van de hoek die
de stroomcurve met de horizontale as maakt. In het eerste deel van de in
fig. VIII.A.l getekende stroomcurve is deze hoek 45°, in het tweede deel 30°
en in het laatste deel 60°. Er ontstaat dus een trapvormige spanning. Laat
men de stroom nu lineair aangroeien en dan weer lineair afnemen dan wordt
de bekende spanningsvorm van een periodieke zaagtand verkregen (fig.
VIII.A.2).
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Bij een lineair met de tijd aangroeiende stroom verkrijgt men een con
stante positieve spanning, die wordt bepaald door de tangens van de
hoek <pv
Gedurende de tijd /2, waarin de stroom lineair afneemt, ontstaat door de
negatieve hoek <p2 een negatieve spanning. Hierbij valt op te merken dat de
oppervlakten onder de spanningskrommen boven resp. onder de nullijn
even groot zijn wanneer het periodiek weerkerendc stroomveranderingen
zijn.

1
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o

Fig. VIII.A.5. Spannings- en stroomverloop bij een sinusvormige verandering.
In fig. VHI.A.3 is een stroomvorm getekend, die een paraboolvormig
verloop vertoont. Om hieruit de over de zelfinductie ontwikkelde spanningsvorm af te leiden behoeft men alleen aan verschillende punten van deze
stroomcurve een raaklijn te trekken om uit de zo gevormde hoek <p de bijbe
horende tangenswaarde te bepalen. De negatieve hoek
geeft bijv, een
negatieve waarde die precies even groot is als de positieve waarde voor de
hoek q>2. Bij q>t verloopt de raaklijn horizontaal, de hoek en de waarde van
de tangens zijn dan 0, terwijl bij
de tangens de helft is van de tangens bij
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<p4. Worden deze waarden in een kromme uitgezet, dan ziet men dat een
lineaire door nul gaande spanningscurve wordt verkregen.
Wanneer men de S-vormig verlopende stroomvorm van fig. VIII.A.4
nader beschouwt dan ziet men dat voor beide eindpunten de hoek <pl en %
en daarmede ook de tangens nul is, terwijl in het midden bij <p3 de grootste
hoek en daarmee ook de hoogste positieve waarde wordt verkregen. De
hoeken <p2 en <pi leveren eveneens positieve waarden met evenredig kleinere
amplitude. In dit geval toont de kromme door deze waarden een parabool
vormig spanningsverloop.
Als laatste zal het stroomverloop van de normale sinuscurve worden be
sproken (fig. VIII.A.5). De hoek is het grootst bij de nuldoorgang, waarbij
de hoek <p0 positief en <p2 negatief is. De spanningscurve vertoont dus bij
deze punten een positieve resp. evengrote negatieve waarde. Van <p0 tot <p2
neemt de hoek van zijn maximale waarde tot nul af. Een kromme die de
tangenswaarden verbindt levert de bekende cosinusvorm. Bij een sinusvor
mig stroomverloop heeft de spanningsvorm over de zelfinductie dus een
cosinusvormig karakter en ijlt 90° op de stroom voor. Men kan met deze
grafische methode ieder willekeurig stroomverloop differentiëren, d.w.z. de
over een zelfinductie ontwikkelde spanningsvorm afleiden. Hiertoe behoeft
men slechts voor verschillende punten van de stroomcurve de tangens te
bepalen van de hoek die de curve met de horizontale raaklijn maakt. Voor
de bepaling van de vorm van het spanningsverloop is een ruwe schatting van
deze waarden voldoende zodat men zonder rekenwerk de samenhang tussen
stroom en spanning kan bepalen. Tot dusverre werd alleen het verband
tussen stroom en spanning bij een zelfinductie in beschouwing genomen. Op
passende wijze kan men natuurlijk ook dezelfde verhoudingen voor een
capaciteit afleiden. Het verband tussen stroom en spanning is bij een capaci
teit gegeven door: Uc = Qlc = 1/c'
Dit betekent dat despanning
over een condensator is gegeven door sommering van de per tijdseenheid
vloeiende stroom. De sommering per tijdseenheid wordt in de wiskunde
integratie genoemd. Analoog hieraan heeft men elektrische schakelelementen met dezelfde werking integrerende elementen genoemd. Daar inte
greren volgens een grafische methode veel moeilijker is dan de reeds be
schreven differentiatie past men de basisvergelijking aan. Wordt nl. de ver
gelijking naar Z omgewerkt, dan volgt hieruit: i = C - &U/At. Anders uit
gedrukt betekent dit dat de stroom door de condensator afhankelijk is van
de spanningsverandering per tijdseenheid. Daarmee heeft men dezelfde uit
gangsvorm als bij de zelfinductie, alleen zijn nu de posities van stroom en
spanning verwisseld. Men kan dus door grafisch differentiëren van bekende
spanningsvormen de door de condensator vloeiende stroom bepalen.
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De fig. VIII. A.l tot Vin.A.6 gelden dus ook voor de bepaling van het
spannings- en stroomverloop bij capaciteiten. In fig. VIII.A.6 zijn de spannings en stroomvormen bij zelfinducties en capaciteiten voor de 5 belang
rijkste gevallen nog eens gegeven.
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Fig. VIII.A.6. Verband tussen verschillende stroom- en spanningsvormen.

HOOFDSTUK IX

SYNCHROONDEMODULATOR

Overzicht
Om het modulatieprodukt, waarvan de draaggolf aan zenderzijde is onder
drukt, te kunnen demoduleren is aan ontvangerzijde herinvoering van de
draaggolf noodzakelijk. Hierbij moet de in te voeren draaggolf de juiste
fazerelatie hebben met de oorspronkelijke draaggolf van de zender. Men kan
de basisschakeling van een synchroondemodulator in de vorm van een tweediodenschakeling afleiden uit een normale diodegelijkrichterschakeling.
Wanneer men vervolgens overgaat tot een vierdiodenschakeling. ontstaat
een dubbelbalans-demodulator, ook wel ringdemodulator genoemd, die in
principe identiek is met de aan zenderzijde toegepaste dubbelbalans-modulator. Men kan bovendien een synchroondemodulator bouwen in de vorm
van een mengbuisschakeling of ook wel als een gestuurd gelijkrichtercircuit.
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt aangetoond dat de heringe
voerde draaggolf van principieel belang is voor de synchroondemodulatie.
De faze van de ingevoerde draaggolfspanning bepaalt niet alleen vorm en
amplitude van het verkregen If-signaal, maar is ook van belang om uit het
chrominantiesignaal Upde hierin aanwezige beide kleurverschilspanningen
gescheiden terug te winnen zonder dat wederzijdse beïnvloeding optreedt.
Aangetoond wordt dat met twee synchroondemodulatoren de beide kleur
verschilspanningen (Ur— Uy)en (Ug — Uy) kunnen worden teruggewonnen.
Wanneer nog een derde synchroondemodulator wordt gebruikt dan kan
men bovendien rechtstreeks de kleurverschilspanning (Ug~ Uy) verkrijgen.

IX. 1. Demodulatie van een AM-signaal met onderdrukte draaggoll
Om de werking van een synchroondemodulator te leren kennen is het nuttig
de werking van een normale AM-detector nog eens na te gaan. In fig. IX.1.1
is daarom een eenvoudige diodedetector afgebeeld, en tevens een amplitudegemoduleerd signaal, gemoduleerd met resp. een cosinusvormige en een
rechthoekvormige If-spanning. Voor beide modulatievormen is in fig.
IX.1.1a een normaal gemoduleerde draaggolf aangegeven, zoals die door
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Fig.IX. 1.1. Diodedetectie van een amplitudegemoduleerde draaggolf.
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iedere AM-zender wordt uitgezonden, dus de draaggolf met beide zijbanden
als modulatieprodukt. Vervolgens zijn in fig. IX.l.l.b voor beide modulatievormen de daarbij behorende modulatieprodukten zonder draaggolftrilling
afgebeeld. In deze laatste figuur is te zien dat in het modulatieprodukt steeds
de typische fazesprong van 180° optreedt, wanneer de omhullende die de
modulatiespanning voorstelt door nul gaat. Dit modulatieprodukt zonder
draaggolf stelt het chrominantiesignaal voor zoals reeds in hoofdstuk V
werd toegelicht. Wanneer de amplitudegemoduleerde draaggolf in fig.
IX.l.l.a aan de daarbij aangegeven detectieschakeling wordt toegevoerd
dan zal bij een juiste tijdconstante van het RC-netwerk een gedetecteerde
spanning ontstaan die de positieve toppen dus de omhullende van het draaggolfsignaal volgt. Deze omhullende komt overeen met de modulatiespan
ning, dus met het If-signaal. Zowel bij de cosinusvormige als bij de recht
hoekvormige modulatiespanning ontstaat na diodedetectie door de om
hullende van de draaggolf weer het If-signaal. Wanneer het modulatiepro
dukt zonder draaggolf aan een normale diodetectieschakeling wordt toege
voerd, zal aan de belastingsweerstand van de detector dc gelijkgerichte span
ning eveneens de toppen van het modulatieprodukt volgen. Deze gelijkge
richte spanning komt niet meer overeen met de oorspronkelijke modulatie.
Bij de cosinusvormige modulatiespanning ontstaat een gelijkgerichte span
ning die nagenoeg overeenkomt met de dubbele modulatiefrequentie en die
bovendien een groot aantal hogere harmonischen bevat. Bij de rechthoekspanning (fig. IX.l.l.a) ontstaat een gedetecteerd signaal, waarbij de oor
spronkelijk tweemaal voorkomende nuldoorgang is verdwenen. Uit deze
voorstelling blijkt dat met een normale diodedetector de oorspronkelijke
modulatiespanning niet uit het modulatieprodukt kan worden verkregen.
Men zal ertoe moeten overgaan de draaggolf, die aan zendcrzijde wordt
onderdrukt, weer aan de detectorschakeling toe te voeren, zodat uit ver
menigvuldiging van modulatieprodukt en draaggolf weer de normale oor
spronkelijke vorm van een amplitudegemoduleerd signaal wordt verkregen.
Dit principe wordt bij iedere synchroondemodulator toegepast. Tegelijk met
het modulatieprodukt moet aan de demodulator een in de ontvanger opge
wekte draaggolf worden toegevoerd, die fazestar met de oorspronkelijke
kleurendraaggolf van de zender is gekoppeld. In fig. IX. 1.2 is een modulatie
produkt afgebeeld van een draaggolf die met een cosinusvormig If-signaal
tot 100% modulatiediepte is gemoduleerd, terwijl tevens de draaggolf in de
daarbij behorende juiste faze en amplitude is aangegeven. Wanneer men dit
modulatieprodukt en de daarbij behorende draaggolf optelt, ontstaat de
afbeelding van een normaal amplitudegemoduleerd signaal. Hierin ziet men
dat de positieve toppen in de tijd samenvallen met de aangegeven punten
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van het modulatieprodukt, die, verbonden door een denkbeeldige lijn de
modulatie-omhullendc, dus het If-signaal voorstellen. Dit feit is zeer belang
rijk en speelt bij de latere verklaring van de synchroondemodulator een be-

Modulatie produkt

Draaggolf

Fig. IX. 1.2. Modulatieprodukt en draaggolftrilling.

langrijke rol. De eenvoudigste manier om een modulatieprodukt te demoduleren is die waarbij aan een normale detectieschakeling gelijktijdig het
modulatieprodukt en de draaggolf in de juiste faze worden toegevoerd. Dit
principe is in fig. IX. 1.3 aangegeven.
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Voor de detectiediode staan het modulatieprodukt en de draaggolf in serie,
en aangezien optelling van beide signalen overeenkomt met een normaal
amplitudegemoduleerd signaal, zal de gedetecteerde spanning aan de uit
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Draaggolf
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Fig. IX. 1.3. Demodulatie van het modulatieprodukt door invoering van de draaggolf.

gang overeenkomen met de omhullende van de somspanning en dus de vorm
hebben van de modulatiespanning. Dit is echter alleen juist wanneer het
zendersignaal met één modulatiespanning is gemoduleerd. Bij het chrominantiesignaal Up waarin door kwadratuurmodulatie twee verschillende
klcurinformaties aanwezig zijn, moet tijdens detectie behalve met de juiste
amplitude ook nog met de daarbij behorende juiste faze rekening worden
gehouden. Dit is slechts mogelijk indien de schakeling door een tweediodensysteem wordt vervangen, zoals dit in fig. IX. 1.4 is getekend. Het
draaggolfsignaal wordt via een transformator, waarvan de middenaftakking aan massa ligt, en via de RC-netwerken aan twee in serie geschakelde
dioden toegevoerd. De draaggolfspanning staat hierdoor in tegenfaze op de
dioden. Het midden van beide dioden ligt via een hoogohmige belastingsweerstand aan massa, terwijl aan ditzelfde knooppunt het modulatiepro
dukt wordt toegevoerd. De tijdconstanten van beide RC-netwerken zijn zo
gekozen dat de dioden voor de draaggolfspanning als topgelijkrichterswerken, waardoor de gelijkgerichte spanningen over beide weerstanden
overeenkomen met de toppen van de draaggolftrilling.
Wanneer de draaggolftrilling alléén aanwezig is, worden dus beide dioden
tegelijk kortstondig geopend. De openingstijd valt samen met de toppen van
de draaggolftrilling en gedurende deze tijdstippen wordt het ladingsverlies
gecompenseerd, dat gedurende de tijden dat de dioden gesperd zijn, op
treedt. Men kan dus het detectiesysteem ook zo zien, dat beide dioden door
de draaggolfspanning kortstondig gaan geleiden en gedurende de overige
tijd gesperd zijn. In geleiding is het detectiecircuit zeer laagohmig en ligt het
met C aangeduide knooppunt van de dioden op massapotentiaal, evenals de
middenaftakking van de ingangstransformator. Wanneer aan genoemd
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knooppunt het modulatieprodukt wordt toegevoerd, zal gedurende de ge
leidende ogenblikken van de dioden een extra stroom door de dioden vloeien
welke evenredig is met de aangelegde modulatiespanning. Hierdoor ontstaat
UBC
Modulatleprodukt

—II—
Synchroondemodulator

C

—II—
UAC

WW?
Fig. IX. 1.4. Synchroondemodulatic met een twee-diodenschakeling.
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een gelijkgericht signaal op punt C. In het voorbeeld in fig. IX. 1.4 worden
de dioden op zodanige tijdstippen geschakeld dat gedurende de zwart aan
geduide toppen van de omhullende van het modulatieprodukt een stroom
door de demodulatorschakeling vloeit. Deze aangegeven toppen worden
daardoor gedurende geleiding van de dioden op massapotentiaal gelegd.
Wanneer men het modulatieprodukt met deze toppen op nulpotentiaal
tekent ziet men direct dat de gemiddelde wisselspanningscomponent om de
nullijn overeenkomt met de omhullende van het modulatieprodukt, dus met
de modulatiespanning. Van punt C van de demodulator kan dus rechtstreeks
de amplitude- en fazegetrouwe modulatiespanning worden afgenomen.
Voor een juist begrip van de werking dient nog te worden opgemerkt dat de
draaggolfspanning een grotere amplitude moet hebben dan het modulatie
produkt, aangezien de draaggolfspanning alleen kortstondige geleiding
van de dioden veroorzaakt terwijl het modulatieprodukt de gedemoduleerde
spanning aan punt C bepaalt. Wanneer het modulatieprodukt niet aan punt
C maar aan de middenaftakking van de transformator wordt toegevoerd
ziet men dat hier eigenlijk sprake is van twee parallel geschakelde detectie
systemen. In zekere zin is dus eigenlijk een balansdetector ontstaan. Wan

Draaggolf

Modulatieprodukt

I—Fig. IX. 1.5. Principe van een ringdemodulator als synchroongelijkrichter.
neer de schakeling met twee dioden wordt uitgebreid, ontstaat een dubbelbalans-demodulator. Deze schakeling wordt ook wel ringdemodulator ge
noemd en is in fig. IX. 1.5 aangegeven. Hierin ziet men dat de schakeling
overeenkomt met de dubbelbalansmodulator aan zenderzijde, zoals deze in
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hoofdstuk V werd toegelicht bij de bespreking van de modulatie met onder
drukte draaggolf. Het voordeel van een dubbelbalans-demodulator bestaat
daarin dat in vergelijking met een normale balansdemodulator een grotere
scheiding ontstaat tussen de toegevoerde kleurendraaggolfspanning, het
chrominantiesignaal en de afgegeven If-spanning. Aan de uitgang van de
demodulator is daarom geen filter nodig om de kleurendraaggolfcomponent
te onderdrukken. Aangezien echter de schakeling naar verhouding inge
wikkeld is wordt deze in normale ontvangers vrij zelden toegepast.

IX.2. Synchroondemodulatie door mcngschakelingen
In de voorgaande paragraaf is het principe van de synchroondemodulator
d.m.v. een tweediodenschakeling toegelicht. Daar hierbij principieel het

*

Modulatieprodukt

Ua

Ug3

Draaggolf trilling

ï

Ugl

Draaggolff requentie

4i

(Versohilf requentie)

(Somfrequentie)

Zijbanden van het
modulatieprodukt

0

p

(uj-p )

1

i

(uj* P )

I
I
I
I

(2u>- p )

Fig. 1X.2.1. Synchroondemodulatie met een mengbuisschakeling.

modulatieprodukt en de draaggolf gelijktijdig aanwezig moeten zijn kan men
een synchroondemodulator ook realiseren met een normale mengbuis
schakeling. Dit is in fig. IX.2.1 aangegeven.
Wanneer men een buis gebruikt met twee stuurroosters dan kan men aan
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het ene stuurrooster de draaggolf en aan het andere stuurrooster het modu
latieprodukt toevoeren. Aangezien beide stuurroosterspanningen de anodestroom beïnvloeden, ontstaat bij aanwezigheid van beide signalen aan de
twee roosters multiplicatieve menging in de anodestroom. Zoals dit bij
iedere mengbuisschakeling het geval is zal men dus in de anodestroom zowel
verschil- als somfrequenties van beide ingangssignalen terugvinden. Uit de
verschilfrequentie tussen draaggolfspanning en beide zijbandsignalen van
het modulatieprodukt ontstaat de modulatiespanning, dus het gewenste
If-signaal. Wanneer men in de anodeleiding van de mengbuis een filter
schakelt dan kan men zowel de draaggolffrequentie met de zijbanden als de
resulterende somfrequenties uitfilteren, zodat aan de uitgang alleen nog de
verschilfrequentie, dus het oorspronkelijke If-signaal uit het modulatie
produkt overblijft. Deze demodulatie moet vanzelfsprekend ook fazeafhankelijk geschieden om storingsvrije scheiding van het kwadratuurgemoduleerde signaal te verkrijgen. Met behulp van goniometrische formules is
in fig. IX.2.2 aangetoond dat dit ook bij de zojuist beschreven mengbuis
schakeling het geval is. Aan de mengschakeling worden bijv, de draaggolf
spanning met faze sin a> t en het chrominantiesignaal Up sin (cu t + <p) toe
gevoerd. Door multiplicatieve menging ontstaan mengcomponenten die uit
som- en verschilfrequenties van de kleurendraaggolf en het chrominantie
signaal bestaan. E.e.a. volgt uit de goniometrische formule: sin a sin p =
= Va { cos (a— P)—cos (a + P)}.

V2(Ut-Uf)[cos? -cos(2ut ♦?)]

Uj-sln ut

Draaggolf

Laagdoor
laat
filter

Mengtrap

1/2 (UT-UF)-cos ?

= Up-cos?: Uu

1F

Up-sln(cot ♦?)

UF-sln(uit*'P)

Modulatieprodukt

/1
/
/
/
<

I
I
I
1

i

.uu

•In wt

Up-cosf*

Fig. IX.2.2. Frequentietransformatie in een als synchroondemodulator geschakelde meng
trap.
Wanneer deze mengcomponenten door een laagdoorlaatfilter worden ge
stuurd, blijven alleen nog de in het chrominantiesignaal aanwezige If-kleur-
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informaties over. Aangezien de toegevoerde kleurendraaggolf Uj- een con
stante amplitude heeft, ontstaat een If-signaal dat naar amplitude en naar
faze is gedemoduleerd. Wanneer de kleurendraaggolf t/y bijv, de faze cos
a> t heeft, verkrijgt men een If-signaal C/ysin <p dat overeenkomt met de Uymodulatiecomponent, in tegenstelling tot het signaal t/ycos rp ofwel de Uymodulatiecomponent die ontstaat indien de draaggolf de faze U-p sin co t
heeft.

Modulatleprodukt

Modutatieprodukt

■WM
“•

"■

Moment waar- I
op dc buis
geleidt
f

o Usp‘

-U9

Fig. IX.2.3. Synchroondemodulatie door middel van een gestuurde geljjkrichterschakeling.

Een derde mogelijkheid tot synchroondemodulatie is die van de gestuurde
gelijkrichter. Dit principe is in fig. IX.2.3 afgebeeld.
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De draaggolfspanning wordt met een zodanig grote amplitude aan het roos
ter van een triode toegevoerd dat het werkpunt zover naar negatief ver
schoven wordt dat alleen de positieve toppen van de draaggoif de buis kort
stondig openen. Aan de anode van de triode wordt het modulatieprodukt,
dus het chrominantiesignaal Up, met een naar verhouding grote amplitude
toegevoerd.
Wanneer de inwendige weerstand van de triode binnen de amplitudegrenzen van het modulatieprodukt vrijwel constant is zal gedurende de
openingstijd van de buis deze amplitude de grootte van de anodestroom be
palen en hieruit volgt na filtering als gemiddelde anodespanning de modulatiespanning. In fig. IX.2.4 is sturing van een triode met een zeer grote
wisselspanning getekend en zijn tevens de anode- en roosterstroomkarakteristieken aangegeven. Het afknijppunt van de buis is met 17Sp aangeduid.

Ia

I
I
I
_____ l
I
I

-------I
I

Roosterruimte
van de buis

Fig. IX.2.4. /a-tZg-karakteristiek van een met grote roosterwisselspanning gestuurde
triode.
De positieve toppen van de stuurroosterspanning veroorzaken een grote
roosterstroom, waardoor aan de roosterlekweerstand een zodanig grote
negatieve spanning wordt opgebouwd dat het werkpunt sterk in negatieve

IX.3]

INVLOED FAZE VAN WEER INGEVOERDE DRAAGGOLF

217

richting wordt verschoven, terwijl de toppen van de wisselspanning op de
nullijn worden vastgehouden. De wisselspanning zal de buis dus alleen uit
sturen in het gebied tussen nul en de afknijpspanning t/sp. Gedurende de
daartussen liggende tijd is de buis afgeknepen. Ook bij dit principe is in te
zien dat de buis gedurende de toppen van de draaggolf als schakelaar fun
geert evenals dit bij de beschreven tweediodenschakeling het geval is, terwijl
de amplitude van het modulatieprodukt gedurende het schakelen van de buis
de grootte van de stroom, dus de spanning aan de uitgang bepaalt.

IX.3. Invloed van de faze van de weer ingevoerde draaggolf
Bij synchroondemodulatie zowel door de tweediodenschakeling, als door de
gestuurde gelijkrichter was duidelijk dat het schakelen d.in.v. de toppen van
de draaggolf van essentieel belang is voor het terugwinnen van de modulatiespanning. Dientengevolge kan men iedere synchroondemodulator in
principe zo voorstellen, dat door de toppen van de wederom ingevoerde
draaggolf een detectieschakeling in geleiding wordt gebracht en dat gedu
rende die tijdstippen de dan aanwezige amplitude van het modulatieprodukt
de grootte van het resulterende If-signaal bepaalt. Bij dit principe zal echter
direct duidelijk zijn, dat de faze van de draaggolf beslissend is voor de vorm
en de amplitude van het teruggewonnen If-signaal. Om dit nog duidelijker te
maken worden hierna voor verschillende fazeposities van de draaggolf de
verkregen If-spanningen onderzocht. Het beste kan men hiervoor als modu
latieprodukt een chrominantiesignaal kiezen dat alleen uit de kleurverschilspanning (Ur— Uy)' bestaat.
In fig. IX.3.1 is daarom de kleurverschilspanning (Ur—Uy)' cos co t als
modulatieprodukt afgebeeld. Wanneer nu de kleurendraaggolfspanning in
dezelfde faze als het modulatieprodukt aan een synchroondemodulator
wordt toegevoerd, wordt telkens door de toppen van de toegevoerde draag
golf het modulatieprodukt uitgesleuteld op de plaatsen die in de figuur door
de denkbeeldige omhullende zijn aangegeven. De verbinding van deze
denkbeeldige punten vormt de modulatiespanning, dus het If-signaal.
Wanneer daarentegen de draaggolf 45° verschoven t.o.v. het modulatie
produkt wordt toegevoerd, ontstaat weliswaar door de uitsleuteling nog een
cosinusvormige spanning, maar met een amplitude die tot 0,7 gedaald is.
Bij een fazeverschuiving van de draaggolf tot 90° t.o.v. de kleurverschil
spanning (ÜR -Uy)' vindt uitsleuteling plaats op de nuldoorgangen van het
modulatieprodukt zodat de uitgangsspanning van de synchroondemodulator
nul is. Dit laatste geval is zeer belangrijk aangezien hieruit blijkt dat beide
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Fig. IX.3.1. Invloed van de faze van de synchroondemodulatie-as op de teruggewonnen
modulatiespanning.
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kleurvcrschilspanningen (Ug—Uy)' en (Up—Uy)' door twee aparte synchroondemodulatoren kunnen worden teruggewonnen zonder dat weder
zijdse beïnvloeding optreedt, aangezien tussen beide kleurverschilspanningen 90° fazeverschil bestaat en de draaggolf die 90° verschilt t.o.v. het
modulatieprodukt geen uitgangssignaal zal veroorzaken.
90°

(Up-Uy)'-COSCot

Up-sin (u>t ♦?)

w”.

„Burst"

o®

(Ug-Uy)’. Stnwt

Fig. IX.3.2. Vcctorpositic van de chrominantiespanning Uf.

In fig. IX.3.2 is opnieuw de samenstelling van de chrominantie-modulatievector Up uit de beide kleurvcrschilspanningen getekend, zoals dit reeds
in hoofdstuk V werd toegelicht.
Aan de kleurverschilspanning (Ug—Uy)' is als uitgangspunt de faze 0°
toegekend, zodat de 90° voorijlende kleurverschilspanning (Up— Uy)' op de
hiervoor gebruikelijke tekenwijze, dus linksomdraaiend is afgebeeld.
Worden beide componenten, rekening houdend met het 90° fazeverschil,
gesommeerd dan ontstaat de chrominantiespanning Up zoals die door de
kwadratuurmodulator wordt geleverd. De faze van het kleursynchronisatiesignaal („burst”) is tegengesteld aan die van het (Ug—t7y)'-signaal, dus
180°.
Om beide kleurvcrschilspanningen weer onafhankelijk van elkaar te
scheiden moet het chrominanticsignaal Upsin (co t + <p) aan twee synchroondemodulatoren worden toegevoerd. Ofschoon dan aan beide synchroondemodulatoren de som van beide kleurvcrschilspanningen wordt toege
voerd, kunnen toch beide signalen storingvrij worden gescheiden. Dit vindt
plaats doordat in de synchroondemodulator waarvan de draaggolf met faze
sin cu t wordt toegevoerd de chrominantiekomponent (Up— Uy)' steeds in de
nuldoorgang wordt uitgesleuteld zodat deze spanning geen uitgangssignaal
levert en alleen de chrominantiecomponent (Ug—Uy)' bepalend is voor het
If-uitgangssignaal.
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Fig. IX.3.3. Splitsing van de chrominantiespanning C/jrsin (cot 4- <p) in de kleurverschilspanningen (Ub — UyY en (JJr — UyY door fazezuivere synchroondemodulatie.
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Aan de andere synchroondemodulator is het omgekeerd, aangezien hier
door de draaggolf met faze cos a> t steeds de nuldoorgangen van de chrominantiecomponent (Ug— Uy)' worden uitgesleuteld en alleen de chrominantiecomponent (Ur— Uy)' de If-uitgangsspanning bepaalt. In fig. IX.3.3 is de
demodulatie van beide kleurverschilspanningen vereenvoudigd weerge
geven.
Men kan de resulterende If-spanningen uit beide synchroondemodulatoren behalve door sinusvormige tekenwijze ook door vectordiagrammen
voorstellen. De demodulatoras heeft hierbij de faze van de toegevoerde
draaggolfspanning. Ter illustratie hiervan kan fig. IX.3.2 worden gebruikt,
waarin de componenten (Ug—Uy)' als vectoren van de chrominantiespanning Up zijn aangegeven. Voor de synchroondemodulator waaraan de draag
golf met faze sin co t wordt toegevoerd, ligt de demodulatoras in de richting
(Ug -Uy)' en de If-uitgangsspanning is de projectie van de chrominantiespanningopde (Ug—■ t/y)'-as, terwijl ook omgekeerd op de (Ur—Uy)'-as
geen (Ug I/y)'-component wordt aangetroffen.
Om nog duidelijker het scheiden van beide kleurverschilspanningen te
illustreren is in fig. IX.3.4 als theoretisch grensgeval voor de kleurverschilspanning ({ƒ/; -(7y)' een cosinusvormige modulatiespanning en voor de
kleurverschilspanning (Ug— Uy)' een impulsvormige modulatiespanning
aangenomen. Wanneer beide kleurverschilspanningen worden opgeteld tot
de chrominantiespanning Up ontstaat de trillingsvorm zoals die door de
zender als modulaticprodukt wordt uitgezonden. Dit chrominantiemodulaliesignaal moet in de kleuren-ontvanger zodanig door twee synchroondemodulatoren worden gelijkgericht dat aan de ene synchroondemodulator
de oorspronkelijke kleurverschilspanning (Ur—Uy)' ontstaat en aan de
andere synchroondemodulator de kleurverschilspanning (Ug— Uy)'. Om dit
te bereiken moet aan de ene synchroondemodulator de draaggolf met de
faze sin co t worden toegevoerd ter verkrijging van de kleurverschilspanning
(Ug— Uy)' en aan de andere synchroondemodulator de draaggolf met de faze
cos t ter verkrijging van de kleurverschilspanning (Ur— Uy)'. In fig. IX.3.4
is door pijlen aangegeven op welke punten door de cosinus- resp. sinus
vormige draaggolf de chrominantiespanning Up wordt uitgesleuteld. De ver
binding van de uitgesleutelde punten levert de spanningsvormen die aan de
uitgangen van beide demodulatoren ontstaan en welke volledig overeen
komen met de oorspronkelijke modulatiespanningen. De faze van de
heringevoerde draaggolfspanning bepaalt dus welke vorm en amplitude het
laagfrequent-signaal zal hebben dat door een synchroondemodulator wordt
afgegeven, terwijl bovendien het chrominantiesignaal IZ/rtwee volledig ver
schillende en van elkaar onafhankelijke modulatiespanningen kan bevatten
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Fig. IX.3.4. Terugwinning van de kleurverschilsignalen (Ub - C/y)'en (Ur - t/y)'door
fazezuivere synchroondemodulatie.
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die zonder wederzijdse beïnvloeding door daartoe geschikte synchroondemodulatoren kunnen worden teruggewonnen.
De afhankelijkheid van de faze van de ingevoerde draaggolf bij synchroondemodulatie wordt in een volgend voorbeeld nog duidelijker toegelicht.
Hierbij wordt als modulatiespanning de constante kleurspanning „rood”
gekozen.
In fig. IX.3.5 zijn hiertoe voor demodulatie van de drie kleurverschilspanningen de diverse faze- en amplitudegegevens aangegeven. In hoofdstuk III
werd verklaard, dat bij de kleurspanning „rood” de gereduceerde modulatie-amplitude van de kleurverschilspanning (Ug— Uy)' gelijk is aan — 0,15,
en die van de bijbehorende kleurverschilspanning (Up—Uy)' aan 0,62.
De modulatiespanning (Up—Uy)' heeft vectorisch een fazehoek van 90°
ten opzichte van de (t/g—I/y)'-as, zodat de gegeven modulatie-amplituden
na vectorische optelling als amplitude van de kleurspanning „rood” de
waarde y' (—0,15)2 4- (0,62)2 = ± 0,63 oplevert en als faze een hoek van
103°. Deze chrominantiespanning Up wordt bij aanwezigheid van een rood
beelddetail als modulatieprodukt uitgezonden. Wanneer aan een synchroondemodulator een draaggolfspanning met faze sin a> t wordt toegevoerd dan
wordt de chrominantie-spanning Up op die punten uitgesleuteld waarvan de
verbindingslijn een amplitude geeft die overeenkomt met de oorspronkelijke
zenderspanning (Ug—Uy)' = 0,15.
Om deze gereduceerde modulatie-amplitude weer terug te brengen tot de
oorspronkelijke waarde (Ug— Uy) moet de verkregen spanning met 1 : 0,49
= 2,03 worden vermenigvuldigd. Hieruit ontstaat de oorspronkelijke waarde
voor het kleurverschilsignaal behorende bij de kleur rood, nl. (C/g— Uy) =
= —0,30.
Heeft de ingevoerde draaggolf de faze sin (co t + 90°) dan wordt de
chrominantiespanning Up op die punten uitgesleuteld, die als verbindings
lijn resulteren in een amplitude van 0,62, overeenkomstig de kleurverschil
spanning (Up— Uy)'. Om hier eveneens de gereduceerde waarde van het
kleurverschilsignaal (Up—Uy) te krijgen moet de uitkomst met 1 : 0,88 =
= 1,14 worden vermenigvuldigd, zodat dan de kleurverschilspanning
(Up—Uy) = 0,70 ontstaat.
Moet bovendien d.m.v. een derde synchroondemodulator rechtstreeks de
kleurverschilspanning (Ug—Uy)' worden verkregen dan moet de draaggolf
worden toegevoerd in de faze sin (a> t + 237°). Uitsleuteling van het chrominantiesignaal door deze draaggolf levert een waarde voor (Ug—Uy)' van
—0,43. Om de juiste kleurverschilspanning te verkrijgen moet de uitkomst
vermenigvuldigd worden met 1 : 1,43 = 0,7. De samenstelling van de kleurverschilas (Ug—Uy)' voor wat betreft faze en amplitude werd reeds in
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Fig. IX.3.5. Principe van de synchroondemodulatie voor de chrominantiespanningrood
volgens de modulatie-assen (Ur-UyY (Ub-Uy)' en (t/c-C/y)'.
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hoofdstuk III nader toegelicht. Met de drie hierboven genoemde faktoren
2,03, 1,14 en 0,7 welke worden ingevoerd om de oorspronkelijke kleurverschilspanningen te verkrijgen moet na de demodulatoren in de matrix en versterkerschakelingen rekening worden gehouden.
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Fig. IX,3.6. Syncliroondemodulatie volgens de modulatie-assen (Ur-UyY en (Ub-UyY.

Uit de hier beschreven voorbeelden volgt, dat de werking van een synchroondemodulator kan worden toegelicht door faze-afhankelijke uitsleuteling van de chrominantiespanning Up terwijl bovendien de amplitude van
het gedemoduleerde signaal direct in een vectordiagram is af te lezen door
projectie van de chrominantiespanning op de gekozen demodulatoras.
Vervolgens wordt in enkele eenvoudige blokschema’s het principe van de
synchroondemodulator samengevat en worden de diverse keuzemogelijk-
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heden voor de faze van de opnieuw in te voeren hulpdraaggolf ten behoeve
van het terugwinnen van de kleurverschilspanningen aangegeven. Indien de
kleurverschilspanningen (Up—Uy)' en (Ug—Uy)' ieder rechtstreeks uit ge
scheiden synchroondemodulatoren moeten worden verkregen, moet aan deze

Synchroondemodulator

uo

Up-*!n(wUV)

-HUy*sin(u>t *33°)

Chromlnantleversterker

Kleurendraaggolfoscillator

Uy -cos (uit*33°)

Up*aln(coU'P)

Synchroondemodulator
II

++

ur
■H

Fig. IX.3.7. Synchroonmodulatie volgens de modulatie-assen Ui en Uq.

synchroondemodulatoren (behalve het chrominantiesignaal Up) de draaggolfspanning van de hulposcillator worden toegevoerd met de faze sin co t
resp. cos co t. Dit is in fig. IX.3.6 aangegeven.
Wil men echter in de NTSC-norm de optimale kleurdefinitie bereiken, dan
moet de kleurendraaggolf aan de demodulatoren worden toegevoerd met de
faze sin (a> t + 33°) resp. cos (co t + 33°), en leveren deze demodulatoren de
kleurspanningen Uq en Uj. Dit is afgebeeld in fig. IX.3.7.
Wanneer de drie kleurverschilspanningen (Ug—Uy)', (Up—Uy)' en
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(Ug—Uy)' direct door drie gescheiden synchroondemodulatoren moeten
worden afgegeven dan moet men de draaggolf aan deze drie demodulatoren
toevoeren met de faze sin a> t, cos co r en sin (co t + 237°), zoals dit in
fig. IX.3.8 is getekend.

Synchroondemodutator

<ub-Uy>'

UF
sinfuit*?)

♦+
Ü^-sln(o>U?)
Uj-'Sin uit

Synchroondtmodulator

Kleurendraaggolfoscillator

UI

(Ug-Uy**

ut

sin (uit ♦237’)

Uy-CCS Wt

Synchroondemodulator
II

sin (uit ♦’P)

♦+

(ÜR-Uy)’

*1

Fig. IX.3.8. Synchroondemodulatie langs de modulatie-assen (Ur-UyY, (Ub-UyY en
(Uc-UyYSamenvatting

Wanneer aan een normale diodedetector een modulatieprodukt wordt toe
gevoerd, waarvan aan zenderzijde de draaggolf is onderdrukt, dan blijkt dat
het gedetecteerde signaal niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke
modulatiespanning. Om deze modulatiespanning terug te winnen is het
noodzakelijk, dat aan ontvangerzijde de draaggolf weer wordt toegevoerd.
Door een normale diodedetectie-schakeling uit te breiden tot een tweediodensysteem kan men komen tot de basisschakeling van een synchroon-
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demodulator. Behalve deze tweediodenschakeling kan voor synchroondemodulatie zowel een mengbuisschakeling als een gestuurde gelijkrichter
worden toegepast.
Bij deze drie varianten van synchroondemodulatoren kan de werking het
eenvoudigst zodanig worden verklaard, dat deze schakelingen door de in de
ontvanger weer ingevoerde draaggolfspanning kortstondig worden ge
sleuteld. Hierdoor bepalen de amplituden van het modulatieprodukt welke
op de schakelmomenten aanwezig zijn de uitgangsspanning en daarmede het
If-signaal.
Hierbij is van groot belang dat de opnieuw ingevoerde draaggolfspan
ning een nauwkeurig gedefinieerde faze heeft ten opzichte van de oor
spronkelijk in de zender aanwezige draaggolf. De sterke afhankelijkheid
van de synchroondemodulatoren van de faze van de hulpdraaggolf heeft tot
gevolg, dat zowel faze als amplitude van het If-uitgangssignaal hiervan af
hangen. Bovendien maakt genoemde afhankelijkheid de scheiding van de
chrominantiemodulatie in twee onafhankelijke kleurverschilspanningen
mogelijk.
Men kan betrekkelijk eenvoudige synchroondemodulatoren gebruiken,
wanneer met behulp van de draaggolf met faze sin a> t en cos a> t de beide
kleurverschilspanningen(Ur— Uy)'re.sp. {Ur— C7y)' worden teruggewonnen,
terwijl de kleurverschilspanning (Uq—Uy)' zou kunnen worden verkregen
door aan een derde synchroondemodulator de draaggolf met faze sin
(co t + 237°) toe te voeren.

I
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Overzicht

Het principe van elke matrixschakeling bestaat daarin, dat de kleurspanningen die de synchroondemodulatoren afgeven worden omgezet in de voor
de sturing van de driekleurenbeeldbuis benodigde kleurverschilspanningen
Ur— Uy, UQ—Uy en Ur— Uy. Het is hiervoor noodzakelijk dat in de
matrix de juiste amplitudeverhoudingen tussen de drie kleurverschilspan
ningen tot stand worden gebracht, onafhankelijk van de mate van verster
king. Op welke wijze dit kan worden gerealiseerd hangt af van de samenstel
ling van de kleurspanningen die door de synchroondemodulatoren aan de
matrix worden toegevoerd. De matrixschakeling kan dus niet onafhankelijk
worden opgezet maar vormt samen met de synchroondemodulator een een
heid. De meest overzichtelijke matrix verkrijgt men wanneer drie synchroon
demodulatoren werken met de demodulatie-assen (Ur—Uy)', (Ur—Uy)' en
(Uq—Uy)'. Wanneer slechts twee synchroondemodulatoren met als modulatie-assen(t/fl—Uy)'en(Ujg—Uy)' worden toegepast, moet de derde kleurverschilspanning Uq—Uy door middel van een matrix-schakeling worden
verkregen.
Wanneer twee demodulatorassen worden toegepast die niet overeen
komen met de (Ur— Uy)'- en (Ur— UyY-as, wordt het directe verband
tussen matrix en synchroondemodulator duidelijk. Beide deelschakelingen
vormen elektrisch een eenheid en kunnen niet onafhankelijk van elkaar
worden gezien.

X.l. Relatieve versterkingsfactoren
Elke matrixschakeling moet zo zijn gebouwd dat de uitgangsspanningen
overeenkomen met de drie kleurverschilspanningen Ur— Uy, Ug—Uyen
Uq— Uy, ongeacht de soort synchroon-demodulator die wordt toegepast.
Dit principe is in fig. X.l.1 weergegeven. Hieruit blijkt dat de driekleuren
beeldbuis aan de katoden wordt gestuurd met het luminantiesignaal — Uy
terwijl aan elk van de drie stuurroosters een van de kleurverschilspanningen
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wordt toegevoerd. De amplituden van deze drie kleurverschilspanningen
moeten overeenkomen met de spanningen die aan zenderzijde aan de uit
gang van de camera aanwezig zijn, dus met de ongereduceerde kleurver
schilspanningen. Dit betekent dat de amplitudeverhoudingen voor de kleur
verschilspanningen de volgende waarden moeten hebben:

Ur— Uy = + 0,70 Ur - 0,59 UG - 0,11 UB
UG- Uy = — 0,30 Ur + 0,41 UG - 0,11 UB
UB- UY= - 0,30 Ur - 0,59 UG + 0,89 UB

-uy

UR-Uy

Van
synchroon«
demodulator

R

G B

U6-üy

Matrix
UB-Uy

Driekleursnachaduwmoskerbul*

Fig. X. 1.1. Principe van de matrixomzetting van de signalen uit de synchroondemodulatoren in de kleurverschilspanningen Ur-Uy, Uq-Uy en Ub-UyDeze spanningsverhoudingen werden reeds in hoofdstuk III berekend.
De meest overzichtelijke vorm van een matrixschakeling wordt verkregen
wanneer de drie kleurverschilspanningen (Ur—Uy)', (UB—Uy)' en
(UG—Uy)' door drie aparte synchroondemodulatoren worden geleverd. In
dit geval dient de matrix alleen ter verkrijging van de juiste relatieve amplituden van de ongereduceerde kleurverschilspanningen voor de beeldbuis.
De waarden van de gewenste relatieve amplituden en daarmee dus de rela
tieve versterkingsfactoren komen overeen met de reciproque waarden van de

X.l ]
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reductiefactoren aan zenderzijde, en bedragen dus Ur—Uy — 1 : 0,88 =
= 1,14, UB-UY = 1 : 0,49 = 2,03 en UG-UY = 1 : 1,43 = 0,7.
In fig. X.l.2 wordt het principe van een matrix gegeven, die uit drie ver
sterkers bestaat met als relatieve versterkingsfactoren 1,14, 0,7 en 2,03,
waardoor de toegevoerde gereduceerde spanningen worden omgezet in de
voor de kleurenbeeldbuis noodzakelijke ongereduccerde signalen.
Bij sturing van de kleurenbeeldbuis met de kleurverschilspanningen moet als
eis worden gesteld dat behalve de wisselspanning ook de gelijkspannings
component wordt overgebracht, zoals dit ook geldt voor het helderheids-

u„-uY

U0-Uy

uB-u,

1
-IUR-UV>'

4

-<UG-UY>'

Fig. X.l,2. Principeschakeling van de matrix, waarin is aangegeven in welke verhouding
de drie kleurverschilspanningen dienen te worden versterkt.
signaal dat aan de katoden wordt toegevoerd. Men kan hiertoe de synchroondemodulator via de matrix gelijkstroom-koppelen met de kleurenbeeldbuis,
of men kan, indien geen gclijkspanningsverbinding bestaat, de gewenste gelijkspanningscomponent achteraf aan het rooster van de kleurenbeeldbuis
toevoeren.
Bij zwart/wit-ontvangers wordt bij afwezigheid van een galvanische ver
binding de gelijkspannings-component met behulp van niveaudioden her
steld. Bij kleurverschilsignalen kan in een dergelijk geval een „klem”schakeling aan de roosters van de kleurenbeeldbuis worden toegepast. Het
nulniveau van het kleurverschilsignaal is aanwezig gedurende de lijnsynchronisatie-impulsen aangezien dan geen kleurendraaggolfmodulatie aan
wezig is. Wanneer dit nulniveau door sleuteling met impulsen aan het
rooster van de kleurenbeeldbuis wordt vastgehouden is hiermee de over
dracht van de gelijkspanningscomponent verzekerd, onafhankelijk van de
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polariteit van de modulatie. In fig. X.l.3 zijn enkele voorbeelden gegeven
van verschuiving van het nulniveau door het ontbreken van de gemiddelde
gelijkspanningscomponent. Wanneer deze gelijkspanningscomponent niet
juist wordt overgebracht is in de figuur te zien, dat bijv, de amplitude van de
rode beeldinformatie kleiner wordt en dat de groene en blauwe stuurspanning gedurende de witte beeldinformatie extra sturing veroorzaken. Hier
door wordt rood niet volledig verzadigd weergegeven en bij wit treedt een
extra hoeveelheid cyaan op die aan zenderzijde niet aanwezig was.
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Verschuiving van de nulwaarde in hel signaal bij het ontbreken van de gelijk
spanningscomponent.

Voor het sleutelen van de „klem”-schakeling kan men lijn-terugslagimpulsen benutten, die echter zo smal dienen te zijn, dat ze alleen gedurende
de eerste helft van de uitsleuteltijd aanwezig zijn. Er bestaan verschillende
soorten ,,klem”-schakelingen, zowel met twee als met vier dioden, of ook
wel met buizen of transistoren. In fig. X.l.4 t/m X.l.6 zijn drie principes van
„klem”-schakelingen afgebeeld. De schakeling in fig. X.l.4 wordt hierna in
het kort toegelicht. Beide terugslagimpulsen die ten opzichte van elkaar in
tegenfaze zijn openen gelijktijdig de dioden. Aan de linker belastingsweerstand ontstaat een negatieve spanning en aan de rechter weer
stand een positieve spanning. Omdat hier sprake is van topgelijkrichting zijn

X.l]
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de dioden slechts kortstondig gedurende de terugslagimpulsen geleidend.
Gedurende deze tijd ligt de toegevoerde kleurverschilspanning met het nul
niveau aan de dioden, zodat steeds gedurende de terugslagimpulsen dit nul
niveau op de basispotentiaal van beide dioden wordt vastgehouden. Veran
dering van het nulniveau van de kleurverschilspanning wordt hierbij via de
dioden als verandering van de gelijkgerichte spanning aan beide weerstanden
uitgemiddeld. De tijdconstante van de gelijkrichterschakeling moet hierbij
de veranderingen van het nulniveau kunnen volgen en moet desondanks

Kleurverschilspanning

-—ii—r

---------------- ~’i
Kleurenbeeldbuls

4

4

nr

Terugslaglmpuls

Terugslaglmpuls

Fig. X.l.4. Principe van de tweediodenklemschakeling.

Spanning op
het voetpunt

U«

kleurverschilspanning

•—II——

Kleurenbeeldbuls

4

4

Ttrugslagimpuls

Terugslaglmputs

Fig. X.l.5. Principe van de vier-diodenklemschakeling.

U=

Spanning op
hetvoetpunt

gedurende de uitsleuteling topgelijkrichting mogelijk maken. Beide eisen
kunnen zeer goed met een vierdiodenschakeling, zoals die in fig. X.l.5 isafgebeeld, worden gerealiseerd.
De schakeling wordt weinig toegepast in verband met het grotere aantal
onderdelen dat noodzakelijk is. Bij de schakeling van fig. X.l.6 wordt via
het stuurrooster van de drie buizen het nulniveau van de aan de anode toe
gevoerde kleurverschilspanning uitgesleuteld en vastgehouden.
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Bij de tot nu toe beschreven schakelingen wordt ervan uitgegaan, dat door
gecodeerde sturing van de kleurenbeeldbuis de totstandkoming van de kleur
spanningen Ur, Ug en Ub in de beeldbuis zelf plaats vindt. De kleurenbeeld
buis is dus een deel van de matrix. In principe kan de kleurenbeeldbuis
rechtstreeks met de kleurspanningen Ur, Ug en Ub worden gestuurd, zoals
dat in fig. X.l.7 is aangegeven. Wanneer bijv, door twee synchroondemoduKleurverschilspannlng

4

4
Terugstagimputs

------------- ~’i
Kleurenbeeldbuis

©
Fig. X.l.6. Klemschakeling met een elektronenbuis.
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Fig. X.l.7. Schakelprincipe bij sturing van de kleurenbceldbuis met de chrominantiespanningen Ur, Ug en Ublatoren de kleurverschilspanningen (Ur— Uy) en (Ur— Uy) worden geleverd
dan kunnen door optelling met het luminantiesignaal Uy in een tweetal
matrixschakelingen de kleurspanningen Ur resp. Ur worden verkregen en
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vervolgens kan in een derde matrix uit f/#—t/yen Ur— Uy
kleurverschilspanning Uq—Uy worden samengesteld, waarna hieruit de derde
kleurspanning Uq worden gevormd. Bij ontvangst van een kleursignaal
wordt dan de beeldbuis aan de drie katoden gestuurd met Ur, Uq en Ur,
terwijl bij zwart/wit-ontvangst aan de drie katoden het luminantiesignaal
—Uy wordt aangelegd. Het belangrijkste voordeel van deze schakeling is dat
de stuurspanning voor kleursignalen minstens een factor 2 kleiner kan zijn.
Het nadeel is echter dat een matrix van grotere nauwkeurigheid en duurdere
constructie noodzakelijk is, aangezien dan de drie matrixschakelingen alle
een bandbreedte van 5 MHz moeten hebben om de inhoud te kunnen door
geven van het helderheidssignaal, dat ingeval van kleurenontvangst mede
door Ur, Ur en Uq wordt gegeven. In de hiernavolgende tabel zijn de
diverse stuurspanningen aangegeven indien voor Uy = 100 V wordt aange
nomen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 1,2 X grotere stuur
spanning aan het rooster ten opzichte van de katode in verband met de
steilheidsverandering ten gevolge van de katodesturing.
Stuurspanning
bij UY = 100V
Ur-Uy
Ug Uy
Ub— Uy

Ur
Ug
Ub

G

R

C

+ 70
— 30
— 30
+ 100
0
0

70
-59
+ 30
+ 41
+ 30
-59
0
0
+ 100 + 100
o
+ 100

P

B

Ge

Max. stuur
spanning

+ 59
-41
+ 59
+ 100
0
+ 100

-11
-11
+ 89
0
0
+ 100

+11
+11
-89
+ 100
+ 100
0

140-1,2^ 170 V
82-1,2^ 100 V
178-1,2^215 V
100 V
100 V
100 V

X.2. Matrix voor het (Uq— Uy)-signaal

In de meeste ontvangers worden twee synchroondemodulatoren toegepast,
die de kleurverschilspanningen (Ur— Uy)' en (Ur— Uy)' afgeven. In dat
geval moet de derde kleurverschilspanning Uq—UydQOï een matrix worden
verkregen. Zoals in hoofdstuk III werd verklaard, kan de kleurverschilspan
ning Uq— Uy worden afgeleid uit de beide andere kleurverschilspanningen.
Het resultaat hiervan geeft de volgende formule:
(UG- Uy) = -0,51 (Ur- Uy) - 0,19 (UB-Uy)
Wanneer dus de ongereduceerde spanningen Ur— Uy en Ur— Uy ter be
schikking staan dan kan men door hiervan de hoeveelheden —0,51 resp.
—0,19 te nemen de spanning Uq— Uy verkrijgen. Dit is in fig. X.2.1 aan
gegeven.
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In de twee versterkertrappen met relatieve versterkingsfactoren van 1,14
resp. 2,03 worden uit —(Ur—Uy)' resp. —(Ur— Uy)' de ongereduceerde
waarden (Ur—Uy) resp. (Ur—Uy) verkregen. De derde versterkercombinatie vormt de matrix, waarin uit de hoeveelheden 0,51 (Ur—Uy) en
0,19 (Ur— Uy) het derde kleurverschilsignaal U<~,—Uy wordt verkregen.
Wanneer men een geringe wederzijdse overspraak tussen Ur—Uy en
Ur—Uy tolereert, kan in plaats van de dubbeltriode voor Uq—Uyeen en
kele buis worden gebruikt. Deze vereenvoudigde vorm is in fig. X.2.2
afgebeeld.
UR ~^Y

UG -Uy

UB-Uy

0

1,14

2,03

>,0
0,19

O.St

-WR-Uy)'

±

±

±

±

-(Ug-Uy)'

Fig. X.2.1. Matrixschakeling voor het omzetten van de synchroondemodulatorspanningen
(Ur-UyY en (Ub-UyY in de drie ongereduceerde kleurverschilspanningen.
UR-UV

ua-uy

U8-Uï

♦

2,03

■<UR-UY>'

-<ub'uy)'

Fig. X.2.2. Vereenvoudigde matrixschakeling ter verkrijging van de drie ongereduceerde
kleurverschilspanningen.
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X.3. Verband tussen synchroondemodulator en matrix

Wanneer men de synchroondemodulatie beschouwt aan de hand van de
modulatie-assen (Ur— Uy)', (Ur-- Uy)’ en(UG—Uy)’ dan kan men daaruit
op eenvoudige wijze de voor de matrixtrappen noodzakelijke versterkingsen optelfactoren afleiden. Aangezien de synchroondemodulator een te demoduleren signaal en de matrix een gedemoduleerd signaal verwerkt, lijkt op
het eerste gezicht geen direct verband aanwezig tussen beide schakelingen.
Toch zijn synchroondemodulator en matrix zeer nauw met elkaar verbon
den, zodat men beide schakelingen als één geheel moet zien. Dit houdt bijv,
in dat iedere fazeverandering in de synchroondemodulator een amplitudeverandering in de matrix tot gevolg heeft, terwijl omgekeerd een verandering
van de versterkings- of optel-factor in de matrix merkbaar zal zijn alsof een
fazeverandering in de synchroondemodulator heeft plaatsgevonden. Of
schoon dit onderlinge verband bij normale demodulatie via de (Ur—Uy)'en (Ub~ UyY-as en de daarop volgende toepassing van een eenvoudige
(Uq—I7y)-matrix van ondergeschikt belang is wordt hierna volledigheids
halve de koppeling tussen synchroondemodulator en matrix toegelicht.
Hiervoor wordt als voorbeeld de synchroondemodulatie volgens de I- en
(?-as uit de NTSC-norm gebruikt.
‘W
uF-»intoi*r)

COS Löt

CO

UJ
co»(a)t+33°)

zua

sin(wt*33°)

I

\
33°'

I

Uj-5in33°

i
sin cot

Uq-cos 33°

<uG-u¥>’
sln(u>t.237°)

Fig. X.3.1. Verband tussen de kleurverschilspanningen (.Ug-Uy),
(Ug-Uy), (Ub-Uy) en Ui en Uq.
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In fig. X.3.1 is aangegeven, dat een bepaald chrominantiesignaal Up sin
(co t + <p) kan bestaan uit de beide modulatiecomponenten (Up—UY)' en
(Ug—Uy)', maar ook (anders beschouwd) uit de componenten Ui en Uq.
Wanneer men de eventueel verschillende modulatiebandbreedte voor ieder
van deze componenten buiten beschouwing laat, maakt het niets uit welk
modulatie-assenpaar door de zender voor de kwadratuurmodulatie wordt
gebruikt. Er bestaat geen enkele mogelijkheid om achteraf in het chromi
nantiesignaal C/y vast te stellen via welke assen de zender de kleurinformatie
heeft gemoduleerd. Dit houdt in dat aan zenderzijde inderdaad op willekeu
rige assen uit de kleurencirkel kan worden gemoduleerd, waarbij als enige
voorwaarde geldt dat beide assen loodrecht op elkaar staan.
Uit fig. X.3.1 blijkt dat beide assenstelsels in elkaar kunnen worden omge
zet. Hieruit ontstaat volgend resultaat:

Uq cos 33° —
Ui sin 33°
(UB- UyY =
Ug— UY = 2,03 Uq cos 33° - 2,03 Ui sin 33°
Ub-Uy^\,1 Uq-\,\
Ui

(uR-ury =: 1
UR-Uy - 1,14
Uy— Uy = 0,62

U/ cos 33°
Uq sin 33° +
Uq sin 33° + U4 C7/ cos 33°
Uq + 0,96
U,

(UG-uYy =

U/ cos 66°
Uq sin 66° —
UG- UY=— 0,7 Uq sin 66° - 0,7 U/ cos 66°
Uc- UY - - 0,64 Uq
— 0,28 Ui

Volgens deze opstelling kunnen absolute matrixgrootheden die If-spanningen voorstellen uit een assenkruis worden afgeleid, waarin de modulatiesignalen als vectoriële grootheden zijn aangegeven. In het grensgeval kunnen
de matrixwaarden zelfs gelijkspanningen voorstellen. Hieruit volgt dat er
een direct verband bestaat tussen de wisselspanningswaarde uit de synchroondemodulator en de If-spanning in de matrix. Deze relatie is schematisch in
fig. 3.2 aangegeven. In de eerste plaats is in een blokschema de synchroondemodulatie en de matrix-werking voorgesteld. Het chrominantiesignaal Up
sin (co t 4- <p) wordt in twee synchroondemodulatoren in If-spanningen om
gezet. Wanneer de toegevoerde draaggolfspanning de faze Ut cos co t resp.
U-y sin co t heeft, ontstaat als If-spanning Uysin <p resp. Uycos <p, die als U/
resp. Ug aan de daarop volgende matrix worden toegevoerd. In deze matrix
kan nu uit Uj en Ug de gewenste matrixspanning Up worden verkregen.
Wanneer deze omzetting in een fazediagram wordt aangegeven blijkt dat in
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eerste instantie de synchroondemodulator door Up cos co t een kleursignaal
(//•sin 9? levert en de draaggolfspanning t/y-sin co t een kleursignaal Upcos <p.
Hieruit volgt dat ten aanzien van de wisselstroomcomponenten in de synchroondemodulator de chrominantiespanning Up sin (co t + rp) bestaat uit
Synchroondemodulator

Matrix
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I
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I

I
I
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I
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I

I
I
I
I
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Up-cosFCUg

Up-sin(tüU?) = (Up-cos?) • sinoit

♦ (Up-sin?) - cos ut

UF

b-UB

1
1

b-u6
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Uy-sinut

UF=.UA.b-UB
i s sint
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Fig. X.3.2. Verband tussen het fazegedrag van de synchroondemodulatoren en de amplituden van de kleurverschilspanningen aan de uitgang van de matrix.

de modulatiecomponenten (Up cos <p) sin co r en (Up sin <p) sin co t. De
vectorsom van beide modulatiecomponenten is dus de chrominantiespan
ning
sin (co r + <p). Elke fazeverandering in de synchroondemodulator
heeft dus een amplitudeverandering van de uitgangssignalen Ua en Up tot
gevolg. De synchroondemodulatie is dus recht evenredig met de fazehoek
<p, die bepaald wordt door de keuze van de demodulatie-assen.
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In de matrix moet nu uit de If-uitgangsspanningen UA en Ug van de
synchroondemodulatoren de gewenste kleurspanning UF worden verkregen,
door beide signalen in de juiste amplitudeverhouding op te tellen. Voor
UF geldt: UF = a • UA + b • UB.
In fig. X.3.2 is te zien dat de factoren a en b overeenkomen met de grootte
van sin <p resp. cos <p. Voor de matrixspanningen UA en Ug gelden dus ten
behoeve van het optellen van de If-spanningen dezelfde getalwaarden in
amplitude als voor de modulatiecomponenten in de synchroondemodula
toren de waarden voor cos <p en sin p. Worden voor de synchroondemodulatie bijv, assen gekozen met een grotere hoek <p, dan wordt de component
UA eveneens met sin <p groter, terwijl Ug met cos <p kleiner wordt. In de
matrix moeten dan eveneens de factoren a en b dienovereenkomstig groter
resp. kleiner worden gekozen. Aangezien de factoren a en b de verhoudingen
zijn van de spanningsdeler in de matrix zal het duidelijk zijn dat weerstands
veranderingen in de matrix even grote invloed op de kleurweergave hebben
als dienovereenkomstige fazefouten in de demodulator.
Bij de hier beschreven principes van koppeling tussen matrix en synchroondemodulator werden de reductiefactoren in het zendersignaal, die eveneens
in de matrix moeten worden gecompenseerd, buiten beschouwing gelaten.
UR-Uy
90°

.Uj
(UR-UY>‘-1.14

!Ug-Uy)'■ 2.03

\UB-Uy

;uG-Uy)' ■ 0,7

Fig. X.3.3. Signaalwaarden in de matrix bij het omzetten van de kleurverschilsignalen
Ui en Uq in Ur-Uy, Ug~Uy en Ur-Uy-
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In fig. X.3.3 is nogmaals in een fazediagram aangegeven welke matrixwaarden ontstaan bij demodulatie langs de U/ -en Uq-sls. Voor de (Ur— Uy)-,
(Ur—C/y)-en(t/G— Ü'yj-as werden de ongereduceerde amplituden gekozen,
zodat de factoren 1,14, 2,03 en 0,7 in de omzetting zijn begrepen. Langs
grafische weg worden dus in dit diagram dezelfde waarden verkregen die
aan het begin van deze paragraaf uit berekeningen ontstonden. Aangezien
de matrixfactoren dezelfde waarde hebben als de waarden voor sin <p en cos
<p van de modulatiespanningen kan men wisselspanningen van ca. 4,43 MHz
en If-spanningen in eenzelfde diagram voorstellen.
In fig. X.3.4 is tot slot nog een voorbeeld gegeven van een matrixschakeling voor l- en 0-demodulatie. In plaats van de modulatie-assen die aan
zenderzijde worden bepaald, kunnen aan ontvangerzijde zelfs demodulatieassen worden gekozen die niet loodrecht op elkaar staan. Door de spanningsdelerfactoren in de matrix wordt ook hier rekening gehouden met de
positie van de demodulatie-assen. Daar de onderlinge samenhang hier nog
ingewikkelder is en bovendien beïnvloed wordt door de wijze waarop de
kleurenbeeldbuis wordt gestuurd, wordt in dit boek op deze methode niet
verder ingegaan.

Samenvatting
De taak van de matrix is in de eerste plaats het corrigeren van de reductie
factoren die aan zenderzijde op het chrominantiesignaal zijn toegepast, ten
einde te bewerkstelligen dat de kleurverschilspanningen Ur—Uy, Ur—Uy
en Uq—Uy de juiste grootte hebben om de kleurenbeeldbuis te sturen.
Wanneer twee synchroondemodulatoren worden toegepast met als demodu
latie-assen (UR—Uy)'en (C/fi—t/y)' moet in een matrixschakeling de derde
kleurverschilspanning Uq— Uy worden samengesteld. Aan de hand van
U{- en t/g-demodulatie volgens de Amerikaanse NTSC-norm kan worden
aangetoond dat er een vast verband bestaat tussen matrix en synchroondemodulator. Iedere fazeverandering in de synchroondemodulator uit zich
als een amplitude verandering in de matrix, terwijl omgekeerd een verande
ring van de versterking of spanningsdeling in de matrix een relatieve faze
verandering in de synchroondemodulator tot gevolg heeft. Matrix- en syn
chroondemodulator vormen dus elektrisch gezien een eenheid. In eenvectordiagram kunnen dus de wisselspanningscomponenten van de synchroon
demodulator tesamen met de If-spanningen van de matrix worden aan
gegeven.
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♦ 0,64

^UQ
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-0,62

UR-Uy

Ug-Uy

^3= jQz
1.0
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-0,96

Fig. X.3.4. Matrixschakeling voor I- en 0-signalen.
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HOOFDSTUK XI

GEHEUGENSCHAKELING VOOR HET
CHROMINANTIESIGNAAL

Overzicht

Om kleurtintfouten te vermijden, die door eventuele fazefouten bij kwadra
tuurmodulatie ontstaan, kan men het chrominantiesignaal om de U-modulatie-as spiegelen. Om dit te bereiken wordt aan zenderzijde de K-modulatie-as lijnfrequent omgepoold. In plaats van fazefouten ontstaan dan in de
ontvanger verzadigingsfouten, die echter minder hinderlijk zijn.
De eenvoudigste compensatie van de fazefouten kan door de traagheid
van het oog worden verkregen. Wanneer men echter op elektrische wijze
fazefouten wil compenseren, moet een vertragingslijn als geheugenschakeling worden toegepast. Hiertoe kunnen bijv, ultrasone vertragingslijnen
worden gebruikt. In de hierna beschreven optelling van het directe en het
vertraagde chrominantiesignaal vindt een splitsing plaats in U- en Vmodulatiecomponenten. Door de synchroonde modulatieontstaat een ge
middelde waarde, waardoor fazefouten in verzadigingsfouten worden omge
zet.
Wanneer bij de overdracht begrenzing van één enkele zij band optreedt,
ontstaan kwadratuurfouten, die als kleuroverspraak merkbaar zijn. De lijn
frequent ompoling van de K-as aan zenderzijde komt overeen met een ompoling van de K-zij banden van het modulatieprodukt. Na het tot stand
komen van een elektrische gemiddelde waarde in de ontvanger zijn dus alle
kwadratuurcomponenten verdwenen, zodat ook bij begrenzing aan één
zijde van de band steeds dubbelzijbandoverdracht wordt gesimuleerd.

XI.1. Principe van compensatie van fazefouten
Bij kwadratuurmodulatie van de kleurendraaggolf komt de relatieve am
plitude van het chrominantiesignaal overeen met de verzadiging en de fazehoek van het chrominantiesignaal met de kleurtint. In fig. XI. 1.1 is een
kwadratuurgemoduleerd chrominantiesignaal aangegeven voor de comple
mentaire kleuren geel en magenta. De kleur geel heeft hierbij een fazehoek
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van 167° ten opzichte van de I7-as en de kleur magenta een fazehoek van
61°, Deze fazehoeken die bepalend zijn voor de kleurtint worden gedefi
nieerd als het relatieve verschil tussen de burst en het chrominantiesignaal.
Deze door de zender uitgezonden burst bepaalt in de ontvanger de faze van
de synchroondemodulatorassen en is dus maatstaf voor de referentiefaze 0°.
Wanneer tussen de chrominantiemodulator aan zenderzijde en de demodu
lator in de ontvanger tussen burst en chrominantiesignaal een faze-afwij king
optreedt dan ontstaan kleurtintfouten. Deze faze-afwij kingcn kunnen ont
staan door modulatie, niet-lineaire karakteristieken, versterkingsfouten,
zijbandfouten door asymmetrische doorlaatkrommen, registratie op mag90°

90°

P

Geot
\ 122°

Ge

167°

0° Uu

Ï8Ó°"

Burst

a)

sinuut

180°

Bvrst
(4S°Faze-toul)

sin wt

b)

Fig. XI.1.1. Kleurtintwijzigingen zoals die bij kwadratuurmodulatie ontstaan ten gevolge
van fazefouten.

netische band enz. In fig. XI.1.Ibis bijv, aangenomen, dat tussen burst en
chrominantiesignaal een fazefout van 45° is ontstaan. Hierbij is het niet van
belang of nu de burst een fazefout heeft van 45° of dat het chrominantie
signaal een afwijking heeft van—45°, aangezien het steeds gaat om de faze
hoek tussen burst en chrominantiesignaal. De gele kleur wordt nu dus in de
ontvanger niet weergegeven met 167° maar met 122°, dus als een meer naar
rood verschoven kleur, en magenta wordt in plaats van 61° een sterk naar
blauw verschoven kleur op 16°. Wanneer voor alle kleuren dezelfde fazeverschuiving ten opzichte van de burst aanwezig is dan kan deze fazefout
in de ontvanger op betrekkelijk eenvoudige wijze door een kleurtintregelaar
worden gecorrigeerd. Hebben de kleuren onderling echter verschillende faze
fouten, dus is er sprake van zogenaamde differentiële fazefouten of van
kwadratuurfouten door asymmetrische begrenzing van de doorlaatkromme,
dan kunnen deze fouten in de kleurenontvanger niet meer op eenvoudige
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wijze te niet worden gedaan. In dit geval moeten de fazefouten door de inte
grerende werking van het oog of door uitmiddeling op elektrische wijze ge
compenseerd worden. Om dit te bereiken wordt bij de PAL-kleurendraaggolfmodulatie de K-modulatie-as aan zenderzijde omgeschakeld. Men ver
krijgt hierdoor in de ontvanger in opeenvolgende lijnen een kleursignaal dat
ten opzichte van het oorspronkelijke signaal om de andere lijn om de
l/-modulatie-as gespiegeld is. Er ontstaan dan gespiegelde complementaire
kleuren, die mede bepaald worden door de faze-afwijkingen en die optisch of
elektrisch gecompenseerd worden. In ieder geval is bij dit proces de voor
waarde, dat men uit twee in de tijd opeenvolgende lijnen de gemiddelde

90° Uv

COS Uit

P
/p*

//
Ujn

1,3,5,7...

Ge 167°

Lijn (2n-1).2n

G.
0° Uu

ieo°

ÏBÖ»

sinejt

G«' 193°

Lijn 2,4.6,8-.

a)

b)

Fig. XI. 1.2. Terugwinning van de chrominantiespanning bij PAL-demodulatie door
spiegeling langs de t/-as.
waarde vormt, zodat voor de oplossing van de kleuren in verticale richting
slechts de halve definitie verkregen wordt. Daar echter de kleurdefinitie in
horizontale richting eveneens aanzienlijk kleiner is dan die van de helderheidsinformatie valt deze beperking in de praktijk niet op. Voor de kleuren
geel en magenta is in tig. XI. 1.2a aangegeven wat het resultaat voor het
kleursignaal is van de omschakeling aan zenderzijde van de K-modulatie-as.
In de oneven lijnen (2n—1) wordt aan zenderzijde langs de + K-as gemodu
leerd en in de even lijnen (2 «) langs de —K-as, terwijl de t7-as constant
blijft. Dit betekent dat het chrominantiesignaal om de t/-as wordt gespie
geld. Aangezien de chrominantiemodulatie voor de oneven lijnen overeen-
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komt m et de kwadratuurmodulatie volgens de NTSC-norm wordt als ondersch eid t.o.v. de even lijnen de oneven lijn de NTSC-lijn en de even lijn de
PAL-lijn genoemd. Heeft de kleur geel gedurende de NTSC-lijn de fazehoek
167° (180°—13°) dan is de faze gedurende de PAL-lijn 193° (180° + 13°).
Voor magenta wordt dit resp. 61° (0° + 61°) en 299° (360°—61°). Wordt in
de ontvanger gedurende de PAL-lijn het K-signaal, dus de detectie-as van de
K-synchroondemodulator omgepoold, dan gaat de PAL-lijn weer over in een
NTSC-lijn, die met de voorafgaande NTSC-lijn samenvalt. Dit is in fig.
XL 1.2b afgebeeld.
Wanneer nu een fazefout aanwezig is ontstaan kleursignalen zoals die in
fig. XI.1.3 (blz. 244) zijn getekend. Als voorbeeld wordt de kleur magenta
aangegeven met een negatieve fazefout a. De fazefout a treedt zowel gedu
rende de NTSC-lijn als gedurende de PAL-lijn op, zodat beide kleurvectoren
een hoek a linksom gedraaid zijn. De PAL-kleuren vector Pa' die ontstaan
is door de optredende faze-afwijking wordt in de ontvanger door ompolen
van de V-component om de (7-as gespiegeld. Wanneer vervolgens optisch
of elektrisch de gemiddelde waarde uit de NTSC-lijn en de gespiegelde PALlijn wordt verkregen ontstaat de originele kleur met alleen een verminderde
amplitude. Dit resulteert in een vermindering van de verzadiging. De ver-

Fig. XI.1.4. Vorming van de gemiddelde signaalwaarden van de chrominantiespanningen
geel en purper bij een fazefout van 45°.
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zadigingsfout is daarbij evenredig met cos a van de fazefout. Door omscha
keling van de F-modulatie-as kan in de ontvanger de oorspronkelijke kleurtintfout a worden omgezet in een verzadigingsfout cos a, welke laatste op
tisch veel minder storend werkt dan de oorspronkelijke kleurtintfout. Bij een
fazefout van 45° treedt een verzadigingsfout op van 30%. Dit is voor de
kleuren geel en magenta in fig. XI. 1.4 aangegeven.
Wanneer in de ontvanger de demodulatie-as van de K-synchroondemodulator lijn na lijn wordt omgepoold dan kan visuele integratie van de ge
spiegelde kleurtintfouten worden verkregen. Dit is in fig. XI. 1.5 (blz. 244)
weergegeven. De gele kleur met de fazefout —45° geeft gedurende de
NTSC-lijn een overwegend rode kleur en gedurende de gespiegelde PAL-lijn
een overwegend groene kleur. Het oog integreert beide in de tijd opeen
volgende lijnen (rood + groen) tot een gele lijn. Dit systeem wordt wel
PALS („simple PAL”) genoemd. In fig. XI.1.6 (blz. 261) is het optisch resul
taat voor verschillende systemen afgebeeld van een signaal waarin fazefouten aanwezig zijn.

XI.2. De werking van de vertragingslijn en de vorming van de gemiddelde
waarde

De mogelijkheid om kleurtintfouten door de integrerende werking van het
oog te compenseren, zoals dit in de voorgaande paragraaf is beschreven,
werkt alleen voor kleinere fazefouten bevredigend, aangezien bij grotere
fazefouten een storend lijnenpatroon zichtbaar wordt. Daarom is men over
gegaan tot uitmiddeling op elektrische wijze. Hiervoor is het echter nood
zakelijk een van de op te tellen kleurinformaties (NTSC- en PAL-lijn) vast
te houden, dus een tijdsvertraging van 64 us te doen ondergaan. Deze tijds
vertraging kan worden verkregen d.m.v. een zgn. vertragingslijn. Aan de
hand van een eenvoudig RC-netwerk wordt eerst aangetoond dat er een
direct verband bestaat tussen de frequentie (co), de fazehoek (<p) en de tijd (r).
In fig. XI.2.1 is een RC-netwerk weergegeven dat voor de aangeduide
sinusvormige trilling Up zodanig is gekozen dat de ohmse en capacitieve
weerstand even groot zijn. Hierdoor ontstaat tussen in- en uitgangsspanning
een fazeverschuiving van 45°, waarbij de uitgangsspanning na-ijlt op de
ingangsspanning. In een coördinatenstelsel ziet men dat deze hoek a met de
booghoek co t overeenkomt, dus met 2 n t/T. De tijd t is dus gelijk aan a/cu.
Wanneer de nuldoorgangen van beide spanningen worden vergeleken blijkt
dat tussen beide een fazeverschuiving a aanwezig is, ofwel een tijdverschil t.
Wanneer men in- en uitgangsspanning zodanig wil optellen, dat de ampli-
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tuden met elkaar overeenkomen dan moeten beide signalen tezelfdertijd
aanwezig zijn, d.w.z. dat het ingangssignaal eveneens met dezelfde tijd t
moet worden vertraagd. Wanneer er sprake is van een vertragingstijd, ge
bruikt men hiervoor de aanduiding r. In het voorbeeld van fig. XI.2.1 wordt
buiten beschouwing gelaten dat tegelijk met de fazedraaiing een amplitudeverandering optreedt; het is de bedoeling dat alleen het verband tussen
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Fig. XI.2.1. Definitie van het begrip „looptijd" bij sinus- en rechthoekspanningen.
fazehoek en looptijd wordt toegelicht, aangezien amplitudevariaties door
regeling van de versterking kunnen worden gecompenseerd. Volledigheids
halve is tevens in fig. XI.2.1 aangegeven hoe de vertragingstijd t bij een
rechthoeksignaal wordt gedefinieerd. Hier dient het midden van de flanken
voor beide signalen samen te vallen.
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Aangezien één enkele RC-combinatie maximaal 90° fazeverschuiving
geeft, is de vertragingstijd hiervan beperkt, terwijl bovendien fazehoek en
vertragingstijd frequentie-afhankelijk zijn. Wanneer men een breder frequentiegebied met een constante looptijd wil vertragen, moeten frequentieonafhankelijke looptijdnetwerken worden gebruikt. Hoe deze uit een een
voudig RC-netwerk voortvloeien wordt aangegeven in fig. XI.2.2

T1

*2
O

iUF

ÜF

I

UFT

<

o—

1
T 2 VTF 2 l

-v

Ra = Z

=T=

Z = V L/C ’

Fig. XT.2.2. Opbouw van een looptijdnetwerk.

Wanneer meerdere RC-combinaties achter elkaar worden geschakeld ont
staat een RC-ketting waarin per RC-netwerk verdere fazedraaiing en dus
vertraging optreedt. Om nu de amplitude- en frequentie-afhankelijkheid te
beperken gebruikt men LC-netwerken in plaats van RC-netwerken. Wan
neer verliesvrije spoelen en condensatoren worden gebruikt treden geen
amplitudeverliezen op en kan theoretisch door een passend aantal LCelementen iedere gewenste vertragingstijd r worden verkregen. Wanneer
men er bovendien voor zorgt dat de vertragingslijn zo gedimensioneerd
wordt dat in- en uitgang worden afgesloten met de voor de lijn karakteris
tieke golfweerstand Z = VL/C, gedraagt de vertragingslijn zich als een
ohmse weerstand en wordt de looptijd frequentie-onafhankelijk. In plaats
van LC-netwerken kan men ook een kabel als vertragingslijn gebruiken,
aangezien iedere kabel kan worden voorgesteld als een aaneenschakeling
van oneindig veel kleine zelfinducties en capaciteiten. In de praktijk kan een
dergelijke kabel bijv, worden gebruikt om het looptijdverschil van 0,8 p.s
tussen het helderheids- en het chrominantiesignaal op te heffen. Daar het
aantal schijnbare LC-combinaties in de kabel evenredig is met de lengte 1
van de kabel vormt deze lengte een maat voor de looptijd r.
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Terwijl men voor kleine looptijden, zoals 0,8 ps nog kabel kan gebruiken
(lengte ca. 30 cm) worden bij een looptijd van 64 ps voor toepassing in
ontvangers de kabelafmetingen veel te groot. Een oplossing hiervoor kan
gevonden worden in het gebruik van ultrasone vertragingslijnen. Het
principe hiervan is in fig. XI.2.3 getekend. Aan de uiteinden van een staaf
Uttrason* trilling
Gtasstaa^ ƒ4,43 MHz
UFT

“F

't'~64ps

PI»20-»l«ktrlsch «Itmint

ZZI uFr

urEZ
— ■ ■

- —------ Th = 64 ps -----------------------

WW
■*--------------------- 63,944 ps

-- ------------------ *1

----- 64,056 ps

|
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I

Fig. XI.2.3. „Ultrasone” vertragingslijnen voor grotere looptijdvertragingen.

van speciaal glas zijn twee piëzo-elektrische elementen gesoldeerd. Het
chrominantiesignaal C/yr wordt in het ingangselement in een ultrasone
trilling omgezet, die de glazen staaf doorloopt endoor hetuitgangselement
weer tot een elektrisch chrominantiesignaal wordt teruggebracht. Aangezien
na solderen de lengte van de glazen staaf niet meer kan worden gewijzigd is
het in dit geval moeilijk om de juiste looptijd te verkrijgen. Daarom is in de
meeste gevallen nog een aparte fijnregeling nodig. Veel gunstiger is de
volgende constructie, waarbij de elementen beide aan één zijde van de
glazen staaf worden bevestigd terwijl aan de andere zijde de ultrasone golf
gereflecteerd wordt.
Men kan nu na het solderen van de elementen de glazen staaf tijdens
bedrijf op exacte lengte slijpen. Aangezien de kleurendraaggolf-frequentie
het 283,75-voud van de lijnfrequentie is, mag de vertragingstijd r niet
precies 64 ps zijn, daar alleen signalen met dezelfde faze mogen worden op
geteld om een juiste amplitude-verhouding te verkrijgen. In fig. XI.2.3 is te
zien dat een lijntijd van 64 ps overeenkomt met 283,75 kleurendraaggolfperioden.
Wanneer de vertragingslijn zou worden ingesteld op r = 64 ps dan zouden
de directe en de indirecte (vertraagde) kleurinformatie niet met de juiste
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faze worden opgeteld. De PAL-vertragingslijn moet dus ofwel op het 284voudige van de hulpdraaggolfperiode worden ingesteld (64,056 ps) ofwel
op het 283,5-voud (63,944 ps). In het laatste geval kan door ompolen (wat
overeenkomt met een fazedraaiing van 180°) de faze van het oorspronkelijke
signaal worden bereikt.
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Fig. XI.2.4. Optelschakeling met vertragingslijn ter splitsing van het chrominantiesignaal
t/rin de beide modulatiecomponenten Ua en Uv.
In fig. XI.2.4 is het blokschema getekend van de optelling van het directe
en het vertraagde signaal. Het chrominantiesignaal bevat afwisselend de
kleurinformatie Up van de NTSC-lijn en Up' van de PAL-lijn. Hierbij is
{/ƒ• = Uy + Uy en Up' = Uy — Uy. Het directe signaal wordt eenmaal
opgeteld bij het positieve, vertraagde signaal en eenmaal bij het negatieve,
vertraagde signaal. Optelling van het directe en het positieve vertraagde
signaal levert zowel in geval van een NTSC-lijn als van een PAL-lijn de
I/ycomponent. De andere optelschakeling, waarin het directe en negatief,
vertraagde signaal worden opgeteld, levert de {/{/-component met wisselende
polariteit. Beide optelschakelingen splitsen dus het chrominantiesignaal Up
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in twee modulatiecomponenten. Deze componenten ontstaan alleen, wan
neer signalen zonder fazefouten aanwezig zijn. In andere gevallen ondergaan
ook de U- en K-signalen een fazedraaiing en bevatten dus nog een kwadratuurcomponent. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
In fig. XI.2.5 worden de spanningen aan in- en uitgang van beide optel-
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Fig. XI.2.5. Vectoroptelling van het directe en het vertraagde chrominanticsignaal in de
beide optelschakelingen.

schakelingen in enige vectordiagrammen weergegeven. Als voorbeeld is
hiervoor de chrominantievector voor magenta gekozen. In de optelschakeling I wordt het directe signaal P resp. P' opgeteld bij het vertraagde signaal
resp. — PT'. Dit resulteert voor de NTSC-lijn in de {/^-component en voor de
PAL-lijn in de —Uy -component. De optelschakeling II levert gedurende de
NTSC-lijnP + PT' = U(jen gedurende dePAL-lijneveneensP' + Pr = Vy
In de figuur is tevens het diagram afgebeeld waarin Uy weer wordt om
geschakeld, zodat dan uit de U- en K-component weer het chrominantiesignaal Up wordt verkregen.
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XI.3. Het vrij van fazefouten terugwinnen van de kleurverschilspanningen

Door de lijnfrequente ompoling van de K-modulatie-as is het mogelijk even
tueel optredende kleurtintfouten bij kwadratuurmodulatie om te zetten in
minder storende verzadigingsfouten. In de NTSC-lijn wordt gemoduleerd
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Fig. XI.3.1. Drie manieren waarop de t/p-modulatiecomponent aan zenderzijde lijnfrequent kan worden omgeschakeld.
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met + Uy en in de PAL-lijn met —Uy. Hiervoor bestaan aan zenderzijde
drie principieel van elkaar verschillende schakelingen en overeenkomstig
daarmee ook drie verschillende mogelijkheden om aan ontvangerzijde weer
het omgekeerde te bewerkstelligen, d.w.z. de t/jz-component weer terug te
schakelen. In fig. XI.3.1 zijn de drie mogelijkheden tot omschakeling aan
zenderzijde als blokschema getekend.
Zoals in hoofdstuk V uitvoerig is toegelicht ontstaat aan de uitgang van de
dubbelbalansmodulator bij toevoeren van een draaggolf met faze cos co t
een modulatieproduct dat eveneens de faze cos a> t heeft. Wordt een modulatiespanning —Uy toegevoerd dan ontstaat een modulatieproduct met faze
— cos co t. Wordt de modulatiespanning Uy omgepoold, dan ontstaat dus in
hel chrominantiesignaal Up een omgepooldc modulatiecomponent Upy
(fig. XI.3.1.a).
Hetzelfde resultaat krijgt men echter ook indien de aan de dubbelbalans
modulator toegevoerde draaggolfspanning wordt omgepoold (fig. XI.3.1b).
Een positieve draaggolf geeft een positief modulatieprodukt en een negatieve
draaggolf een negatief modulatieprodukt. Als derde mogelijkheid kan aan de
uitgang van de dubbelbalansmodulator het verkregen modulatieprodukt
zelf worden omgepoold.
De drie genoemde mogelijkheden zijn in principe identiek. Hoe in de
praktijk de ompoling plaatsvindt hangt af van de meest eenvoudige en bedrijfszekere uitvoeringsvorm van de schakeling. Tot nu toe blijkt aan zender
zijde de ompoling van de toegevoerde draaggolf de meest geschikte te zijn
(fig. 3.1.b).
Men kan, evenals aan zenderzijde, in de ontvanger drie principieel ver
schillende methoden tot omschakeling van de f7/z(z-modulatiecomponent bij
het terugwinnen van de kleurinformatie toepassen. Dit is aangegeven in de
blokschema’s van fig. XI.3.2. Men kan ten eerste de gedemoduleerde modu
latiecomponent t/jzaan de uitgang van de synchroondemodulator ompolen
(fig. XI.3.2a); ten tweede kan de faze cos a> t van de aan de synchroondemo
dulator toegevoerde draaggolf worden omgeschakeld (fig. XI.3.2b); ten
derde kan men de polariteit van de modulatiecomponent Upy vóór het toe
voeren aan de synchroondemodulator veranderen (fig. XI.3.2c). Ook hier
zijn alle drie mogelijkheden weer identiek en is de praktisch toegepaste
methode afhankelijk van de eenvoud en bedrijfszekerheid van de toegepaste
schakelingen. In de ontvanger kan omschakeling van de kleurendraaggolf of
ompoling van de modulatiecomponent Upy het best verwezenlijkt worden.
Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld aangegeven hoe eventueel
aanwezige fazefouten door optelschakelingen en de daarop volgende synchroondemodulatic worden omgezet in daarmee overeenkomende verzadi-
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gingsfouten. Ofschoon deze voorstellingswijze niet erg overzichtelijk is, kan
daarmee toch worden vastgesteld welke invloeden een juiste compensatie
kunnen verstoren en juist dit feit is bij de instelling van de ontvangerschakelingen en bij eventueel storingzoeken zeer belangrijk. In fig. XI.3.3 is hiertoe
het blokschema van het gehele circuit voor compensatie van fazefouten
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Fig. XI.3.2. Drie omschakelmogelükheden van de Uv-modulatiecomponent in de ont
vanger.
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getekend. Hieruit blijkt dat een vertragingslijn (met beide optelschakelingen
en een faze-omkeertrap), een schakelaar voor de I/jz-modulatiecomponent
en beide synchroondemodulatoren noodzakelijk zijn. Wanneer een fazefout
a aanwezig is dan heeft de kleurinformatie Up in de NTSC-lijn en dezelfde
informatie Up' in de PAL-lijn dezelfde relatieve faze-afwijkingen. In de
0°
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Fig. XI.3.3. Schakeling van de vertragingslijn met twee synchroondemodulatoren voor
het fazezuiver terugwinnen van het chrominantiesignaal.
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Fig. XI.3.4. Vectordiagram van een chrominantiespanning met faze-afwijking in de beide
optelschakelingen.
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twee optelschakelingen komen de U- en k'-modulatiecomponenten tot stand,
die echter in dit geval dezelfde fazefouten Upua en Upya hebben ondergaan.
Dit is in fig. XI.3.4 getekend.
Aangezien beide kleurinformaties Upen Up met dezelfde hoek a zijn ge
draaid moet ook de optelling van beide resulteren in een somspanning Upy
die eveneens met een hoek a is gedraaid. De C/-component ligt dus, in tegen
stelling met het oorspronkelijke signaal dat vrij is van fazefouten, niet meer
in faze met de C/-modulatie-as. De synchroondemodulator levert dus een
uitgangsspanning met kleinere amplitude. Deze amplitude is afhankelijk van
de fazefout en evenredig met cos a.
Hetzelfde geldt voor de f'-component Upy. Ook hier ontstaat na optelling
de somspanning Upya die de hoek a ten opzichte van de F-as is gedraaid.
De synchroondemodulator voor het Z-signaal levert dus eveneens een uit
gangsspanning die met cos a is afgenomen.
Aangezien beide somspanningen ieder uit twee componenten bestaan, nl.
het directe en het vertraagde signaal, kunnen bij synchroondemodulatie
beide componenten afzonderlijk worden beschouwd. Het voordeel hierbij
is, dat men nog duidelijker inziet, dat er sprake is van het bepalen van de
gemiddelde waarde en dat positieve en negatieve afwijkingen worden uitge
middeld, zodat slechts amplitudebeperking, dus afname van de verzadiging
overblijft. Dit is voor beide synchroondemodulatoren in fig. XI.3.5 aan
gegeven.
De chrominantiespanning Upa geeft in de C/-richting een grotere amplitude
AC/ en de chrominantiespanning Up^ levert een kleinere amplitude AC/'.
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Fig. XI.3.5. Vectordiagram van de fazezuivere terugwinning van het chrominantiesignaal
door middel van de elektrische gemiddelde waarde.
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De som van beide componenten is dus gelijk aan de somcomponent C/a =
AZ7—A(7'
n
, .
= 17 + ----- ------ die bij de lazefout a ontstaat. Bij synchroondemodulatie

langs de K-as ontstaat uit het //^-signaal een spanning die een AIZ kleinere
amplitude heeft en uit —Up^ een spanning met een amplitude die Ak'
AK'—AF
groter is. Als gemiddelde waarde ontstaat na optelling:
= V+
2
Het is dus duidelijk dat een grotere en kleinere amplitude in beide gevallen
worden uitgemiddeld. Worden beide componenten weer samengevoegd, dan
ontstaat de oorspronkelijke kleurenvector, waarbij de fazefout a volledig
wordt gecompenseerd en is omgezet in een verzadigingsfout die evenredig
is met cos a.
Wanneer men deze verzadigingsfout ook zou willen compenseren dan zou
de synchroondemodulatie afhankelijk van de fazefout moeten worden beïn
vloed. Zoals uit fig. XI.3.4 blijkt, zou de kleurinformatie Upy^ met volle
amplitude worden weergegeven, wanneer de synchroondemodulator voor
het {/-signaal werkzaam zou zijn langs de Up(ja-a.s en de synchroondemo
dulator voor het K-signaal langs de Upu^-zs. Dit zou in principe gerea
liseerd kunnen worden indien i.p.v. een kristaloscillator een meesleeposcillator voor het opwekken van de kleurendraaggolf in de ontvanger zou
worden gebruikt. Of de hiermee gepaard gaande hogere kosten lonend zijn
hangt hier, behalve van de bedrijfszekerheid, af van de grootte en het aantal
van de in de praktijk optredende fazefouten.

XI.4. Compensatie van kwadratuurfouten

Wanneer in het overdrachtstraject tot aan de synchroondemodulator in de
ontvanger voor het chrominantiesignaal een asymmetrische doorlaatkromme aanwezig is of op andere wijze het spectrum enkelzijband begrensd wordt,
zullen de hierdoor ontstane kwadratuurfouten door uitmiddeling m.b.v.
de vertragingslijn worden geëlimineerd en zal het oorspronkelijke signaal met
hoogstens iets geringere amplitude worden teruggewonnen. Kwadratuur
fouten ten gevolge van begrenzing van één der zijbanden ontstaan uiteraard
vooral bij de hoogste modulatiefrequenties, zodat deze fouten vooral zicht
baar zijn bij sprongovergangen in het beeld.
In fig. XI.4.1 is voor drie verschillende modulatiefrequenties f?a, X2b en
_QC aangegeven op welke wijze begrenzing van één der zijbanden tot het ont
staan van een kwadratuurcomponent voert. De hierbij aangenomen doorlaatkaraktertistiek heeft een zodanige vorm dat voor de modulatiefrequen-
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tie a van het chrominantiesignaal de kromme symmetrisch is, terwijl de
hogere frequentie
en
van de bovenzijband met kleinere amplitude
worden overgebracht. In het vectordiagram is te zien dat bij £?a de boven- en
onderzijband met dezelfde amplitude een som opleveren die in de richting
ligt van de kleurendraaggolf en i 100% Ao wordt.
I
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Fig. XI.4.1. Het ontstaan van een extra kwadratuurcomponent door eenzijdige bandbegrenzing.

Wanneer daarentegen de bovenzij band de halve amplitude heeft van de
onderzijband, zoals bij
dan treedt na optelling van beide zijbanden niet
alleen een component op in de draaggolfrichting maar bovendien een com
ponent die hiermee 90° is verschoven. Deze ongewenste bijdrage wordt
kwadratuurcomponent genoemd en zou bij synchroondemodulatie volledige
kleuroverspraak veroorzaken. In fig. XI.4.1 is de amplitude van
in de
draaggolfrichting 75% en die van de ongewenste kwadratuurcomponent
25 % van de normale amplitude, terwijl bij Ï2C beide componenten even groot,
dus 50% zijn geworden. Wanneer men het resultaat bekijkt van kwadratuuroverspreken na optelling in de vertragingslijnschakeling dan is in fig. XI.4.2
te zien, dat bij de hier gekozen faze de som van de zijbanden gedurende de
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NTSC-Iijn overeenkomt met de vector Sa en gedurende de PAL-lijn met de
vector Sa'. Door ompoling van de C7v-modulatiecomponent aan zenderzijde
worden de zijbanden van het gemoduleerde signaal eveneens in faze omge
poold. Bij de optelling van de zijbanden komt dit overeen met de ompoling
van het modulatieprodukt. Wanneer in de chrominantieschakeling met de
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Fig. XI.4.2. Spiegelen van de kwadratuurfouten door het ompolen van de zijbanden bij
PAL-modulatie.

vertragingslijn het directe en het vertraagde signaal worden opgeteld dan zal
na ompoling van de L/v-componenten na synchroondemodulatie alleen de
LZy-component worden verkregen. Men krijgt dus weer het oorspronkelijke
zendersignaal met alleen een iets kleinere amplitude. Dit resultaat komt
overeen met dat bij signalen waarin fazefouten aanwezig zijn. Men kan de
compensatie van kwadratuurcomponenten in de vertragingslijnschakeling
ook voorstellen door een signaal (zoals aanwezig in het voorbeeld van
fig. XI.4.2) en bestaande uit twee evengrote zijbanden met de amplitude
‘S'o — $u —

50% + 25%
—

j

j

/o

Deze uitmiddeling van de amplituden van de zijbanden leidt tot de ge
dachte om hieruit de doorlaatkromme te bepalen die voor het uiteindelijk
verkregen signaal geldt. Dit is in fig. Xl.4.3 afgebeeld.
Als extreem voorbeeld is voor het chrominantiesignaal volledige enkelzijband-overdracht gekozen. In de ontvanger is dus alleen de onderste zijband aanwezig. Gedurende de PAL-lijn wordt in de ontvanger door spiege-
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ling de bovenste zijband gesimuleerd. Wanneer beide doorlaatkarakteristieken worden samengevoegd, ontstaat een symmetrische doorlaatkromme
met een amplitude die door de uitmiddeling is gereduceerd. Door de
PAL-modulatietechniek wordt dus bij begrenzing van de doorlaatkarakteristiek dubbelzijband-overdracht gesimuleerd.
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Fig. XI.4.3. Quasi twee-zijband-overdracht bij het terugwinnen van het PAL-moduIatie
signaal.

Samenvatting

Wanneer aan zenderzijde de K-moduIatiecomponent lijnfrequent wordt
omgeschakeld wordt het chrominantiesignaal om de Z7-modulatie-as ge
spiegeld. Eventuele fazefouten die bij de overdracht kunnen optreden worden
daardoor in veel minder storende verzadigingsfouten omgezet. De meest
eenvoudige compensatie wordt bereikt met behulp van de traagheid van het
oog, waardoor half-complementaire kleurtintfouten elkaar opheffen.
Een meer exacte methode is compensatie van fazefouten op elektrische
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wijze m.b.v. een vertragingslijn en door vastleggen van de gemiddelde waar
de. Hiertoe moet het chrominantiesignaal met een lijntijd worden vertraagd,
om twee opeenvolgende lijninformaties te kunnen optellen. Bij deze op
telling kunnen de U- en K-modulatiebijdragen gescheiden worden ver
kregen. In de hieropvolgende synchroondemodulatie ontstaat nu een kleursignaal waarin geen fazefouten meer aanwezig zijn, en waarin nog slechts
een verzadigingsfout voorkomt, die afhankelijk is van de grootte van de
fazefout, maar minder storend. Bij asymmetrische doorlaatkrommen of bij
gehele of gedeeltelijke enkelzijbandoverdracht treden kwadratuurfouten
op die kleuroverspraak tot gevolg hebben. Het ompolen van de K-modulatiecomponent aan zenderzijde betekent voor het modulatieprodukt van het
chrominantiesignaal dat daarin eveneens de zijbanden ompolen. Hierdoor
worden bij de uitmiddeling de storende kwadratuurcomponenten opge
heven. Door de PAL-kleurendraaggolfmodulatie wordt dus, onafhankelijk
van eenzijdige bandbreedtebegrenzingen, steeds dubbelzijband-overdracht
en daardoor een symmetrische doorlaatkromme gesimuleerd. In plaats van
kwadratuurfouten komen dan alleen daarmee evenredige verzadigingsfouten
voor, evenals dit het geval is bij zuivere fazefouten.

HOOFDSTUK XH

HERINVOERING EN SYNCHRONISATIE VAN DE
KLEURENDRAAGGOLF

Overzicht

Om de kleurendraaggolf in de ontvanger te kunnen opwekken wordt meestal
een kristaloscillator gebruikt. Via een reactantieschakeling wordt koppeling
met het zendersignaal verkregen, waarbij deze schakeling een schijnbaar
inductieve of capacitieve reactantie vormt, en parallel ligt aan de resonantiekring van de oscillator. De regelspanning uit een fazediscriminator syn
chroniseert de oscillator met het kleursynchronisatiesignaal, de zgn. burst.
Door steilheidsverandering van de reactantiebuis kan de capacitieve resp.
inductieve uitgangsimpedantie in grootte worden geregeld. Wanneer de
steilheidsverandering afhankelijk is van de regelspanning van een fazedis
criminator, is er sprake van directe koppeling tussen de burst en de kristal
oscillator, als althans draaggolf en burst beide aan de fazediscriminator
worden toegevoerd. De regelspanning die door de fazediscriminator wordt
geleverd is afhankelijk van het fazeverschil tussen draaggolfspanning en
burst, en heeft een zodanige polariteit dat via de steilheidsverandering van de
reactantiebuis een fazezuivere koppeling wordt verkregen. Tussen fazedis
criminator en reactantieschakeling is een laagdoorlaatfilter aangebracht
waarmee de regelspanningsrimpel wordt afgevlakt en een verzwakking van
ruis- en stoorspanningen wordt verkregen.

XII. 1. Kristaloscillator en reactantieschakeling
Wanneer in de ontvanger de kleurendraaggolf door een kristaloscillator
wordt opgewekt, moet deze draaggolf door het kleursynchronisatiesignaal
van de zender worden gesynchroniseerd. Dit kan gebeuren d.m.v. een
reactantieschakeling die door de regelspanning van een fazediscriminator
wordt gestuurd.
In fig. XII. 1.1 is een blokschema van dit principe getekend. Parallel aan
de kristaloscillator, die op de kleurendraaggolffrequentie oscilleert, is de
rectantiebuis geschakeld. Deze reactantieschakeling kan in principe capaci-
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tief of inductief zijn, d.w.z. dat tussen anodestroom en anodespanning een
fazeverschil van 90° bestaat. Aan de fazediscriminator wordt zowel de
kleurendraaggolfspanning uit de kristaloscillator als het kleursynchronisatiesignaal, de zgn. burst, afkomstig uit de zender, toegevoerd. De regelspanning uit de fazediscriminator, die afhankelijk is van het fazeverschil tussen
beide signalen, stuurt de reactantietrap en is bepalend voor de grootte van de
schijnbare inductieve of capacitieve impedantie. Hetzelfde principe vindt
men ook bij de lijnsynchronisatie van de meeste zwart/wit-ontvangers,
waarin eveneens d.m.v. een fazevergelijkingsschakeling en een reactantiebuis
de lijnoscillator door lijnsynchronisatie-impulsen uit de zender wordt gesyn
chroniseerd.
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Fig. XII.1.1. Koppeling van de kleurendraaggolf-oscillator met het zendersignaal met
behulp van een reactantieschakeling en een fazediscriminator.
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Fig. XII.1.2.| Kleurensynchronisatiesignaal voor de fazesynchronisatie van de kleurenhulposcillator in de ontvanger.
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Zoals in fig. XII. 1.2 is getekend, bestaat de burst uit 10 tot 12 perioden
van de ongemoduleerde kleurendraaggolf van de zender, waarbij de faze
van de burst wisselt tussen 135° en 225° t.o.v. de (Ug— I7y)'-modulatie-as.
De burst bevindt zich steeds op de achterstoep van de lijnimpulsen. De fazediscriminator werkt dus alleen gedurende de achterstoep van de lijnimpulsen
en kan alleen dan een regelspanning leveren. De regelspanning moet daarom
aan de uitgang door een zodanig filter worden afgevlakt dat gedurende de
gehele lijntijd geen noemenswaardige verandering kan optreden. Om het
principe van een kristaloscillator te verklaren worden uit het grote aantal
mogelijkheden twee van de meest gebruikelijke schakelingen gekozen. In
fig. XII.1.3 is hiertoe zowel de principeschakeling als het vervangingsschema
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Fig. XII. 1.3. Principeschakeling van een kwartsoscillator met vervangingsschema’s en
spanningsvectoren.

getekend, terwijl bovendien de faze van de diverse spanningen is aange
geven.
Wanneer het kristal tussen stuurrooster en anode van een buis wordt
aangesloten moet tevens tussen stuurrooster en massa en tussen anode en
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massa een condensator worden aangesloten om de voor de noodzakelijke
terugkoppeling van de oscillator gewenste tegenfazespanning te verkrijgen.
De resonantiekring van de kristaloscillator wordt in deze schakeling gevormd
door de schijnbare inductieve weerstand van het kristal en beide condensa
toren. De roosterspanning I7g komt overeen met de spanning over de conden
sator Cj terwijl de anodespanning Ua gelijk is aan de condensatorspanning
over C2. Daar de kringstroom door beide condensatoren vloeit zijn dus
t.o.v. massa de rooster- en anodespanning in tegenfaze en komt de spanning
over de schijnbare inductieve weerstand van het kristal overeen met de som
van beide capacitieve spanningen Ua en Us.
Wanneer het oscillatorkristal tussen stuurrooster en massa wordt aange
sloten dan moet zowel tussen katode en massa als tussen rooster enkatode
een condensator geschakeld worden. Uit het vervangingsschema van deze
oscillatorschakeling blijkt dat beide condensatoren in serie parallel gescha
keld zijn aan de schijnbare inductieve weerstand van het kristal. De rooster
spanning C/g komt hierbij overeen met de spanning over de schijnbare in
ductieve weerstand van het kristal. Door de capacitieve spanningsdeling
ontstaat over C2 in de katodeleiding de katodespanning U^. De spanning
over de condensator tussen stuurrooster en katode is de stuurspanning C7st,
dus het verschil tussen de roosterspanning C'„ en de katodespanning U^.
Aangezien hier rooster- en katodespanning in faze zijn, is ook in deze scha
keling voor de oscillator de gewenste terugkoppeling aanwezig.
De frequentie-afhankelijke invloed van een reactantieschakeling op een
oscillator is in fig. XII. 1.4 aangegeven. De oscillator bestaat hier uit een
Reactantieschakeling

.V17lc'

<*>s VÏÏLC'

1/ujC

1/u»C
gjL

wL

Fig. XII. 1.4. Invloed van de reactantieschakeling op de frequentie van de oscillatorkring.
parallel-resonantiekring, waarbij de waarden van de schijnbare inductieve
en capacitieve weerstand de resonantiefrequentie bepalen. De reactantie
schakeling die parallel staat aan de resonantiekring kan door de schijnbare
capacitieve of inductieve weerstand deze resonantiefrequentie veranderen.
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Om met behulp van een reactantieschakeling een schijnbare capacitieve
of inductieve weerstand te kunnen verkrijgen moet tussen stuurroosterspanning en anodespanning een fazeverschil van 90° aanwezig zijn. In
fig. XII. 1.5 is aangegeven hoe men door fazeverschuiving tussen stuur-
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Fig. XII,1.5. Capacitieve reactantiebuisschakeling.
roosterspanning en anodespanning van een triode een schijnbaar capaci
tieve weerstand verkrijgt. De anode-wisselspanning van de buis wordt door
de oscillatorspanning bepaald. De rooster-wisselspanning Ug van de buis
wordt verkregen via een spanningsdeler die bestaat uit een capacitieve weer
stand 1/co C cn een ohmse weerstand R. Wanneer de capacitieve weerstand
1/co C aanzienlijk groter wordt gekozen dan de ohmse weerstand R dan
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Fig. XII. 1.6. Inductieve reactantiebuisschakeling.
zal alleen de capacitieve weerstand de stroom door deze spanningsdeler
bepalen. Hierdoor ijlt deze stroom bijna 90° op de anodespanning I7a voor.
Deze stroom doet ook over de ohmse weerstand een spanning ontstaan,
die bijna 90° op de anodespanning voorijlt. Daar de spanning over de
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ohmse weerstand tevens de stuurroosterspanning van de buis voorstelt,
wordt hierdoor de anodestroom /a bepaald. Tussen de anodestroom 7a en
de anodespanning <7a heerst zodoende een fazeverschuiving van bijna 90°,
zodat de buis als wisselstroomweerstand een capacitieve schijnweerstand
voorstelt.
Moet de reactantieschakeling daarentegen een induktieve schijnweer
stand vormen, dan moet de roosterspanning Ug 90° op de anodespanning
naijlen. Dit is in fig. XII.1.6 aangegeven. De spanningsdeler bestaat hier uit
een inductieve weerstand a> L en een ohmse weerstand R. De inductieve
weerstand dient hier weer aanzienlijk groter te zijn dan de ohmse weerstand.
De stroom door de spanningsdeler wordt dan bepaald door de induktieve
weerstand en ijlt bijna 90° na op de anodespanning. Op de ohmse weerstand
staat zodoende een spanning die eveneens 90° op de anodespanning naijlt.
Daar dit de roosterspanning is, zal ook de anodestroom 7a bijna 90° op de
anodespanning Ua naijlen, zodat de buis als wisselstroomweerstand een
inductief karakter heeft.
Deze inductieve, resp. capacitieve schijnweerstand moet, om een frequentieregeling van de oscillatorschakeling mogelijk te maken, in grootte geva
rieerd kunnen worden. Daar de wisselstroomweerstand van de reactantie
schakeling wordt bepaald door de verhouding
kan deze wisselstroom
weerstand worden gevarieerd door regeling van de anodewisselstroom 7a.
Dit kanopeenvoudige wijze worden bereikt door hetwerkpunt en daarmede
de steilheid van de buis met behulp van een roostergelijkspanning te ver
anderen.
Ja

U.

Ur

fï
'32

U3---------

Fig. XII. 1.7. Variatie van de schijnweerstand door steilheidsverandering van de reactantiebuis.

Dc anodestroom 7a is hierbij afhankelijk van het produkt van de roosterwisselspanning I/g en de steilheid S. Een vergroting van de steilheid S heeft
een grotere anodestroom 7a tot gevolg en een vermindering van de steilheid
S1 veroorzaakt een overeenkomstige afname van de anodestroom. In fig.
XII. 1.7 zijn voor drie verschillende werkpunten de van de voorspanning
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afhankelijke steilheden in de buiskarakteristiek getekend. Wordt bijv, door
een roosterspanningsverandering de steilheid vergroot, dan wordt bij een
capacitieve reactantieschakeling de capacitieve weerstand kleiner en daar
mee de schijnbare capaciteit groter. Dit zou een afname van de oscillatorfrequentie tengevolge hebben. Bij een inductieve reactantieschakeling zou bij
dezelfde steilheidsverandering de inductieve weerstand, en daarmee de
schijnbare zelfinductie, kleiner worden. De oscillatorfrequentie zou in dit
geval dus hoger worden.
Om synchronisatie met het zendersignaal te verkrijgen moet dus alleen de
steilheidsverandering van de reactantiebuis door een regelspanning van de
juiste polariteit plaatsvinden. Deze regelspanning kan door middel van een
fazediscriminator worden verkregen.

XII.2. Fazesynchronisatie van de oscillator

Teneinde een directe koppeling van de in de ontvanger opgewekte kleurendraaggolf met het zender-kleurensynchronisatiesignaal mogelijk te maken
moet uit de fazeverhouding van beide signalen in een fazediscriminator een
regelspanning worden opgebouwd. Daar het kleurensynchronisatie-signaal
door de zender slechts gedurende de achterstoep van de lijnimpulsen wordt
uitgestraald, is de fazediscriminator ook alleen gedurende dit moment
werkzaam. Gedurende de NTSC-lijnen (2 n + 1) heeft de burst in het PALsignaal een fazehoek van 135° t.o.v. de (Ug — Uy)'-as, en gedurende de PALlijnen (2 n) is deze fazehoek 225°.
Het burst-signaal geeft zodoende behalve de faze van de ongemoduleerde
draaggolf ook nog informatie omtrent de modulatierichting van de
( Ur— t/y)'-as. Dit is in fig. XII.2.1 te zien. De geschakelde burst bestaat dus
uittwee componenten in de richting van de (Ug—Uy)' resp. de (Ur—Uy)'as.
Voor de fazesynchronisatie van de kleurendraaggolfoscillator is alleen de
component in de —(Ug—J7y)'-richting nodig. De splitsing kan men tot
stand brengen door aan de fazediscriminator de geschakelde burst toe te
voeren en dan in het daar achtergeschakelde afvlakfilter door integratie de
gemiddelde waarde van de regelspanning te vormen. Ook kan men de
„burst”, evenals het chrominantiesignaal, in de vertragingslijn-schakeling
sommeren.
De basisschakeling van de fazediscriminator komt overeen met de faze
discriminator in de lijnsynchronisatieschakeling bij zwart/wit-ontvangers.
De opbouw van een dergelijke fazediscriminator is in fig. XII.2.2 aan-
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gegeven. Op het knooppunt tussen twee dioden wordt het kleurensynchronisatiesignaal van de zender aangelegd. Parallel aan deze beide dioden zijn
twee hoogohmige weerstanden geschakeld. De regelspanning wordt van het
knooppunt van deze weerstanden afgenomen en door een filter afgevlakt.
Aan de anoden resp. katoden van de dioden wordt de spanning van de
90’

<UR-UYI'
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LIjn ,’L5n*

135®\.

Geschakelde
burst

0°(UB-Uy)'

225® /

Lijn 2,4,6,

Fig. XI 1.2.1. De geschakelde burst levert twee infor
maties nl. voor dc fazesynchronisatie van de hulposcillator en de schakelfaze voor de PAL-schakelaar.

kleuroscillator in de ontvanger in tegcnfaze toegevoerd. Tussen het burstsignaal en het signaal van de kleuroscillator moet voor een stabiel werkpunt
van de gehele regelschakeling, dus voor de regelspanning „nul”, een fazeverschuiving van 90° bestaan.
De beide tegenfazige oscillatorspanningen (J-pi en
met een fazeverschuiving van 90° t.o.v. de burst Us zijn in fig. XII.2.2 zowel als sinustrilling
en als vectoren getekend. Men ziet dat over de beide hoogohmige weerstan
den twee gelijkspanningen ontstaan die bij een fazeverschuiving van 90°
even groot zijn. Het knooppunt van de beide hoogohmige weerstanden,
waarvan de regelspanning wordt afgenomen, heeft daardoor ten opzichte
van massa een potentiaal van nul volt. Uit het vectordiagram is te zien, dat
de oscillatorspanningen U^en Uf., loodrecht bij de kleurensynchronisatiespanning worden opgeteld, zodat de beide diodespanningen U1 en U2
met gelijke amplitude over de belastingsweerstanden verschijnen.
Wordt nu de frequentie van de kleuroscillator hoger, dan betekent dit,
dat de fazeverschuiving tussen kleuroscillator en burst groter dan 90°
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wordt. Zoals in het vectordiagram is aangegeven wordt dan de spanning
üj groter en de spanning U2 evenredig kleiner.
Aan het middelpunt van de beide weerstanden ontstaat dan een regelspanning die evenredig met het verschil tussen de spanningen U1 en U2. Deze
regelspanning is positief. Is daarentegen de frequentie van de kleuroscillator
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Fig. XII.2.2. Fazediscriminator die een regelspanning levert waarvan amplitude en polari
teit afhankelijk zijn van het fazeverschil tussen kleurendraaggolf en burst.
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lager dan de frequentie van het burst-signaal, dan is de faze-verschuiving
tussen de beide signalen kleiner dan 90°. In dit geval wordt de spanning C/2
evenredig groter en U1 kleiner. Op het knooppunt van de beide weerstanden
ontstaat nu weer een regelspanning met een amplitude, die eveneens evenre
dig is met het verschil tussen de spanningen U1 en U2. Deze regelspanning is
nu echter negatief.
Opgemerkt dient te worden, dat de in fig. XII.2.2 getekende vectorposities
slechts voor één bepaald moment gelden, omdat bij een frequentieverschil
tussen beide trillingen het fazeverschil voortdurend van 0° tot 360° verandert.
Hier wordt slechts aangegeven hoe het relatieve fazeverschil tussen het
kleursynchronisatiesignaal van de zender en het kleuroscillatorsignaal van
de ontvanger een recht evenredige regelspanning doet ontstaan, die dan met
behulp van een reactantieschakeling en een kwartsoscillator een stabiel
werkpunt van de gehele schakeling garandeert en daarmee fazesynchronisatie van de kleuroscillator mogelijk maakt.
Om de regelspanning van de fazediscriminator waarmee de reactantie
schakeling wordt gestuurd gedurende de lijnperiode constant te houden,
moet deze regelspanning door een laagdoorlaatfilter worden afgevlakt. Door
dit filter wordt tevens de invloed van ruis- en stoorspanningen sterk vermin
derd, zodat dezelfde stabiliteit en storingsongevoeligheid voor de fazesynchronisatie wordt verkregen als bij de lijnsynchronisatie van zwart/witapparaten met behulp van fazevergelijkingsschakelingen.
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Fig. XII.2.3. Laagdoorlaatfilter voor de afvlakking van de discriminator-regelspanning.
In fig. XII.2.3 is de filterfactor S van een laagdoorlaatfilter met de toege
paste weerstands- en kapaciteitswaarden gegeven. Gebruikt men in de
fazediscriminatorschakeling van fig. XII.2.2 weerstanden van ca. 1 MD, dan
heeft de fazediscriminatorschakeling een inwendige weerstand van ca.
500 kQ. Deze inwendige weerstand geeft samen met het er achter gescha-
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kelde RC-filter, gevormd door Cj = 10 nF en de parallelschakeling van
R = 20 kQ en C2 = 330 nF de afvlakking. Wanneer de discriminatorspanning vóór de afvlakking met Uo wordt aangeduid en de uitgangsspanning
met Ur, dan is de filterfactor S’ de verhouding van UrIUo- Voor sinusvormige discriminatorspanningen Uq verkrijgt men met de aangegeven waarden
een frequentie-afhankelijk amplitudeverloop van de filterfactor S. Dit ver
loop toont twee ongeveer even grote hellingen terwijl daartussen een bijna
constant bereik wordt gevonden. De eerste amplitudedaling tot ca. 50 Hz
wordt bepaald door de weerstandswaarde van de serieschakeling van R en
C2, terwijl de tweede daling vanaf ca. 300 Hz praktisch geheel door de
wisselstroomweerstand van condensator Cj wordt veroorzaakt. Tussen 50
Hz en 300 Hz is het amplitudeverloop nagenoeg constant en wordt praktisch
alleen bepaald door de weerstand R, omdat de capacitieve weerstand van
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Fig. XII.2.4. Fazesynchronisatie van de kleurenhulposcillator volgens de regelkarakteristiek van de fazediscriminator en de reactantieschakeling.

CT in dit bereik reeds te verwaarlozen is en de capacitieve weerstand van
C2 nog groot is ten opzichte van de ohmse weerstand van 20 kS2. Met de
aangegeven waarden verkrijgt men een laagdoorlaatfilter dat een goed
compromis geeft tussen goede storingsvrijheid, stabiel houdbereik en groot
vangbereik. Met deze schakeling kunnen de fazefouten bij de faze-synchro-
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nisatie kleiner worden gehouden dan ± 5° terwijl een vangbereik kan wor
den bereikt van minstens 300 Hz.
In fig. XII.2.4 is behalve het blokschema ook de koppeling met het kleursynchronisatiesignaal van de zender door middel van de regelkarakteristiek
van de fazediscrimjnator en de reactantieschakeling getekend. De fazediscriminator levert in dit voorbeeld bij een negatief fazeverschil een negatieve
regelspanning, resp. bij een positieve faze-afwijking een positieve regelspanning. De reactantieschakeling werkt als capacitieve schijnweerstand,
zodat een positieve regelspanning een grotere capaciteit en zodoende een
lagere frequentie tot gevolg heeft. Wanneer dus de frequentie van de kleurendraaggolf-oscillator hoger wil worden dan zal de fazediscriminator een posi
tieve regelspanning leveren, die in de reactantieschakeling een vergroting
van de schijnbare capaciteit tengevolge heeft, waardoor de frequentie van
de kleurendraaggolfoscillator lager wordt. De in de fazediscriminator opge-'
wekte regelspanning zal dus elke frequentieverandering van de kleuren
draaggolfoscillator tegenwerken waardoor bij zuivere fazesynchronisatie
met het kleursynchronisatiesignaal van de zender een stabiel werkpunt wordt
verkregen.

Samenvatting
Om de kleurendraaggolf-oscillator van de ontvanger met het kleursynchro
nisatiesignaal van de zender te kunnen synchroniseren moet parallel aan de
oscillatorkring een reactantieschakeling worden aangebracht, waarvan de
steilheid door de regelspanning van een fazediscriminator kan worden ver
anderd. De reactantieschakeling kan daarbij zowel inductief als capacitief
worden uitgevoerd. De schijnbare capaciteit resp. zelfinductie van deze
reactantieschakelaar is direct evenredig met de steilheid van de reactantiebuis. Wanneer men dan ook aan deze reactantiebuis de regelspanning van
een fazediscriminator toevoert, dan kan men een faze-zuivere synchronisatie
van de kleurendraaggolfoscillator met de burst verkrijgen. Hiervoor moet
de fazediscriminator uit het relatieve fazeverschil tussen het kleuroscillatoren het burst-signaal een recht evenredige regelspanning leveren. Voor de
afvlakking en de storingsonderdrukking van deze regelspanning zorgt een
laagdoorlaatfilter. De regelkarakteristieken van de fazediscriminator en de
reactantieschakeling zorgen voor een koppeling van de kleuroscillator met
het kleursynchronisatiesignaal van de zender en garanderen een juiste faze
synchronisatie.

HOOFDSTUK XIII

KLEURENBALKENSPANNINGEN VOOR TEST
EN INSTELDOELEINDEN

Overzicht

Verschillende mogelijkheden tot het verkrijgen van kleurenbalkenspanningen
die geschikt zijn voor test- en insteldoeleinden zullen worden besproken.
In het eerste geval worden de kleurenbalkenspanningen in een zodanige
volgorde uit de primaire en complementaire kleuren opgebouwd, dat als
helderheidssignaal Uy een trapsgewijze aangroeiende spanning wordt ver
kregen. Wordt aan deze primaire en complementaire kleuren nog een witte
en een zwarte balk toegevoegd dan komt men in totaal tot 8 balkenspanningen, die verdeeld over een lijnperiode op het beeldscherm een testpatroon
van 8 loodrechte kleurenbalken doen ontstaan. Een tweede mogelijkheid
bestaat uit het gebruik van de kleurverschilsignalen als testsignalen. Kiest
men hiervoor alle combinaties van kleurverschilsignalen die mogelijk zijn
dan komt men tot een totaal van 12 verschillende kleurenbalkenspanningen
die men eveneens zodanig kan rangschikken, dat een trapsgewijze oplopende
helderheidsspanning Uy wordt verkregen. Van de verschillende kleuren
balkenspanningen wordt alleen verklaard uit welke amplituden zij zijn op
gebouwd zonder dat wordt ingegaan op de wijze waarop dergelijke kleuren
balkenspanningen praktisch in kleurenbalkengeneratoren kunnen worden
verkregen. Bovendien wordt nog verklaard hoe een zogenaamd regenboogsignaal kan worden verkregen. Op zeer eenvoudige wijze ontstaat hiermee
een elektrisch kunstsignaal dat de gehele kleurencirkel doorloopt. Door zijn
eenvoud is dit signaal bijzonder geschikt voor service-kleurenbalkengeneratoren.
XIII. 1. Kleurenbalken uit de primaire en complementaire kleuren

De eenvoudigste wijze om kleurenbalkenspanningen voor test- en instel
doeleinden te verkrijgen is het toepassen van de drie primaire en comple
mentaire kleuren.
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In hoofdstuk III werd verklaard welke amplituden en welke fazen deze
primaire en complementaire kleuren hebben ten opzichte van de beide
modulatie-assen, {Ug— Uy~)' en (Ur— Uy)'. Deze waarden zijn in fig.
XIII. 1.1 nog eens gegeven. De vectoren van ieder kleurenpaar, bestaande uit
een primaire en de bijbehorende complementaire kleur, zijn even groot en
staan in tegenfaze. De combinatie van een dergelijk kleurenpaar levert dus
altijd wit op, waardoor de kleurmodulatiespanning nul en de helderheidswaarde 1 wordt.

K>' (Ur-U,)'

Fig. XIII. 1.1. Amplituden en fazehoeken van de vectoren voor de drie primaire en
complementaire kleuren.

Wil men behalve deze 6 verschillende kleuren ook nog de kleurenbalkenspanning voor zwart en wit toepassen, dan kan men deze 8 kleurenbalkenspanningen zo combineren, dat als helderheidssignaal I/yeen trapsgewijze
oplopende amplitude wordt verkregen. Moduleert men nu iedere lijn met
deze 8 kleurenbalkenspanningen, dan kan hiermede een verticaal kleurenbalkenpatroon op het beeldscherm worden verkregen. Deze 8 kleuren-
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balkenspanningen zijn in fig. XIII. 1.2 getekend. Voor de bepaling van de
helderheidswaarde Uy geldt de vergelijking:
Uy = 0,30 Ur + 0,59 UG + 0,11 UB

De kleurenbalkenspanning voor wit verkrijgt daarmee de helderheidswaarde
1. De complementaire kleur geel bestaat als mengkleur uit de beide primaire
kleuren rood en groen en heeft dus de helderheidswaarde Uy = 0,30 Ur +
+ 0,59 UG = 0,89. Voor de complementaire kleur cyaan wordt als helder-
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Fig. XIII.1,2. Kleurenbalkenspanningen met trapsgewijze oplopende helderheidswaarden.
heidswaarde Uy verkregen: Uy = 0,59 UG + 0,11 Ur = 0,70. Groen
heeft de helderheidswaarde 0,59, terwijl de complementaire kleur purper uit
0,30 Ur en 0,11 Ur bestaat, en dus de helderheidswaarde 0,41 bezit. Rood en
blauw hebben als helderheidswaarde de amplituden 0,30 resp. 0,11.
De bijbehorende amplituden van het chrominantiesignaal Up kunnen,
zoals uitvoerig in hoofdstuk III is beschreven, vectorieel uit de beide kleurverschilsignalen [Ur— Uy)' en (Ur— Uy)' worden bepaald. De vergelijking
hiervoor luidt:
UF = V (UB - Uy)'2 + (Ur-UY)'2
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Het berekenen van deze waarden zal hier niet in detail worden herhaald,
omdat dit in hoofdstuk III kan worden nagelezen. Zoals in hg. XIII 1.2
duidelijk is te zien, vindt bij de beide complementaire kleuren geel en cyaan
een sterke overmodulatie onder de nulwaarde van de draaggolf plaats. Dit
betekent dat men de maximaal mogelijke verzadiging van de kleuren geel en
cyaan elektrisch niet volledig kan overbrengen. Om deze reden wordt bij
elektrische kunstsignalen de amplitude van dergelijke kleurenbalken dik
wijls tot 75% van de maximale waarde begrensd. Bij deze begrenzing tot
75% worden de in fig. XIII. 1.3 getekende helderheids- en chrominantie-amplituden verkregen. Men ziet dat de modulatie niet meer tot onder het witniveau kan doorlopen.
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Fig. XIII. 1.3. Kleurenbalkenspanningen bij 75% van de maximale amplitudewaarden.
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Terwijl bij de volle kleuramplitude de overmodulatie 33 % boven het
zwartniveau bedraagt, is dit percentage bij een begrenzing tot 75 % van de
maximale kleuramplitude tot 25 % gedaald. De tabel op blz. 282 geeft een
overzicht van de amplituden van het helderheids- en chrominantiesignaal bij
100% en 75% van de maximale amplituden.

XIII.2. Kleurenbalken uit de kleurverschilspanningen
Voor vele elektrische metingen aan synchroondemodulatoren, matrix en
kleurenbeeldbuis is het belangrijk om de drie kleurverschilspanningen
Ur- Uy, Ur—Uy en U<j--Uy rechtstreeks als elektrische spanningen ter
beschikking te hebben, daar dit de stuurspanningen aan de roosters van de
schaduwmaskerbuis zijn, die samen met het helderheidssignaal Uy de
effectieve kleurspanningen Ur, Uq en Ub opleveren.
De kleurverschilspanningen stellen mengkleuren voor die binnen het door
de drie primaire en complementaire kleuren gevormde ruitvormige vlak
liggen. In fig. XIII.2.1 is langs grafische weg aangegeven hoe een willekeurige
mengkleur binnen dit ruitvormige oppervlak kan worden samengesteld. In
deze figuur is te zien dat de hoekpunten van het ruitoppervlak worden ge
vormd door de drie primaire en complementaire kleuren en dat de comple
mentaire kleuren ieder uit een mengsel van twee primaire kleuren bestaan.
De kleur geel bijv, ontstaat door menging van de kleuren rood en groen,
cyaan door menging van groen en blauw, terwijl purper is opgebouwd uit
rood en blauw. De complementaire kleuren worden dus verkregen door vectoriële optelling van twee primaire kleurspanningen met maximale amplitude.
De complementaire kleuren zijn dus reeds mengkleuren.
Wil men nu bijv, een willekeurige maximale verzadigde mengkleur ver
krijgen, dan moet men bij een primaire kleurspanning vectorieel een be
paalde hoeveelheid van een tweede primaire kleurspanning optellen. Zo
bestaat bijv, de in fig. XIII.2.1 getekende mengkleur M uit de maximale
amplitude van de kleurspanning blauw en een deel (a • G) van de kleurspanning groen. De bij de mengkleur M behorende complementaire kleur —M
bestaat dan uit de primaire kleur rood en een deel groen (1— a) ■ G.
Op dezelfde wijze kan binnen het gehele ruitoppervlak iedere willekeurige
maximale verzadigde mengkleur worden gevormd door een primaire kleur
met maximale amplitude en een tweede primaire kleur met gereduceerde am
plitude vectorieel op te tellen.
Langs grafische weg is dit zeer eenvoudig mogelijk, daar de lijnen die de
omtrek van de ruit vormen overeenkomen met de amplituden van de pri-
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rxni

Fig. XIII.2.1. Grafische methode om uit de drie primaire kleuren willekeurige mengkleuren
te vormen.
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maire kleuren. Wanneer men deze omtreklijnen op schaal tekent, dan kun
nen alle voor de betreffende mengkleuren belangrijke primaire kleurdelen
direkt worden afgelezen.
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/
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'(UR-U y) =0

347°

/
/
-(Up-Uy)'

Fig. XIII.2.2. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning (Ub-UyY-

Behalve met deze eenvoudige grafische methode kunnen voor de bepaling
van de kleurverschilspanningen de nodige primaire kleurdelen natuurlijk
ook rekenkundig worden vastgesteld. Hierbij dient men ervan uit te gaan,
dat iedere maximale verzadigde mengkleur bestaat uit de maximale amplitude
van een primaire kleur en een gedeelte van de amplitude van een tweede
primaire kleur. Hierbij dient dan ook nog aan de voorwaarde te worden
voldaan, dat de loodrecht op de mengkleur staande kleurspanning nul is.
Hiervan uitgaande zal bijv, de kleurverschilspanning (Ug—Uy)' bestaan uit
de kleurspanning Ug en een deel Ur. In dit geval moet dan de kleurverschil
spanning (Ur—Uy)' vanzelfsprekend nul zijn, evenals de primaire kleur
spanning groen. Dit moet nu rekenkundig worden vastgelegd, waarbij de ver
kregen waarden in fig. XHI.2.2 zijn vermeld. Voor de bepaling van de amplituden gelden de beide vergelijkingen:
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(UR-UYy = 0,62 UR - 0,52 Vc - 0,10 UB
(UB-Uy)' = - 0,15 UR - 0,29 UG + 0,44 UB
Wanneer UG en (UR—Uy)' — nul worden gesteld ontstaat:
(UR-Uyy = 0,62 UR - 0,10 UB = 0

Om aan deze voorwaarde te voldoen moet de spanning UR met een factor
0,10/0,62 worden gereduceerd. Als modulatiespanning (UB— Uy)' verkrijgt
men dan:

(UB—Uy)' = — 0,15 • 0,10/0,62 UR + 0,44 UB
= — 0,03 + 0,44 = 0,41
In fig. XIII.2.2 is de gereduceerde amplitude van de kleurspanning UR met
UR' aangegeven en men ziet dat de vectorsom van de kleurspanningen UB
en UR overeenkomt met de modulatiespanning (UB— UyY met een amplitu
de van 0,41. De bijbehorende helderheidswaarde Uy wordt gevonden uit:
Uy= 0,30 ■ 0,10/0,62 UR + 0,11 UB = 0,05 + 0,11 = 0,16
Op dezelfde wijze kan men nu de modulatiespanning voor de —(UB— Uy)'as bepalen. De modulatiespanning wordt gevormd uit de beide primaire
kleuren groen en rood, zodat de primaire kleur blauw en de kleurverschilspanning (UR—UyY nul moet zijn. Men verkrijgt hiervoor dus:

(UR-Uy)’ = 0,62 UR-0,‘52 UG = 0.
De kleurspanning UR moet met een factor 0,52/0,62 worden gereduceerd.
De modulatiespanning bedraagt zodoende:

—(UB-UY)' = 0,15 ■ 0,52/0,62 UR + 0,29 UG = 0,12 + 0,29 = 0,41
De vectorsom van de kleurspanning groen met de gereduceerde kleurspan
ning rood levert de modulatiespanning —(UB—UyY, zoals in fig. XIII.2.3
wordt aangetoond. De betreffende helderheidswaarde wordt gevonden uit:
Uy = 0,30 • 0,52/0,62 UR + 0,59 UG = 0,25 + 0,59 = 0,84

Men ziet, dat de modulatie-amplituden van de beide tegenfazige kleurverschilspanningen even groot zijn en dat de som van deze twee spanningen de
helderheidswaarde 1 oplevert, precies als bij een kleurenpaar, dat bestaat
uit een primaire en een komplementaire kleur, waar de beide tegenfazige
spanningen bij gelijke amplitude de kleur wit vormen.
Bij het bepalen van de kleurenbalkenspanning (UR— Uy)' dient men ervan
uit te gaan dat de kleurverschilspanning (UB— Uy)' evenals de primaire kleur
groen nul moet zijn, zodat (UB— Uy) = —0,15 UR + 0,44 UB = 0. De
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kleurspanning UB wordt met een factor 0,15/0,44 gereduceerd. Daaruit
volgt:

(UR— UyY = 0,62 UR — 0,10 ■ 0,15/0,44 UB = 0,62 — 0,04 = 0,58

De helderheidswaarde bedraagt:
UY = 0,30 UR + 0,11 • 0,15/0,44 UB = 0,30 4- 0,04 = 0,34

De vectoroptelling van deze modulatiespanning is in fig. XIII.2.4 gegeven.
De tegenfazige kleurenbalkenspanning ~(UR—UY)' wordt verkregen uit
de primaire kleuren groen en blauw: Hiervoor geldt:

(UB-UY)' = -0,29 UG + 0,44 UB = 0
De kleurspanning blauw moet met een factor 0,29/0,44 worden gereduceerd.
Hierdoor wordt als modulatiespanning de volgende waarde verkregen:

- (JJR-UY)' = 0,52 UG + 0,10 • 0,29/0,44 UB = 0,52 + 0,06 = 0,58
De hiermede corresponderende helderheidswaarde is:
UY = 0,59 UG + 0,11 • 0,29/0,44 UB = 0,59 + 0,07 = 0,66

Uit fig. XIII.2.5 is de opbouw van de modulatiespanning
—
UY)' uit de componenten UG en UB' te zien.
Hierna zullen nu eerst de kleurenbalkenspanningcn voor de modulatieassen Uq en I// worden vastgelegd. Hiervoor dienen de volgende vergelij
kingen:
Ut = 0,60 UR — 0,28 UG - 0,32 UB
Uq = 0,21 UR - 0,52 UG + 0,31 UB

Voor de modulatiespanning Uq moeten de kleurspanning groen en de kleurverschilspanning Ui nul zijn. Hieruit volgt:
Ui = 0,60 UR — 0,32 UB = 0

De kleurspanning rood moet dus met een factor 0,32/0,60 worden geredu
ceerd. Men verkrijgt dan:
Uq = 0,21 • 0,32/0,60 UR + 0,31 UB = 0,12 + 0,31 = 0,43
Als helderheidswaarde wordt nu verkregen:
UY = 0,30 ■ 0,32/0,60 UR + 0,11 UB = 0,16 + 0,11 = 0,27
De modulatie-amplitude voor de kleurenbalkenspanning Uq zoals die wordt
verkregen uit de komponenten UB en UR is in fig. XIII.2.6 aangegeven.
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De in tegenfaze staande modulatiespanning — Uq wordt gevormd uit de
beide primaire kleuren groen en rood, zodat de kleur blauw en Uj nul moeten
zijn. Hierdoor ontstaat:
(/ƒ = 0,60 UR — 0,28 UG = 0

De reductie van de kleurspanning UR dient dus te geschieden met een factor
0,28/0,60, zodat
— Uq = - 0,21 • 0,28/0,60 UR + 0,52 UG = - 0,09 + 0,52 = 0,43
UY = 0,30 • 0,28/0,60 UR + 0,59 UG = 0,14 + 0,59 = 0,73

Het vectordiagram voor de kleurenbalkenspanning — Uq is gegeven in
fig. XIII.2.7.
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Fig. XIII.2.7. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning —Uq.
De modulatiespanning Ui kan worden gevormd uit de kleuren rood en
groen, zodat de kleur blauw en de kleurverschilspanning Uq nul moeten
zijn. Hieruit volgt:

Uq = 0,21 UR — 0,52 UG = 0

De kleurspanning UG moet dus met een factor 0,21/0,52 worden geredu
ceerd :
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Uj = 0,60 Ur — 0,28 ■ 0,21/0,52 UG = 0,60 — 0,11 = 0,49
UY = 0,30 Ur + 0,59 • 0,21/0,52 UG = 0,30 + 0,24 = 0,54
Het verband tussen deze formules is in fig. XIII.2.8 getekend. Uit de pri
maire kleuren groen en blauw kan de tegenfazige modulatiespanning — Uj
worden gevormd. De kleur rood en Uq dienen hierbij nul te zijn:

UQ = - 0,52 UG + 0,31 UB = 0

De kleurspanning UG moet dus met een factor 0,31/0,52 worden gereduceerd.
— l/z = 0,28 • 0,31/0,52 UG + 0,32 UB = 0,17 + 0,32 = 0,49
UY = 0,59 ■ 0,31/0,52 UG + 0,11 UB = 0,35 + 0,11 = 0,46
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Fig. XIII.2.8. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning Ur.
In fig. XIII.2.9 wordt de vectorconstructie van deze kleurenbalkenspanmng
getoond.
Tenslotte dienen ook nog de twee kleurenbalkenspanningen te worden
bepaald van de (UG— Uyf'-as en van de loodrecht daarop staande as die men
als (UG— UY)' 190°-as kan aangeven. Hoewel de (UG— I7y)'-modulatiespanning niet door de zender wordt uitgezonden, is deze spanning toch als
testspanning voor de ontvanger beschikbaar, daar op de stuurroosters van
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de driekleuren-schaduwmaskerbuis behalve de beide kleurverschilspanningen UB—l/yen Ur— f/yook de (UG—(Zy)-spanning aanwezig moet zijn.
Om de (UG—I7y)'-kleurenbalkenspanning te kunnen definiëren, moet de
hiermee 90° in faze verschoven modulatiespanning bekend zijn.
Volledigheidshalve dient dus ook de kleurverschilspanning (UG— Uy)'
90° te worden vastgesteld. De beide vergelijkingen voor deze modulatie
spanning luiden:
(UG-UY)' = - 0,43 Ur + 0,59 UG - 0,16 UB
(Uc- (7y)' 90° = 0,46 t/^-0,04 UG — 0,42 UB

Om de primaire kleurdelen te kunnen vaststellen die op de (UG— Uy)
90° modulatie-as liggen, moet men ervan uitgaan, dat voor iedere pri
maire kleur de uitdrukking geldt:
UF=V (UG—UY)'2 + (UG-UYÏ* [90°
Vult men voor {//■zowel als voor (UG— Uy)‘ de bekende drie primaire kleur
waarden in, dan verkrijgt men de met de (UG—Uy)' 90° modulatie-as
corresponderende primaire kleurdelen.
De kleurenbalkenspanning (UG— Uy)' kan uit de kleuren groen en rood
worden opgebouwd, waarbij de kleurspanning blauw en de modulatie
spanning (UG—Uy)' 90° nul moeten zijn. Hieruit volgt:
(UG- Uy)' 90° = 0,46 UR - 0,04 UG = 0
De kleurspanning rood wordt dus met een factor 0,04/0,46 gereduceerd.

(UG- Uy)' = -0,43 • 0,04/0,46 Ur + 0,59 UG = -0,04 + 0,59 = 0,55
UY = 0,30 • 0,04/0,46 Ur + 0,59 UG = 0,03 + 0,59 = 0,62
Het bijbehorende vectordiagram is in fig. XIII.2.10 gegeven.
De tegenfazige kleurenbalkenspanning —(UG—Uy)' wordt gevormd uit
de kleurspanningen blauw en rood, waarbij de kleur groen en (UG— Uy)'
90° weer nul moeten zijn.
(UG- UY)' 190° = 0,46 Ur — 0,42 UB = 0

De kleurenamplitude rood wordt dus met een factor 0,42/0,46 gereduceerd.
-(fZG-(/y)' = 0,43 + 0,42/0,46 Ur + 0,16 UB = 0,39 + 0,16 = 0,55
Uy = 0,30 ■ 0,42/0,46 Ur + 0,11 UB = 0,29 + 0,11 = 0,38

In fig. XHI.2.11 is aangegeven hoe deze kleurenbalkenspanning is opge
bouwd.
Voor de beide modulatiespanningen (UG—Uy)' 190° worden de onder-
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staande uit de fig. XIH.2.12 en XIII.2.13 af te lezen waarden verkregen:

= -0,43 UR + 0,59 UG = 0
= 0,43/0,59 UG
(UG-UY)' |9(F = 0,46 UR — 0,04 • 0,43/0,59 UG = 0,46 — 0,03 = 0,43
= 0,30 UR + 0,59 • 0,43/0,59 UG = 0,30 + 0,43 = 0,73
Uy
(f/G-l/y)'
= 0,59 UG— 0,16 UB = 0
= 0,16/0,59 UG
UG'
-(Ug—UyÏ 190° = 0,04 • 0,16/0,59 UG + 0,42 UB = 0,01 + 0,42 =0,43
UY
= 0,59-0,16/0,59 UG + 0,11 UB = 0,16 + 0,11 =0,27
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Fig. XIII.2.11. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning — (C/g— UyY»

Deze twaalf verschillende kleurverschilspanningen zijn in de onderstaande
tabel als kleurenbalkenspanningen satnengevat. De volgorde werd zo ge
kozen, dat voor de primaire en de complementaire kleuren evenals in
paragraaf XIII. 1 een trapsgewijs toenemende helderheidsamplitude wordt
verkregen.
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Fig. XIII.2.12. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning (ó/g-C/y/ [90°.
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Fig. XIII.2.13. Samenstelling van de kleurenbalkenspanning —(Cfa-Ur)' | 90°.
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Kleurenbalkenspanningen
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Fig. XIII.2.14. Amplituden en fazehoeken van de vectoren der kleurverschilspanningen
voor het verkrijgen van kleurenbalkenspanningen.
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Wanneer men deze zes paar kleurverschilspanningen als vectordiagram
tekent dan verkrijgt dat diagram de vorm van fig. XIII.2.14. Verbindt men
de gestreept getekende primaire en complementaire kleuren dan geeft de
verbindingslijn tevens de begrenzing van de amplituden der kleurverschil
spanningen aan. Wanneer deze kleurverschilspanningen met hun helderheidsamplituden en het bijbehorende chrominantiesignaal gedurende een
lijntijd als modulatiespanning worden weergegeven, dan wordt het in
fig. XIII.2.15 getekende verloop verkregen.

m._____
Zwartnivaau

17
Witniveou

100‘A

Nullijn van dcdraaggolf

160°

270°

Fig, XIII.2.15. Kleurenbalkenspanningen met trapsgewijze oplopende helderheid.

In welke volgorde zulke kleurenbalkenspanningen voor testdoeleinden in
kleurenbalkengeneratoren worden opgebouwd, hangt in de eerste plaats
van de gekozen generatorschakeling af. In principe zou men, in plaats van de
volgorde met trapsgewijze toenemende helderheidsspanning, ook de fazehoeken voor de volgorde der kleurspanningen kunnen benutten en de kleurenbalken naar toenemende fazehoeken kunnen opbouwen.
Een interessante bijzonderheid hierbij is het feit, dat op een positieve
resp. negatieve afwijking van 3° na de kleurenbalkenspanningen telkens
30° ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
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Xffl.3. Kleurenbalken uit het regenboogsignaal
Wanneer men de twaalf naar toe- of afnemende fazehoeken gerangschikte
kleurverschilspanningen nader beschouwt, vindt men, behoudens enkele
afwijkingen van 3°, telkens fazesprongen van 30°. Het ligt daarom voor de
hand, een kunstsignaal op te bouwen dat ononderbroken de kleurencirkel
doorloopt en dat in een lijntijd symmetrisch in twaalf kleurenbalken wordt
uit gesleuteld. Ten gevolge van de lijnterugslag zouden dan twee van de
twaalf kleurenbalken wegvallen. Gebruikt men één balk gedurende de terug
slag als kleursynchronisatiesignaal, dan worden de in fig. XIII.3.1 getekende
90°
.60°

| (UR-UyJ |

120°/

3

/\ isoy

30°

5" 180°
(O

£

9

|-(Ur-Ü7]

240°

270*>[

Fig. XIII.3.1. Vereenvoudigde voorstelling van 10 kleurenbalken van gelijke amplitude
die 30° t.a.v. elkaar verschoven staan.
kleurenbalken verkregen. Een dergelijk kunstsignaal kan op zeer eenvoudige
wijze worden opgewekt. Hiervoor is in principe alleen een ongemoduleerde
kleurendraaggolf-oscillator nodig, die een frequentie levert, die gelijk is aan
de kleurendraaggolffrequentie plus of min de iijnfrequentie.
Wanneer aan een kleurenontvanger, waarvan de hulposcillator op 4,433
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MHz werkteen kunstsignaal met de frequentie ƒ = /y— fjj = 4,418 MHz
wordt toegevoerd, dan betekent dit, dat per lijn tussen de beide frequenties
een verschil van een volledige periode optreedt daar /yuit 283,75 fjj bestaat
en dus fa—fjj gelijk is aan 282,75 ƒ/ƒ■
Van lijn tot lijn zal zodoende de kleurendraaggolffrequentie 1 periode
lager zijn dan de kleurendraaggolffrequentie van de kleurenontvanger.
Dit betekent echter, dat aan het begin van iedere lijn beide frequenties de
zelfde relatieve faze hebben, zodat ondanks het grote frequentieverschil van
15 625 Hz de kleurenontvanger in staat is om het kunstsignaal van f-j—ff] te
synchroniseren. Men kan zich hierbij voorstellen, dat er als het ware bij

■ill
.AV.180*

xA
Fig. XIII.3.2. Onderlinge fazeverandering tussen twee draaggolftrillingen met een fre
quentieverschil van 15 625 Hz gedurende een lijntijd.
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superpositie van beide frequenties op lijnfrequente afstanden een zwevingsnulpunt ontstaat. Dit is schematisch in fig. X1II.3.2 aangegeven. Gedurende
de lijntijd zal de faze tussen beide signalen doorlopend van 0° tot 360° ver
anderen, zodat een volledige periodeverschil per lijn optreedt. Bestaat het
kunstsignaal uit een doorlopende trilling die nog niet tot kleurenbalkenpatroon werd uitgesleuteld, dan zal de ontvanger de faze van het kunst
signaal tijdens de achterstoep van de lijnsynchronisatie-impuls als „burstfaze” voor de synchronisatie van de kleurenoscillator gebruiken.

87.
29°

__ __ 87.
29°

"Burst"

I
I

—pi.
pi
I

Fig. XIII.3.3. Indeling van de „lijn-blanking”
in hoekgraden wanneer een lijntijd overeen
komt met 360°.

187.
65°
Lijnblanking

4 433 593,75 Hz

- 4 417 968,75 Hz
15 625

Hz

fT = 4,43359375 MHz

✓
/

Af » 15 625 Hz

i
fT -fH s 4,41796875 Hz

Fig. XIII.3.4. Hoekverandering van
twee draaggolf-vectoren met een verschilfrequentie van 15 625 Hz.

In fig. XIII.3.3 is de faze-indeling van de lijnsynchronisatie-impuls ge
tekend. De relatieve fazeverandering tussen de beide frequenties wordt
getoond in het vectordiagram van fig. XIII.3.4.
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Wanneer men bij benadering wil vaststellen welke signalen met een der
gelijk kunstsignaal in een kleurenontvanger ontstaan dan moet men de
synchroondemodulatie en de matrix vectorisch in het coördinatenstelsel
aangeven. Dit is in fig. XIII.3.5 gedaan. De synchroondemodulatoren en de
matrix geven tezamen de demodulatie-assen (Ur— Uy)' bij 0°, (Ur— UyY
bij 90° en {UG~UY)' bij 237°.
Het kunstsignaal fa—ffj doorloopt rechtsomdraaiend het vectordiagram
eenmaal per lijnperiode, waarbij de beginfaze voor de synchroondemodula-

90*4 (UR-Uvy

ur

4,*'h
.1S625H2

190°

Bursi

(UB-U0’

237y
<uG-uy)'

Fig. Xin.3.5. Hoekverandering van het kunstsignaal met betrekking tot de synchroondemodulatorassen (Ur-UyY, (Ub~UyY en (Ug-UyY.

tie in de ontvanger in de burstrichting bij 180° ligt. Het begin van de lijn
ligt dus voor het kunstsignaal op de negatieve (Ur—(7y)'-as. Aan de uitgang
van de matrix en dus op de beeldbuis zal bijv, het (Ub~ C/y)-signaal met
maximale negatieve amplitude beginnen en dan sinusvormig door nul via het
positieve maximum weer tot aan het negatieve maximum lopen. Op analoge
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wijze ontstaat door projectie van het kunstsignaal op de (Ur— [7y)'-demodulatoras een (Ur—67y)-signaal als een bij 0° beginnende sinusvormige
trilling. Bij het (Uq—t/y)-signaal zal de beginfaze van de sinustrilling bij
213° liggen. Daar het kunstsignaal met constante amplitude de kleuren
cirkel doorloopt, ontstaan in de matrix van de ontvanger, overeenkomstig

♦(Ug-Uy)
2,03

♦ (UR-Uy)
1.U

♦(uG-uY)

0,7

B°°

90°

180°

4303®

Fig. XIII.3.6. Fazen en amplituden van de matrix-uitgangssignalen bij een kunstsignaal
waarvan de frequentie 15 625 Hz verschilt met de frequentie van de kleurenoscillator.

de daar aanwezige relatieve versterkingsfactoren, onderling verschillende
uitgangsamplituden. Het (Ur— t/y)-signaal zal met een relatieve amplitude
van 1,14 verschijnen, terwijl dit voor het (Ug-Uy)- en het (Uq— Uy)signaal 2,03 resp. 0,7 zal zijn. Dit is in fig. XIII.3.6 te zien. Wanneer men dit
kunstsignaal rechthoekig uitsleutelt, wordt een balkenpatroon verkregen
zoals in fig. XIII.3.7 is getekend. De optische werking van een dergelijk
kunstsignaal is in de figuren XIII.3.8 (blz. 262) en XIII.3.9 (blz. 262) te
zien.
Omdat zowel elektrisch als optisch de gehele kleurencirkel wordt doorlopen,
wordt dit signaal als regenboogsignaal aangeduid. Ondanks de zeer eenvou
dige opbouw van dit kunstsignaal kunnen alle noodzakelijke elektrische
metingen en instellingen aan de kleurenontvanger hiermee worden uitge
voerd. De matrixversterkingen kunnen worden gecontroleerd door meting

xin.3]
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van de uitgangsamplituden, terwijl met de nuldoorgangen van de kleurverschilspanningen de faze van de synchroondemodulatoren, de synchronisatie
met het burst-signaal en de afregeling van de looptijd van de vertragingslijn
kunnen worden gecontroleerd.
Wil men het regenboogsignaal als PAL-kunstsignaal toepassen dan beI
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Fig. XIII.3.7. Balkenvormigc uitsleuteling van het kunstsignaal op afstanden van 30°.
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Fig. XII 1.3.10. Tegengestelde kleurencirkels van een regenboog-generator voor het op
wekken van een PAL-kunstsignaal.
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hoeft men slechts twee kleurendraaggolfoscillatoren toe te passen, waarvan
de eerste werkt op de kleurendraaggolffrequentie plus de lijnfrequentie en de
tweede op de kleuiendraaggolf-frequentie min de lijnfrequentie. Hierdoor
ontstaan twee tegen elkaar indraaiende kleurencirkels die slechts lijnfrequent
omgeschakeld behoeven te worden. In fig. XII 1.3.10 is de typische PALeigenschap, namelijk het spiegelen van het regenboogsignaal om de t/-as,
te zien.

Samenvatting

Uit de primaire en de complementaire kleuren kunnen, met inbegrip van een
witte en een zwarte balk, in totaal 8 kleurenbalkenspanningen worden ge
vormd, die verdeeld over een lijnperiode, op het beeldscherm een testpatroon
van 8 verticale klcurenbalken doen ontstaan. De volgorde van de kleurenbalken kan daarbij zodanig worden gekozen, dat een trapsgewijze, toene
mende helderheid wordt verkregen. Daar het voor verschillende instellingen
nuttig is om kleurenbalkenspanningen als kleurverschilsignalen ter be
schikking te hebben, wordt ook de opbouw van deze kleurenbalkenspan
ningen in details verklaard.
In totaal kan men 12 verschillende kleurenbalkenspanningen uit deze
kleurverschilsignalen afleiden. Hierbij zijn er dan telkens twee paar kleurenmodulatieassen, die loodrecht op elkaar staan en bestaan uit de modulatiespanningen (Ug— Uy)' en (Ur— Uy)', Uj en Uq alsmede (UG—Uy)' en
(UG-Uy)' 90 .
De kleurenmodulatiespanning (UG— Uy)' 90° is hierbij een rekengroot
heid, die voor de bepaling van de (UG—Uyj-kleurenbalkenspanning nood
zakelijk is.
Bijzonder eenvoudig wordt de opbouw van een kunstsignaal wanneer men
een zogenaamd regenboogsignaal toepast. Hierbij wordt een kleurendraaggolfsignaal van constante amplitude met de frequentieƒ7—fjj opgewekt,
zodat per lij nperiode de gehele kleurencirkel ononderbroken wordt doorlopen.
Met deze eenvoudige signaalvorm kunnen vrijwel alle elektrische metingen
en instellingen worden verricht.
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